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Der har i de seneste år været en stigende interesse for at støtte børn og unge, der mister en af deres 
forældre. Ved at tilbyde deltagelse i sorggrupper og ved at udarbejde beredskabsplaner i skolen kan 
disse børn støttes i deres bearbejdning af tabet. Men børn og unge møder også andre traumatiske 
situationer end forældredødsfald, uden at disse får samme opmærksomhed. Vores viden om, hvilke 
potentielle traumatiske begivenheder unge udsættes for, er imidlertid meget begrænset. Indtil for 
nylig har der ikke været lavet repræsentative undersøgelser inden for dette område.

Ronald  Kessler  og  kolleger  offentliggjorde  i  1995  den  første  og  hidtil  eneste  landsdækkende 
undersøgelse af forekomsten af traumer hos knap sekstusinde amerikanere i alderen 15 til 54 år. 
Risikoen for at få en post-traumatisk stressforstyrrelse (PTSD) var 7,8%, og kvinder havde dobbelt 
så stor risiko som mænd for at udvikle PTSD. Blandt de yngste (15- til  24-årige) var kvinders 
udsathed oven i købet fire gange større end mænds. I undersøgelsen slog man teenagere sammen 
med  unge  voksne,  og  herved  begrænses  vores  viden  om  teenageres  udsathed  for  voldsomme 
begivenheder, idet de unge voksnes livssituation er kendetegnet ved en række begivenheder, der 
indeholder potentielle risici i  forhold til de yngste teenagere: unge flytter hjemmefra, de kan få 
kørekort, blive indkaldt til militærtjeneste, indlede parforhold, rejse jorden rundt, med meget mere.

En ny dansk undersøgelse er den første, der i en landsdækkende, repræsentativ undersøgelse kaster 
lys over teenageres erfaringer med potentielle traumatiske situationer og risikoen for at  udvikle 
PTSD. Ved at kontakte et antal tilfældigt udtrukne skoler over hele landet med 8 klasser (14- til 15-
årige), kom 390 elever på dette klassetrin med i undersøgelsen. Svarprocenten var så høj som 95%. 
Tre  fjerdedele af  eleverne boede sammen med begge deres  forældre,  mens en  fjerdedel  levede 
sammen med den ene af deres forældre.

Eleverne udfyldte et spørgeskema, hvor de kunne afkrydse hvilke af tyve forskellige voldsomme 
begivenheder,  de havde været udsat  for.  De hyppigste var dødsfald (52%), trusler om voldeligt 
overfald (41%), ulykker (24%), skilsmisse (22%), badeulykker hvor man var ved at drukne (19%) 
og andre livstruende situationer (17%). Hver elev havde i gennemsnit oplevet 2,5 af begivenhederne 
på  listen.  Blandt  de  mindre  hyppige,  men nok så  alvorlige,  begivenheder  var:  selvmordsforsøg 
(6,2%),  voldeligt  overfald  (6%),  fysisk  mishandling  (3,6%),  omsorgssvigt  (forældre-
forsømmelighed) (3,1%), abort (2,6%), voldtægt (1,8%) og incest (1,5%).

Der var klare kønsforskelle i undersøgelsen, idet det viste sig, at drenge oftere end piger havde 
været i livstruende situationer, set andre blive kvæstet, var blevet truet med vold og havde været 
udsat for tyveri. Pigerne havde derimod langt oftere end drengene forsøgt selvmord og havde oftere 
oplevet dødsfald og skilsmisse/fravær af en forælder.

Da årgangen omfatter ca.  60.000 unge, er  det  muligt på baggrund af tallene for første  gang at 
komme med ret præcise skøn over antallet af unge, der rammes af en voldsom begivenhed, og 
målrette en psykosocial, forebyggende indsats.

Eleverne valgte den begivenhed, der havde betydet mest for dem, og på baggrund af denne udfyldte 
de et spørgeskema, der kunne vise, om de på et tidspunkt havde udviklet PTSD. Dette var tilfældet 



for  9%  af  eleverne,  mens  14%  derudover  havde  været  tæt  på  at  udvikle  tilstanden  (såkaldt 
'subklinisk PTSD'). Igen var der en tydelig kønsforskel, idet dobbelt så mange piger som drenge 
havde haft PTSD.

Undersøgelsen viste tillige, at det at bo hos en enlig forælder var forbundet med stærkt forøget 
risiko for selvmordsforsøg, omsorgssvigt, trusler om overfald, ulykker samt badeulykker, hvor man 
havde været ved at drukne.

Nogle  begivenheder,  såsom  skilsmisse,  dødsfald,  livstruende  situationer  og  tyveri,  var  ikke 
forbundet med udvikling af PTSD symptomer, hvilket ikke udelukker, at de kunne være forbundet 
med andre symptomer som f.eks. depression, sorg og angst. Voldelige overfald gav sig udslag i 
mange  invaderende  genoplevelser  af  situationen.  Incest,  voldtægt,  omsorgssvigt,  fysisk 
mishandling, selvmordsforsøg, trusler om vold og alvorlig sygdom var alle forbundet med en stærkt 
forøget forekomst af PTSD. Badeulykker, trafikulykker samt overværelse af situationer hvor nogle 
bliver kvæstet, var ligeledes forbundet med en forøget forekomst af PTSD.

I det omfang familien og omgivelserne er opmærksomme og støttende, kan de negative følger af 
traumatiske  begivenheder  begrænses,  så  de  ikke  skader  barnets  og  den  unges  udvikling.  Når 
traumerne sker inden for familien i form af overgreb, af vedvarende karakter, vil hjælpen ofte være 
svær tilgængelig. Det relativt store antal selvmordsforsøg blandt piger kunne være et råb om hjælp 
efter overgreb inden for familien, som i bedste fald bliver hørt af nogen uden for familien.

Omsorgssvigt,  incest  og  fysisk  mishandling  medfører  ifølge  islandske  og  amerikanske 
undersøgelser en betydelig risiko for, at børn og unge udvikler en personlighedsforstyrrelse pga. 
deprivation  og  vold  fra  forældrenes  side.  En  sådan  personlighedsforstyrrelse  vil  senere  i  livet 
medføre vanskeligheder i det følelsesmæssige liv og i relationer til andre.

Undersøgelsen konkluderer, at teenageårene er en periode med betydelig risiko for at blive udsat for 
traumatiske  situationer.  Af  den  grund  bør  det  forebyggende  arbejde  styrkes,  ligesom 
behandlingsmulighederne bør udbygges.
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