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I  et  frivilligt  amerikansk  brandkorps  var  der  for  nogle  år  siden  et  meget  stort  gennemtræk  af 
frivillige  brandfolk.  En  af  brandfolkene,  Jeffrey  Mitchell,  der  var  psykolog,  fik  den  tanke,  at 
gennemtrækket  skyldtes  ubearbejdede  voldsomme  oplevelser  i  et  job,  hvor  dødeligheden  og 
risikoen for lemlæstelse og forgiftninger er større end i noget andet erhverv. Han udviklede derfor 
en metode, hvor man efter en voldsom begivenhed satte sig sammen i grupper og systematisk og på 
en styret måde gennemsnakkede begivenheden. Metoden kaldes psykologisk debriefing og har på få 
år  bredt  sig  i  en  række  vestlige  lande,  hvor  den  bruges  af  redningsfolk,  politi,  militær, 
katastrofearbejdere m.fl.

I de sidste par år har der været flere undersøgelser af metodens effektivitet, som har sat forskerne 
grå hår i hovedet. Folk er gennemgående meget tilfredse med den psykologiske debriefing, men der 
er tilsyneladende ingen positiv virkning på længere sigt, og i flere tilfælde er der fundet en direkte 
negativ virkning af psykologisk debriefing.

En undersøgelse fra Amsterdams Universitet inddrog de politifolk, som deltog i katastrofearbejdet, 
efter  et  israelsk  fragtfly ramte  et  høj  hus  i  Amsterdam.  I  alt  43  mennesker  døde  og 750 blev 
hjemløse. Ca. 200 politifolk var udkommanderet og deltog i redningsarbejdet. Bagefter modtog de 
psykologisk debriefing. Otte måneder senere var der ingen forskel mellem dem og en kontrolgruppe 
af politifolk, der ikke havde modtaget psykologisk debriefing. Halvandet år efter var der imidlertid 
en markant overvægt af posttraumatiske symptomer, især forøget vagtsomhed, hos de der havde fået 
debriefing.

I en australsk undersøgelse fulgte man 195 redningsarbejdere i to år efter en jordskælvskatastrofe. 
Heller ikke her fandt man en positiv virkning af den psykologiske debriefing, der blev givet til en 
tredjedel af hjælperne.

I en amerikansk undersøgelse af 36 redningsfolk, som deltog i redningsarbejdet efter et skuddrama i 
Texas, hvor en mand dræbte 23 gæster på et cafeteria og sårede 55, fandt man positive virkninger af 
den  psykologiske  debriefing,  især  i  form  af  mindre  angst  og  nedtrykthed.  Redningsfolkene 
fremhævede især følelsen af, at nogen forstod dem, og denne faktor betød færre psykosomatiske og 
posttraumatiske gener. Undersøgelsen fra Texas har desværre ingen kontrolgruppe og dækker kun 
den første måned efter skuddramaet. 

I forskerkredse diskuteres forskellige forklaringer. Måske passer de anvendte spørgeskemaer, som 
typisk er udviklet til psykiatriske patienter dårligt til indsatspersonnel, hvis image tidligere var at 
være hårdhudet. Måske er de vigtigste virkninger af socialpsykologisk art og drejer sig om forhold, 
der styrker sammenholdet og gruppeklimaet, og som måske hjælper den enkelte på længere sigt. 

Metoden dækker måske et behov for at gøre “et eller andet”, for at have en slags ritual og kunne 
måske som sådan erstattes af andre symbolske ritualer.

Fremtidig  forskning  må  give  svarene,  men  indtil  da  er  det  sandsynligt,  at  den  psykologiske 
debriefing fortsætter sin sejrsgang trods manglende dokumenteret langtidseffekt og mistanke om 
negative bivirkninger.
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