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Mange mennesker har en meget fordomsfuld opfattelse af narkomaner og har svært ved at forstå, at 
nogen kan vælge den livsform. Ved nærmere at undersøge narkomaners baggrund kan man få en 
større forståelse for, hvorfor deres livsløb har formet sig sådan.

To amerikanske forskere fra Yale Universitetet undersøgte 312 narkomaner, som søgte behandling, 
for  at  finde ud af  i  hvilket  omfang de havde været  udsat  for  traumer og havde udviklet  post-
traumatiske symptomdannelser (PTSD, se evt. Forskningsnyt 1996, nr. 6). 

Det viste sig, at 95% rapporterede, at de mindst havde været udsat for ét traume. Gennemsnittet 
havde været udsat for over fire traumer. Halvdelen havde været udsat for deres første traume i en 
alder af ni år eller yngre.

En fjerdedel af narkomanerne havde på et eller andet tidspunkt i deres liv haft en post-traumatisk 
stress-forstyrrelse og 7% havde det på undersøgelsestidspunktet. De kvindelige narkomaner havde 
været  udsat  for  langt  flere  traumer  end  mændene  og  havde  langt  hyppigere  udviklet  en  post-
traumatisk forstyrrelse.  At  være udsat  for  traumatiske begivenheder  kan give  høj  hyppighed af 
plagsomme  symptomer.  Måske  har  narkomanien  sin  betydning  ved  at  dæmpe  disse  meget 
belastende symptomer. 

Det at have lidt af en post-traumatisk stress-forstyrrelse på et eller andet tidspunkt i sit liv var i 
mange tilfælde sammenfaldende med og ledet af en såkaldt border-line personlighedsforstyrrelse: 
Hele  30%  af  narkomanerne,  som på  et  eller  andet  tidspunkt  havde  haft  PTSD,  havde  begge 
forstyrrelser på én gang. 

Forskernes  hovedkonklusion  er,  at  narkomaner  er  en  underdiagnosticeret  patientgruppe,  som  i 
mange tilfælde har en række andre betydningsfulde lidelser udover deres stofmisbrug. Læger og 
behandlere bør måske i stigende grad være opmærksomme på dette forhold. 
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