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En  psykisk  krisereaktion  kaldes  blandt  psykologer  for  en  “post-traumatisk  stress-forstyrrelse”, 
forkortet til PTSD (idet D’et står for Disorder, altså forstyrrelse på engelsk). 

Dette begreb, PTSD, har den fordel, at det i modsætning til det ældre krisebegreb er meget præcist 
defineret,  således at  man forholdsvis sikkert  – via bestemte symptomlister – kan afgøre, om en 
person lider af PTSD eller ej.

De vigtigste symptomer på PTSD er følgende tre: 1) Vedvarende generel uro eller ængstelighed, 2) 
ufrivillige og lidelsesfulde genoplevelser af den traumatiske begivenhed og 3) stærk tendens til at 
undgå eller flygte fra alt, hvad der i mindste grad minder om traume-situationen.

Undersøgelser har vist, at denne PTSD-tilstand ubehandlet kan vedvare i årevis og endda føre til 
mere alvorlige lidelser som dybe depressioner eller stærke angstlidelser. Det er derfor vigtigt, at 
man kan få effektiv psykologisk hjæp til behandling af PTSD-lidelser.

Da det selvfølgelig ikke er  alle mennesker, som efter en ydre traumatisk begivenhed – f.eks. en 
naturkatastrofe eller en bilulykke – får en efterfølgende krisereaktion, altså en PTSD-lidelse, har 
man tidligere været tilbøjelig til at “vente og se”, om der var brug for PTSD-behandling, afhængigt 
af om der senere hen i månederne efter en traumatisk begivenhed udviklede sig et PTSD-mønster.

Men behandlerne på dette område har ofte hævdet, at deres erfaring tyder på, at PTSD behandlinger 
virker desto bedre, jo tidligere den gives, og nu har et australsk forskerhold påvist, at man i høj grad 
kan  forebygge senere alvorlige PTSD-lidelser ved at give PTSD-behandling,  inden der endnu har 
udviklet sig en egentlig PTSD-lidelse.

Man taler i denne forbindelse om to faser i krisereaktionen: Først en akut stress-forstyrrelse (ASD 
for Acute Stress Disorder på engelsk), der især er præget af psykisk “forvirring”, og så kommer den 
egentlige PTSD-forstyrrelse måske nogle uger eller måneder senere.

Det  australske  forskerhold  kontaktede  krise-ofre  allerede  i  den  første  fase,  den  akutte  stress-
forstyrrelsesfase,  og  tilbød  en  psykologisk  behandling  med  henblik  på  at  forebygge  en  senere 
PTSD-lidelse. 

De personer, der blev inviteret med i undersøgelsen, havde alle været ude for en alvorlig ulykke 
enten på arbejdet eller i trafikken. For alle disse personer gjaldt det, at der højst var gået to uger fra 
ulykken, og indtil de begyndte på den tilbudte psykologiske behandling, således at de alle var i den 
“akutte” fase.

Disse kriseofre blev inddelt i to grupper, der fik to forskellige former for behandling:

1) Den ene gruppe fik en moderne psykologisk behandling, der bygger på den såkaldte 
kognitive adfærdsterapi,  der betegner  en række terapeutiske metoder  til  specifik afhjælpning af 
følelsesmæssige, angstbetonede, tilstande og til forebyggelse af negative og pessimistiske tanker, 



der kan medføre længerevarende lidelser.

2) Den anden gruppe modtog almindelige “støttende samtaler” om deres oplevelser og 
problemer.

I Danmark ville man måske nok opfatte begge disse behandlingstilbud som “kriseterapi”, men de 
australske forskere mente, at kun den førstnævnte form for terapi havde dokumenteret effekt ved 
tidligere  PTSD-undersøgelser,  således  at  den  sidstnævnte  “behandling”,  altså  de  almindelige 
støttende samtaler, i denne undersøgelse blev anset for en slags “placebo-behandling”, der skulle 
sige  noget  om,  hvordan  det  gik  akutte  krise-ofre,  der  ikke  fik  den  specifikke  psykologisk 
behandling.

Terapien i de to behandlingsgrupper strakte sig kun over fem dobbelt-timer én gang om ugen i fem 
uger.

Ved afslutningen af behandlingsperioden blev alle krise-ofrene diagnosticeret af  en person uden 
kendskab til den tilbudte behandling. Ved denne diagnosticering viste det sig, at 8% af patienterne i 
gruppen, der havde fået kognitiv adfærdsterapi, havde udviklet et egentligt PTSD-syndrom, mens 
83% - altså ti gange så mange – i gruppen, der blot havde fået almindelige støttende samtaler, havde 
udviklet det fulde PTSD-syndrom.

Ved en efterfølgende undersøgelse seks måneder senere var forskellen mellem de to grupper dog 
lidt mindre, men stadig betydelig: På dette tidspunkt havde 17% i kognitiv adfærdsterapi-gruppen 
PTSD, mens 67% i samtalegruppen havde PTSD.

Forskerne konkluderer på denne baggrund, at selv en kortvarig terapi for akutte krise-ofre i fem 
uger var nok til at give en meget væsentlig dæmpning af den akutte krisetilstand og desuden en 
væsentlig nedsættelse af risikoen for vedvarende PTSD et halvt år senere. 

Ifølge de australske forskere er det første gang, man har påvist, at kognitiv adfærdsterapi også kan 
gøre gavn allerede i den akutte stress-fase og ikke blot – som i tidligere undersøgelser – ved den 
senere PTSD-lidelse.
tn

Kilde: Bryant, R.A., Harvey, A.G., Dang, S.T., Sackville, T., & Basten, C. (1998). Treatment of Acute Stress Disorder: 
A Comparison  of  Cognitive-Behavioral  Therapy  and  Supportive  Counseling.  Journal  of  Consulting  and  Clinical  
Psychology, 66(5), 862-866.


	Hurtig indsats mod krisereaktioner betaler sig (1999, 8(4))

