
TO FORSKELLIGE FORMER FOR KRISEREAKTIONER (1998, 7(5))

Krisereaktioner - som blandt fagfolk kaldes PTSD (post-traumatisk stress forstyrrelse) - opfattes 
ofte som en og samme ting altså som et nogenlunde ensartet forløb af symptomer og psykiske 
problemer. Men nu viser en større canadisk undersøgelse, at der tilsyneladende forekommer to ret 
forskellige typer af krisereaktioner, som adskiller sig fra hinanden på væsentlige punkter.

Den canadiske forskergruppe, som ledes af Steven Taylor fra Universitetet i British Columbia, bad 
103 personer, der havde overlevet en bilulykke, og 419 udsendte canadiske soldater fra krigen i 
Bosnien, om at udfylde et spørgeskema om deres krisesymptomer.

Det  pågældende spørgeskema indeholdt  spørgsmål  om stort  set  alle  de symptomer og psykiske 
eftervirkninger, der er blevet sat i forbindelse med den såkaldte krisereaktion, så som: ufrivillig og 
ubehagelig genoplevelse af begivenheden,  hyppige mareridt,  angst  ved alt  hvad der  minder  om 
begivenheden, forsøg på at undgå eller undertrykke tanker om begivenheden, forsøg på at undgå at 
komme i nærheden af alt hvad der kunne minde om den traumatiske oplevelse, tab af interesse og 
glæde  ved  mange  ting  i  tilværelsen,  nedtrykthed,  irritabilitet,  søvnproblemer,  opfarenhed, 
koncentrationsbesvær o. lign. 

Da  man analyserede  besvarelserne  på  dette  spørgeskema fra  de  to grupper  med ret  forskellige 
kriseoplevelser, viste det sig, at de forskellige krisereaktioner i begge grupper faldt i to forskellige 
grupper, der havde hvert sit “symptom-mønster”. 

Den ene gruppe led af, hvad man kunne kalde en angstpræget krisereaktion. I denne gruppe var de 
kriseramte især præget af uhyggelige minder, mareridt, uro og opfarenhed samt af - ofte forgæves - 
forsøg på at undertrykke eller fjerne de uhyggelige minder fra bevidstheden. 

Den anden gruppe led af, hvad man tilsvarende kunne kalde en depressionspræget krisereaktion. 
Disse personer havde kun meget få af de symptomer, der blev nævnt ovenfor hos de angstprægede 
kriseofre. Til gengæld havde de udpræget symptomer som nedtrykthed, tab af interesse og glæde i 
tilværelsen, søvnproblemer og koncentrationsproblemer. 

Det ser altså ud til, at krisereaktioner som regel er enten udpræget angstbetonede  eller  udpræget 
depressionsagtige. Dette fund bør ifølge forskerne føre til forsøg på at tilpasse den psykologiske 
krisebehandling til de to former for krisereaktioner (se næste artikel).
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