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I april 1990 brændte færgen “Scandinavian Star”, og 159 omkom. I Forskningsnyt årgang 4, nr. 1, er 
beskrevet, hvorledes de overlevende og de efterladte havde det og klarede sig 18 måneder efter 
katastrofen. I en ny undersøgelse har man fulgt den samme gruppe og udspurgt dem 3 1/2 år efter 
branden.

På spørgsmålene om vurdering af hvor godt de har klaret belastningerne, giver 62% udtryk for en 
positiv vurdering. En sådan selvvurdering er ikke ensbetydende med, at de pågældende er fri for en 
række generende symptomer, men udtryk for at katastrofen, tabene, deres nye daglighed og generne 
taget i  betragtning er de tilfredse med sig selv. To femtedele har imidlertid ikke denne positive 
selvvurdering og er plaget af en række eftervirkninger

Den faktor, der har hjulpet bedst i mestringen af traumet, er at tale om det. Langt størsteparten taler 
først og fremmest med familie og venner om katastrofeoplevelserne.

En  lille  halvdel  af  de  katastroferamte  synes  ikke,  at  noget  har  forværret  deres  situation  efter 
katastrofen. Et lige så stort antal føler, at noget har forværret deres situation. For disse drejer det sig 
især  om øget  utryghed,  øget  sårbarhed,  dødsfald i  familien og "dårlig"  omtale  af  katastrofen i 
dagspressen. 

To tredjedele af de katastroferamte føler, at de har lært noget af katastrofen, og halvdelen kan pege 
på  noget  positivt  i  deres  nuværende  livssituation.  Det  positive  er:  Øget  selvsikkerhed  og 
selverkendelse,  at  leve  livet  nu,  at  kunne  sætte  grænser,  øget  forståelse  for  andre  samt  bedre 
familieforhold. En sjettedel føler, at de hverken har lært noget, eller at katastrofen har medført noget 
som helst positivt. 

De forskellige former for utryghed og angst i forbindelse med transport er blevet et større problem i 
perioden 1991-1993, end det var i perioden 1990-1991.

Interessen for mediestof om sygdom, død og ulykker er stadig stor. Som helhed er angst-niveauet 
stadig meget højt og synes at have stabiliseret sig.

Færre har i 1993 problemer med at overskue deres tilværelse. I relation til andre mennesker er der 
stadig en meget stor lydhørhed og åbenhed, men også en udvikling i retning af større differentiering 
i samværet med andre.

Mellem 50%-70% plages af invaderende oplevelser, såsom at alt der minder om katastrofen bringer 
følelserne frem igen; de tænker på katastrofen uden at ville det; andre ting får dem til at mindes 
katastrofen; billeder af det skete dukker pludselig op for deres indre øje, og de prøver at lade være 
med at blive oprevet, når de taler om eller tænker på katastrofen (undgående reaktion).
Med hensyn til undgåelses- og/eller invaderende reaktioner opleves stort set samme grad i 1993 
som i 1991. For gruppen af efterladte ses dog et vist fald i de invaderende reaktioner og en lille 
stigning i undgåelsesreaktioner. De efterladte lider i det hele taget mere af både undgåelses- og/eller 
invaderende reaktioner end de overlevende. 



Omfanget af invaderende billeder og erindringer fra Scandinavian Star katastrofen er altså stadig 
stort.  Bestemte  scener  fra  katastrofen og  tiden bagefter  har  ætset  sig  fast  og melder  sig,  uden 
personen vil det, som glimt eller en genoplevelse af dele af hændelsesforløbet. Disse erindringer 
muliggør det første stykke tid efter katastrofen, at ofrene kan bearbejde begivenheden, men flere år 
efter er det ikke hensigtsmæssigt at involuntære erindringer maser sig på og giver anledning til 
angst, koncentrationsvanskeligheder, søvnproblemer og fysisk anspændthed.

De invaderende forestillinger er tit så pinefulde, at personen ikke ønsker at mærke dem fuldt ud. 
Derfor bruges der megen energi på at holde erindringer ude og undgå de ting, som kan fremkalde 
erindringerne.  Denne  undgåelsesadfærd  kan  ses  som  et  beskyttelsesskjold  mod  de  invasive 
forestillinger og de stærke følelser, som disse indeholder. Man oplever sjældent fritflydende angst, 
kun i enkeltstående situationer. Oplevelsen af angst synes at have en spredende effekt; er man angst 
på ét område, udvikler man også angst på andre områder. Et højt undgåelsesniveau har tendens til at 
medføre bestemte følgevirkninger, f.eks. i form af social isolation.

Fire eftervirkninger optræder i belastende grad hos halvdelen eller flere af de katastroferamte; en 
følelse af depression, pludselige følelsesudsving, irritation over andre og anspændthed i kroppen. 
Mellem én og to femtedele lider under seks andre eftervirkninger i en belastende grad.

Trods et mindre fald i forekomsten af de fleste af symptomerne i forhold til 1991 må det antal af 
katastroferamte, der oplever efterreaktionerne i 1993, stadig betegnes som højt, og med hensyn til 
oplevelsen af opfarenhed ved pludselige lyde, isolationstendens og irritation over andre, er der sket 
en stigning. 

Det må give anledning til en dyb bekymring, at faldet i symptomomfang er så relativ beskedent i 
perioden 1½ til 3½ år efter katastrofen. Dette kunne tyde på, at symptomerne har stabiliseret sig på 
dette relativt høje niveau. Det er tillige bekymrende, at den angstreaktion, der ligger bag opfarenhed 
ved pludselige lyde, og at irritation over andre samt isolationstendenser er stigende. Forekomsten af 
de to sidstnævnte symptomer er med til at vanskeliggøre en bearbejdningsproces.

Den  forløbne  tid  har  ikke  været  tilstrækkelig  til  at  læge  sårene,  i  modsætning  til  hvad 
folkevisdommen forestiller sig, at tiden kan. Men tiden i sig selv udretter ingenting. Det er efter 
manges  opfattelse  den  direkte  fokusering  og  bearbejdning,  som  kan  ændre  en  sådan  uønsket 
psykologisk  tilstand.  Hvis  det  ikke  gøres,  kan  man  frygte,  at  de  forskellige  psykologiske 
eftervirkninger vil være vedvarende og integreres i personligheden. To femtedele er så plagede af 
gener,  at  det  burde  kunne  berettige  dem  til  at  modtage  et  offentligt  og  gratis  tilbud  om  en 
psykologisk  bearbejdning  af  forløbet  og  de  opståede  efterreaktioner.  Også  blandt  de  øvrige 
katastroferamte findes en del,  som er plaget af  forskellige generende symptomer,  hvilket kunne 
afhjælpes via en psykologisk behandling.
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