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Når vi slapper af med en kriminalfilm, ser vi for det meste politifolk, der bare er i stand til at ryste 
en lang række sindsoprivende situationer af sig. Men i virkelighedens verden er det ikke sådan, det 
foregår. Mange politifolk oplever i løbet af deres karriere at stå i farlige situationer, som kan koste 
dem  livet  eller  førligheden.  Næsten  alle  politifolk  oplever  desuden  situationer,  der  er  meget 
deprimerende, fordi de ser konsekvenserne af tragiske menneskelige og sociale problemer, f.eks. 
ved bilulykker eller ligfund. 

En hollandsk forskergruppe har fulgt 262 politifolk, der havde været udsat for sådanne traumatiske 
begivenheder.  Forskerne  interviewede  dem  henholdsvis  to  uger,  tre  måneder  og  et  år  efter 
begivenheden for at finde frem til, hvilke faktorer, der kunne bruges til at forudsige et højt niveau af 
posttraumatiske symptomer. 

Syv procent af de deltagende politifolk udviklede PTSD (post-traumatisk stressforstyrrelse), der er 
kendetegnet  ved  mange  invaderende  tanker  eller  billeder,  følelsesmæssig  tilbagetrækning  og 
undgåelsesadfærd  samt  forhøjet  vagtsomhed.  34%  af  politifolkene  havde  så  mange  af  disse 
symptomer, at de fik betegnelsen “subklinisk PTSD”.

Arten  af  traumet,  dvs.  hvorvidt  det  var  en  direkte  voldelig  situation  eller  en  mere  indirekte 
deprimerende  situation,  spillede  overraskende  nok  ingen  rolle  for  udviklingen  af  psykologiske 
problemer. Men det gjorde til gengæld det, man kunne kalde situationens alvor: Graden af livsfare, 
varigheden, antallet af kvæstede osv. Denne faktor kunne som den eneste bruges til at forudsige, 
hvor stor belastningen var både efter tre og tolv måneder.

Der tegnede sig to forskellige sæt af faktorer, der kunne forudsige symptomudviklingen på kortere 
og længere sigt: Et højt  belastningsniveau efter tre måneder kunne forventes, hvis politimanden 
(eller -kvinden) var meget indadvendt, havde svært ved at udtrykke følelser og var følelsesmæssigt 
meget udmattet efter den traumatiske begivenhed. Hertil kom tre organisatoriske forhold: 1) Hvis 
arbejdsgiveren ikke havde sørget for tilstrækkelig tid til at bearbejde begivenheden, f.eks. ved at 
undgå at sætte politimanden på en ny, meget belastende opgave kort efter; 2) hvis politibetjentene 
var utilfredse med den støtte, de modtog fra deres afdeling; 3) hvis der var usikker arbejdsmæssig 
fremtid.

Et  år  efter  begivenheden  var  det  helt  andre  faktorer,  der  kunne  forudsige  de  psykologiske 
problemer:  Mangel  på  hobbyer  og  interesser,  forøget  vagtsomhed,  der  gav  sig  udslag  i 
søvnforstyrrelser  og  koncentrationsvanskeligheder;  efterfølgende  traumatiske  begivenheder  og 
mangel på oplevet social støtte fra familie og venner samt generel arbejdsmæssig utilfredshed og 
grublen over arbejdet.

Forskerne diskuterer, om der er en særlig politikultur, som bl.a. går ud på, at man ikke skal bebyrde 
andre med sine følelsesmæssige problemer.  Forekomsten af en sådan organisationskultur  kunne 
også  begrænse  muligheden  for  at  generalisere  resultaterne.  Det  er  i  hvert  fald  slående,  at 
arbejdsmæssige forhold spiller så stor en rolle for at komme igennem voldsomme og belastende 



begivenheder. Arbejdspladsen kan med den rigtige indstilling og omsorg yde et stort bidrag til, at 
personer, der er blevet traumatiserede via arbejdet, kan få det godt igen.
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