
FORÆLDRETAB I BARNDOMMEN GIVER ØGET RISIKO FOR 
PANIKANGST HOS VOKSNE (1994, 3(1)) 

Mange mennesker lider af en eller anden form for angst, der kan gøre livet temmelig plagsomt, især 
hvis angsten fortsætter i længere tid. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at finde ud af, hvilke årsager 
der ligger bag den megen angst, men det er først i de senere år, at der er blevet udført egentlige 
videnskabelige undersøgelser over dette problem. 

Et forskerhold fra universitetet i North Carolina, USA, har for nylig udført en undersøgelse, der 
viser, at tab af en af forældrene i barndommen enten ved dødsfald eller skilsmisse kan give øget 
risiko for en bestemt form for angstlidelse.

Man deler nu om dage angstlidelser i fire grupper, nemlig 1) generel angst, hvor angsten ikke er så 
stærk, men til gengæld næsten hele tiden er til stede, 2) fobisk angst, hvor angsten fremkaldes af en 
helt  bestemt  situation,  der  i  andres  øjne  ikke  er  farlig,  3)  panikangst,  hvor  man  lider  under 
pludselige voldsomme angstanfald, der ofte kommer "ud af det blå" samt 4) angst, der er knyttet til 
tvangstanker eller tvangshandlinger.

Det omtalte forskerhold interviewede næsten 4000 mennesker, der var udvalgt således, at de var 
repræsentative for alle indbyggerne i North Carolina. I det pågældende interview blev personerne 
dels spurgt om deres barndom og her især om, hvorvidt de havde været ude for tab af en eller begge 
forældre. Desuden blev de omhyggeligt udspurgt, om de inden for det sidste halve år havde oplevet 
symptomer på en af de fire omtalte angstlidelser. Denne del af undersøgelsen blev foretaget ved 
hjælp  af  den  officielle  amerikanske  diagnoseliste,  således  at  man  kunne være  sikker  på,  at  de 
forskellige interviewere benyttede samme definition på de fire angstlidelser.

Omkring 10% af alle de udspurgte personer havde oplevet et forældretab i barndommen, og det 
viste sig, at disse personer gennemsnitligt havde flere angstsymptomer end de mere heldige 90%, 
der ikke havde været ude for forældretab i barndommen. Men det var kun inden for gruppen af 
panikangst,  der  var  en  virkelig  stor  forskel  på  de  to  grupper.  De,  der  havde  været  ude  for 
forældretab i  barndommen,  havde næsten  fem gange så  ofte  symptomer på panikangst  som de 
øvrige personer, mens de "kun" havde ca. halvanden gang så mange symptomer på de øvrige tre 
former for angstlidelse. 

Forfatterne  konkluderer,  at  tabet  af  en  af  forældrene  i  barndommen  kan  give  øget  risiko  for 
panikangst, men ikke i væsentlig grad for de tre andre former for angst.
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