
FORSINKEDE KRISEREAKTIONER (1997, 6(3))

Det er velkendt, at folk kan få alvorlige krisereaktioner efter f.eks. en skibskatastrofe med mange 
omkomne; det gælder både de overlevende og pårørende til de døde. Det er nok mindre velkendt, at 
der også kan opstå ligeså stærke krisereaktioner efter en anden form for “trafikulykke”, nemlig ved 
de langt hyppigere bilulykker.

I USA har man for nyligt udarbejdet en særlig undersøgelsesmetode til at afklare nøjagtigt, hvem 
der efter en “skrækindjagende” begivenhed lider af en krisereaktion, og hvem der ikke gør det. I 
USA kaldes en  krisereaktion for  en “post-traumatisk stress-disorder”,  forkortet  til  PTSD. At  få 
stillet diagnosen PTSD efter en voldsom begivenhed er ved at være ligeså sikkert og anerkendt, som 
når andre får stillet diagnosen depression eller skizofreni.

Nu  har  tre  amerikanske  psykologer  undersøgt  158  personer,  der  havde  overlevet  en  alvorlig 
bilulykke for at afgøre, hvor mange af dem der led af PTSD, altså en alvorlig krisereaktion. Denne 
viden  er  vigtig,  fordi  ubehandlet  PTSD  kan  give  mere  alvorlige  psykiske  og  psykosomatiske 
lidelser senere hen. Det viste sig, at 62 af de 158 - altså ca. 40% - havde PTSD, mens de resterende 
96 ikke havde det så slemt psykisk, at de fik denne diagnose.

Det særligt interessante ved denne undersøgelse var imidlertid, at forskerne genindkaldte alle de 
forulykkede et år senere og testede dem igen. Nu viste det sig, at der blandt de 96 personer, der 
oprindeligt ikke havde haft PTSD, var syv personer - altså ca. hver fjortende - som havde udviklet 
en  “forsinket”  PTSD,  altså en senere opdukket  krisereaktion med alle  de  vigtigste  symptomer: 
Angst  for  bilkørsel,  pludselige  angstfremkaldende  minder  om  bilulykken,  nedtrykthed  og 
søvnproblemer.

Disse syv personer med “forsinkede krisereaktioner” blev sammenlignet med 38 af de, der havde 
almindelige krisereaktioner lige efter bilulykken og med 62 af de, der hverken dengang eller senere 
fik PTSD.

Denne  sammenligning  viste  først  og  fremmest,  at  de  personer,  der  havde  udviklet  “forsinket 
krisereaktion”, sammenlignet med de to andre grupper var mere ensomme, altså at de i dagliglivet 
havde færre nærtstående, der kunne lytte til deres bekymringer og trøste og hjælpe dem.

For  det  andet  havde  personer  med  forsinket  krisereaktion  flere  stressbelastninger  lige  inden 
bilulykken  sammenlignet  med  de  to  andre  grupper.  Man  kan  forestille  sig,  at  disse  psykiske 
belastninger og problemer fik de pågældende til at forsøge at skyde bilulykken ud af bevidstheden, 
fordi de havde nok af andre problemer at tænke på. Men hvis en kriseoplevelse er stærk nok, kan 
det altså næppe nytte at “skyde den ud af bevidstheden” - så kan den åbenbart komme stærkt tilbage 
på et senere tidspunkt i form af en forsinket - men ikke mindre lidelsesfuld - krisereaktion.
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