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Uanset profession og tidligere erfaringer er kontakt med ofre, der har lidt en voldsom død, en meget 
betydelig  psykologisk  belastning  for  tilskuere,  frivillige,  pårørende  og  professionelle.  Fra 
storbrande og transportkatastrofer (fly, tog, skibe) ved man, at op mod en trediedel af hjælperne får 
problemer efter at have deltaget med håndtering, transport og identifikation af svært ødelagte lig.

Men  hvilke  psykologiske  mekanismer  bruger  redningsfolk  i  sådanne  situationer  for  at  klare 
belastningerne?

En gruppe amerikanske forskere interviewede 650 soldater, som havde deltaget i hjælpearbejdet, og 
42 professionelle (patologer, brand- og politi-folk), som ofte var vidner til voldsomme dødsfald.

Før de nåede frem til ulykkesstedet, rapporterede alle om stress-symptomer ved tanken om, hvad 
der ventede dem. Hvis det var muligt at forberede sig, f.eks. ved at repetere bestemte procedurer i 
tankerne eller sammen med de andre, var det en stor hjælp. Social og professionel støtte var meget 
betydningsfuld. De frivillige var enige om, at de skulle forberedes på det værst tænkelige for at 
minimere chokket.

På katastrofestedet søger personerne at beskytte sig mod de overvældende sanseindtryk ved at have 
handsker på, ved at ryge, arbejde i kulde, parfumere ansigtsmasker og ved kun at kigge overfladisk 
på  kroppe  og  kropsdele.  Lugtindtryk  af  brændt  eller  råddent  kød  beskrives  som  de  værste 
sanseindtryk.  Erfarne  kolleger  anbefalede  de  unge  ikke  at  kigge  på  ansigter.  Kroppe  med  få 
dødstegn er ofte mere plagsomme end kroppe, der er så beskadigede, at man ikke længere tænker 
på,  at det er et  menneske. Hyppige pauser og tildækning er vigtige elementer for at undgå den 
følelsesmæssige overbelastning.

Væsentligst er at etablere en følelsesmæssig afstand, at undgå identifikation og tanker om, "at det 
kunne lige så godt have været mig". Ved at undgå at se eller opholde sig ved den dødes navn, ansigt 
eller ejendele, beskytter hjælperne sig mod identifikation.

Alligevel er identifikation vanskelig at undgå: En bestemt genstand, et dødt kæledyr eller synet af et 
dødt barn kan pludselig bryde igennem forsvaret og fremkalde stærke reaktioner hos hjælperne.

Den sociale støtte fra ledere og kolleger er meget betydningsfuld. Sort humor reducerer spænding, 
både under og efter indsatsen. De frivillige lagde meget vægt på, at de udførte en opgave, som tjente 
de afdøde og deres familier. De professionelle aktiverede deres nysgerrighed og brugte følelsen af at 
være detektiv til at komme igennem.

Ledelsesformen  og  muligheden  for  at  bearbejde  oplevelserne  i  arbejdsgrupperne  er  af  stor 
betydning. Ægtefællerne har nemlig sjældent lyst til at høre om, hvad deres mænd har oplevet. Der 
eksisterer et stort behov hos ægtefæller for at modtage generel information om, hvad deres mænd 
har været ude for.



Selv  om belastningerne  er  store,  vil  mange  af  disse  mænd  deltage  igen,  hvis  der  kom en  ny 
katastrofe. De er stolte af, hvad de har udrettet, og de har klaret et vigtigt job, som andre ikke kunne 
eller fik lejlighed til at gøre.
ae
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