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Mange mennesker, også danske psykologer, har givet udtryk for skepsis med hensyn til, om det at 
være udsat for en trafikulykke kan fremkalde psykiske problemer. Flere nye undersøgelser er nu i 
stand til at kaste lys over det problem. Ulrich Frommberger og kolleger fra Freiburg Universitetet i 
Tyskland er i gang med en større undersøgelse af trafikskaders psykologiske virkninger. Det viste 
sig, at en femtedel lider af PTSD efter ulykken. Et halvt år senere lider halvdelen af dem stadigvæk 
af PTSD, mens den anden halvdel er symptomfri. Derudover er der hele 28% af patienterne, der 
viser forskellige PTSD-tegn, dvs. at de enten er meget invaderet af bestemte oplevelser fra ulykken, 
at de viser typisk undgåelses-adfærd eller ekstrem vagtsomhed. De patienter, der led af PTSD, var 
gennemgående blevet  mere kvæstet  ved ulykken end dem, som ikke havde nogle psykologiske 
problemer. De personer, som tidligere i deres liv havde haft psykiske problemer, fik i større omfang 
end andre PTSD efter ulykken.

I en tilsvarende undersøgelse fra Adelaide Universitetet i Australien, foretaget af den kendte traume-
forsker Alexander McFarlane, blev der gjort præcist det samme fund, at 18% af patienterne havde 
udviklet en posttraumatisk stressforstyrrelse seks måneder efter ulykken.

I en tilsvarende israelsk undersøgelse fra Haifa blev 100 patienter, som havde brækket eller fået 
kvæstet arme eller ben efter bilulykker, undersøgt for PTSD. Èt år efter viste det sig, at 30% af de 
trafikramte led af PTSD. Den israelske gruppe viste, at det var muligt at identificere dem, som 
senere får problemer allerede få dage efter indlæggelsen på hospitalet. Når man sammenholder de 
fysiske skader, viser det sig, at de patienter, der lider af PTSD, opholder sig 40% længere tid på 
hospitalet end dem, der har været udsat for tilsvarende kvæstelser. Det symptomniveau, som de 
PTSD-ramte patienter har efter 3 måneder, ser ud til at være stabilt fra det tidspunkt. Mange af de 
PTSD-ramte havde utrolig dårlig søvnkvalitet gennem alle de tolv måneder, som undersøgelsen gik 
over. Det viste sig endvidere, at de mandlige chauffører, som havde været ansvarlige for ulykken ud 
fra politiets rapport, udgjorde en særlig risikogruppe for udvikling af PTSD.

Ud fra de foreliggende undersøgelser tyder meget på, at omkring en femtedel af alle, der indblandes 
i alvorlige trafikulykker udvikler psykiske problemer. Og fordi man idag er i stand til at identificere 
dem, der senere hen får problemer, meget tidligt, forekommer det meget indlysende at påbegynde et 
arbejde med at hjælpe de pågældende for at forebygge eller reducere de psykiske problemer, som 
med stor sikkerhed vil opstå senere.
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