
TOGFØRERE KAN BLIVE SYGE AF SELVMORDERE (1992, 1(6))

For en togfører er det selvfølgelig en skrækkelig oplevelse at komme til at køre er menneske over, 
når  en selvmoder  pludselig kaster  sig ud foran toget.  Man har  dog hidtil  antaget,  at  den slags 
grufulde oplevelse var noget, man ville komme sig over i løbet af højst nogle uger. Nu viser en 
svensk undersøgelse imidlertid, at sådanne oplevelser kan skade helbredet hos togførerne i helt op 
til 1 år efter begivenheden.

Det svenske forskerhold havde i løbet af en 4-års periode kontaktet 40 togførere, der havde været 
ude for et selvmordsforsøg (hvadenten det var “lykkedes” eller ej). For hver af de 40 togførere fandt 
man frem til en anden togfører med samme køn og alder. Disse sidstnævnte personer, der ikke 
havde oplevet selvmordsforsøg, udgjorde den såkaldte kontrolgruppe.

Derefter sammenlignede man antallet af sygedage i de to grupper, dels i den første 3-ugers periode 
efter  selvmordsforsøget,  dels  i  den  følgende  3-måneders  periode  og  endelig  i  de  følgende  9 
måneder.

For den første 3-ugers periode fandt man - ikke uventet - at de togførere, der havde oplevet et 
selvmordsforsøg, havde haft flere sygedage end de tilsvarende personer i kontrolgruppen. For den 
følgende 3-måneders periode så det dog ud til,  at  denne effekt var overstået,  idet  der i  disse 3 
måneder  ikke  var  nogen  forskel  i  sygefraværet.  Men  det  var  åbenbart  kun  tilsyneladende,  at 
togførerne ved selvmordsoplevelser var kommet sig i denne periode, for i den følgende 9-måneders 
periode  optrådte  der  nu  igen  en  betydelig  højere  sygdomshyppighed  hos  disse  togførere, 
sammenlignet med kontrolgruppen.

Disse fund viser, at den typiske krisereaktion ved grufulde oplevelser ikke altid er noget, der er 
overstået på få uger, men at der kan være tale om alvorlige eftervirkninger, der kan holde sig op til 
et  år  og  måske  mere  efter  oplevelsen.  I  amerikanske  undersøgelser  over  personer  med 
krisereaktioner  efter  andre  former  for  frygtelige  oplevelser  har  man  fundet  langvarige 
eftervirkninger på både psyken og helbredet i adskillige år. Heldigvis har andre nye undersøgelser 
også vist, at man kan forebygge disse langvarige eftervirkninger ved psykologisk kriseterapi.
Thomas Nielsen
(Kilde: Theorell, T. et al.:”Person under train” incidents: Medical consequences for subway drivers. 
Psychosomatic Medicine, 1992, vol. 54, 480-488).
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