
KRISEREAKTIONER - UDEN KRISE (1996, 5(1))

Psykiatere  og  psykologer  har  i  de  senere  år  udvist  en  stigende  interesse  for  de  såkaldte 
krisereaktioner,  som drejer  sig  om  et  karakteristisk  mønster  af  pinefulde  og  undertiden  stærkt 
forstyrrende  psykiske  symptomer,  der  kan  opstå  efter  en  overvældende,  stærkt  belastende 
begivenhed, f.eks. en naturkatastrofe, et pludseligt, uventet dødsfald, et livsfarligt røveri eller andet.

I Danmark taler vi i  denne forbindelse om kriser og psykiske krisereaktioner, mens man i USA 
bruger  den  mere  besværlige,  men  også  mere  præcise  betegnelse,  post-traumatiske  stress-
forstyrrelser - altså en langvarig stresset tilstand, der kommer efter en “traumatisk” oplevelse.

Man  har  tidligere  opfattet  krisereaktioner  som  noget,  der  hørte  med  til  livets  knubs  og 
genvordigheder og noget, som enhver måtte klare, som man nu bedst kunne. Men nye undersøgelser 
har dels vist,  at krisereaktioner kan behandles, så de hurtigere går over, og dels at ubehandlede 
krisereaktioner i ugunstige tilfælde kan “sætte sig fast” og blive til en egentlig psykisk lidelse, der 
er meget sværere at behandle på et senere tidspunkt.

For  at  psykologer  og  psykiatere  kan  blive  enige  om,  hvad  de  taler  om,  når  de  taler  om 
krisereaktioner,  har  den  amerikanske  psykiaterforening for  få  år  siden  vedtaget  nogle  bestemte 
diagnose-kriterier, dvs. visse symptomer som skal være til stede, for at man kan stille diagnosen 
post-traumatisk stress-forstyrrelse.

Disse kriterier omhandler fem punkter: 1) personen skal have været ude for en overvældende, evt. 
livstruende begivenhed. 2) Begivenheden bliver ved med at dukke op i personens bevidsthed, både i 
vågen tilstand og i drømme, længe efter den indtraf. 3) Ydre steder og genstande der forbindes med 
oplevelsen, vækker angst og tendens til undgåelse. 4) Der er mindst to ud af en række symptomer 
på vedvarende ophidselse: f.eks. søvnløshed, irritabilitet, kropslige stress-symptomer, mv., og 5) 
symptomerne skal have været til stede i mindst en måned efter begivenheden.

Disse kriterier  har  medført  en langt  større enighed om, hvad forskellige fagfolk forstår  ved en 
krisereaktion,  men  nu  peger  to  engelske  psykologer,  Michael  Scott  og  Stephen  Stradling,  på 
erfaringer, der tyder på, at hele dette mønster af psykiske symptomer på en krisereaktion også kan 
opstå  uden  en  krise  -  i  hvert  fald  i  den  ovennævnte  betydning:  en  kortvarig  overvældende 
begivenhed.

De  to  psykologer  mener,  at  de  i  deres  arbejde  med  personer  med  mange  forskellige  psykiske 
problemer flere gange er stødt på mennesker, der har alle symptomerne på en krisereaktion (altså 
symptomerne under 2-5), uden at der har været tale om en egentlig kriseoplevelse eller -begivenhed.

Til  gengæld har der  i  de pågældende tilfælde været  tale  om langvarige, stærkt belastende ydre 
livsvilkår.  Psykologerne  nævner  som  eksempler  en  kontorfunktionær,  der  i  flere  år  af  sine 
overordnede har været udsat for et helt urimeligt arbejdspres, en sygeplejerske, der i årevis har lidt 
under oplevelsen af stærkt tilskadekomne mennesker,  og en person der har plejet en meget syg 
ægtefælle i lang tid. I alle de tre tilfælde så det ud til, at det ikke var en enkeltstående begivenhed, 
der  udløste  krisereaktionen,  men  en  ophobning  af  mange  hver  for  sig  mindre  belastende 
begivenheder, der gjorde de pågældende mere og mere hudløse, så de til sidst “brød sammen” under 



indtrykket  af  de  mange  daglige  belastninger  -  og  derefter  udviste  alle  symptomerne  på  en 
krisereaktion.

Det  ser  altså  ud  til,  at  man  hidtil  har  set  for  snævert  på  krisereaktioner  som  virkningen  af 
enkeltstående begivenheder. Efter den engelske undersøgelse at dømme kan krisereaktioner også 
opstå mere “snigende” efter lang tids belastning, der hober sig op i psyken, indtil det en dag bliver 
for meget - og hele den pinefulde krisereaktion indtræder, uden at andre kan se, at der er sket noget 
særligt (nyt), der kan forklare denne “krisereaktion”.
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