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Folk, der kommer ud for en chokerende eller voldsom begivenhed, kan få såkaldte krisereaktioner, 
som i visse tilfælde kan give meget langvarige psykiske forstyrrelser, hvis de ikke behandles i tide. 
Heldigvis tyder nye undersøgelser på,  at  tidlig krisebehandling kan afhjælpe og forebygge sen-
virkninger hos langt de fleste kriseofre - men ved de pågældende selv, hvornår de har brug for 
krisehjælp?

En  ny  amerikansk  undersøgelse  tyder  på,  at  dette  er  et  ganske  alvorligt  spørgsmål,  idet  den 
pågældende undersøgelse tilsyneladende har fundet, at nogle mennesker kan blive så forpinte af 
minderne om en skrækkelig begivenhed, at de foretrækker at søge at "glemme" de onde minder. Det 
er  nu efter alt  at  dømme en uheldig strategi,  fordi sådanne onde minder formodentlig i  mange 
tilfælde  kan  vedblive  med  at  skabe  ubevidste,  psykiske  problemer  for  de,  der  ikke  får  talt 
problemerne ordentligt igennem og "gennemarbejdet" de følelsesmæssige reaktioner.

Den amerikanske undersøgelse, som blev udført af psykologerne E. Schwartz og J. Kowalski, tog 
udgangspunkt i en chokerende oplevelse hos en gruppe voksne, der var ansat i en skole, hvor en 
kvinde en dag gik amok og skød vildt omkring sig i flere minutter og derved dræbte flere voksne og 
børn. De første to uger efter denne begivenhed fik alle de voksne en nødtørftig kriseterapi i form af 
gruppeterapi, som stort set alle var glade for. 

Et  halvt  år  senere kontaktede de to psykologer  alle de 35 voksne på skolen og tilbød dem en 
psykologisk undersøgelse mhp. at afdække sen-virkninger af den chokerende oplevelse. Af de 35 
voksne indvilgede de 24 i at deltage i denne undersøgelse. Disse 24 personer besvarede dels en 
række spørgeskemaer vedr. deres psykiske tilstand, og dels blev de grundigt interviewet om deres 
erindring om den forfærdelige begivenhed. Det viste sig, at næsten halvdelen af de pågældende 
havde alvorlige psykiske mén efter begivenheden, især i form af øget nervøsitet, depression eller 
irritabilitet  samt  mareridt  og  pludselige  genoplevelser  af  konkrete  detaljer  fra  begivenheden 
("flashbacks"). Forskerne anbefalede de pågældende at søge psykologisk hjælp for problemerne og 
anviste en række muligheder for at få en sådan hjælp.

Et helt år senere kontaktede de to forskere på ny de 24 personer fra den første undersøgelse og 
tilbød  dem en  tilsvarende  undersøgelse  for  at  se,  om der  stadig  var  længerevarende  psykiske 
problemer som eftervirkning af begivenheden. Kun 13 af de 24 ville deltage i denne undersøgelse, 
og det kunne jo være udtryk for, at de resterende 11 i mellemtiden havde fået det så godt, at de ikke 
fandt det umagen værd at deltage i en ny undersøgelse. Men de to forskere mener ikke, at dette er 
forklaringen. 

Ved  at  gennemgå  resultaterne  fra  den  første  undersøgelse  for  hhv.  de  13  deltagere  i  anden 
undersøgelse og de 11 ikke-deltagere viste det sig nemlig til forskernes overraskelse, at de 11 ikke-
deltagere havde haft det væsentligt  dårligere i den første undersøgelse, hvor de især havde givet 
udtryk for at være plaget af angstfyldte minder om den uhyggelige begivenhed. Forskerne mener 
derfor, at deres afslag på det nye tilbud om undersøgelse og evt. hjælp højst sandsynligt udspringer 
af en tendens til at lukke af for de onde minder, som de formodentlig ikke ønsker at rippe op i ved 
fornyet samtale med psykologerne.



Hvis denne forklaring er korrekt, er det formodentlig et ganske alvorligt problem, fordi det som 
nævnt ser ud til, at folk, der prøver at glemme "onde minder", i mange tilfælde bare bliver endnu 
mere plagede af disse minder i endnu længere tid. Og nu ser det altså også ud til, at denne tendens 
til  at  fortrænge de  onde  minder  kan forhindre  folk  i  at  søge  rimelig  hjælp  for  deres  psykiske 
problemer.
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