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Ligesom der  tilsyneladende  er  to  ret  forskellige  former  for  krisereaktioner  (se  den  foregående 
artikel) er der også to ret forskellige metoder, der benyttes ved psykologisk krisebehandling.

Den ene metode bygger især på den såkaldte adfærdsterapi, der har vist sig at være effektiv - og 
tilsyneladende mere effektiv end nogen anden psykologisk behandlingsmetode -  ved forskellige 
angstlidelser. Det grundliggende princip i den adfærdsterapeutiske behandling ved angst og krise er, 
at “eksponere” den angste eller kriseramte for lige netop det, der vækker angsten. Det lyder simpelt, 
men i praksis er det noget, der kræver en høj grad af psykologisk ekspertise i at finde lige netop de 
former for eksponering (altså udsættelse) for angstfremkaldende situationer, der virker helbredende 
i stedet for forværrende på angstlidelsen eller krisereaktionen.

Den anden form for psykologisk krisebehandling svarer til den terapi, der kaldes kognitiv terapi, og 
som tilsyneladende er  den mest  effektive  terapi  ved behandling af  depressioner.  Den kognitive 
terapi  går  især  ud  på  at  analysere  klientens  tanker  og  idéer,  fordi  det  har  vist  sig,  at  mange 
depressioner tilsyneladende beror på tankemønstre, der får den deprimerede til at opfatte sig selv og 
sin tilværelse som meget mere håbløs, end der egentlig er grund til. Benyttet ved kriseterapi, går 
den kognitive terapi ligeledes ud på at analysere den kriseramtes tanker om begivenheden for at 
undgå,  at  der  udvikler  sig  “negative  tankemønstre”,  der  kan  fastholde  den  pågældende  i 
krisereaktioner i længere tid end nødvendigt.

Men hvilken af disse to metoder er nu den bedste til behandling af almindelige krisereaktioner? Det 
har en engelsk forskergruppe, ledet af Isaac Marks, for nylig forsøgt at finde ud af.

De engelske forskere fandt frem til 87 personer med svære krisereaktioner fra ulykker, overfald og 
krigsoplevelser med videre. Alle havde døjet med krisereaktioner i mindst et halvt år, og alle tog 
imod tilbuddet om at modtage psykologisk krisebehandling i 10 uger med 2 timers behandling om 
ugen. 

De 87 personer  blev ved lodtrækning tilfældigt  fordelt  til  4  grupper:  1)  Den første  gruppe fik 
eksponeringsbehandling,  altså  træning  i  gradvis  udsættelse  af  sig  selv  -  i  virkeligheden  eller  i 
fantasien - for den angstfremkaldende situation. 2) Den anden gruppe fik kognitiv terapi, altså hjælp 
til  at  undersøge  og  ændre  de  hyppige,  negative  tankemønstre,  der  i  mange  tilfælde  forlænger 
krisereaktionen. 3) Den tredje gruppe fik en kombination af begge behandlingsmetoder og kaldes 
kombinationsgruppen. 4) Endelig var den fjerde gruppe en kontrolgruppe, der ikke modtog nogen 
egentlig  psykologisk  krisebehandling,  men  blot  fik  afslapningstræning,  som næppe  har  nogen 
indflydelse på den rent psykiske pine ved krisetilstanden.

Efter de 10 uger var gået, blev alle forsøgspersonerne testet for tilbageværende krisesymptomer, og 
denne undersøgelse blev gentaget 3 og 6 måneder senere.

Resultaterne viste først og fremmest, at de tre førstnævnte grupper på alle de tre tidspunkter havde 
det væsentligt bedre end den fjerde gruppe (afslapningsgruppen), således at man overordnet kan 
konkludere, at den relativt kortvarige psykologiske krisebehandling var effektiv i alle tre udgaver.



Der var ikke nogen væsentlig  forskel  på de tre  behandlingsgrupper,  men dog en tendens til  at 
kombinationsgruppen  havde  lidt  bedre  resultater  end eksponeringsgruppen,  der  igen  havde  lidt 
bedre resultater end gruppen, der havde fået kognitiv terapi. Forskerne konkluderede derfor, at de to 
forskellige krisebehandlingsmetoder, eksponeringsterapi og kognitiv terapi, er lige gode, og at der 
ikke er nogen stor gevinst ved at give begge behandlingsmetoder til kriseramte mennesker.

Desværre har denne forskergruppe ikke kendt de resultater, vi skrev om i den foregående artikel, og 
som  viser,  at  kriseramte  personer  gennemgående  falder  i  to  grupper:  angstprægede  og 
depressionsprægede  kriser.  Det  er  jo  nærliggende  at  tro,  at  de  angstprægede  i  den  engelske 
undersøgelse  fik  bedst  hjælp  af  eksponeringsbehandling,  mens de depressionsprægede fik bedst 
hjælp af den kognitive terapi. Men det er op til fremtidige undersøgelser at kombinere resultaterne 
fra  de  to  undersøgelser  for  at  se,  om  man  kan  få  endnu  bedre  gennemsnitlige  virkninger  af 
psykologisk  kriseterapi  ved  at  give  eksponeringsbehandling  (angstbehandling)  til  angstprægede 
kriseofre og kognitiv terapi (depressionsbehandling) til de deprimerede kriseofre.
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