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Et af de behandlingsområder vi  har omtalt  flere gange i  Forskningsnyt  i  de 
senere år er psykologisk behandling for krisereaktioner, som også kaldes PTSD 
(posttraumatisk stress forstyrrelse). Alligevel kan der være grund til yderligere 
kort at omtale et måske lidt mere kuriøst fund på dette område: Det ser ud til 
at en vellykket behandling med kognitiv adfærdsterapi ikke alene giver mere 
fred i sindet om dagen, men også om natten og især de perioder om natten, 
hvor man drømmer!
En forskergruppe fra universitetet  i  St.  Louis,  USA,  gennemførte en kognitiv 
adfærdsterapeutisk behandling af seks voldtægtsofre, hvoraf den ene dog faldt 
fra undervejs, så der kun var fem tilbage ved undersøgelsens afslutning. Hos 
alle fem kvinder var der efter behandlingen sket en ganske betydelig nedgang i 
de  plagsomme  symptomer  på  PTSD,  f.eks.  forhøjet  vagtsomhed,  pinefulde 
ufrivillige  genoplevelser  af  voldtægten og undgåelsesadfærd forbundet  med 
f.eks. at nærme sig gerningsstedet. Men forskerne ville nu også gerne vide om 
den nyvundne sjælefred stak så dybt, at den også kunne spores under søvnen, 
hvilket  er  særlig  interessant  hos  PTSD-ofre,  fordi  deres  søvn og især  deres 
drømmesøvn  ofte  plages  af  urovækkende  minder  om  den  traumatiske 
oplevelse.
Fra  tidligere  undersøgelser  ved  man,  at  det  bedste  mål  for  uro  under 
drømmesøvn (REM søvn) er graden af uregelmæssighed i pulsen. Derfor havde 
man inden behandlingen bedt de kvindelige forsøgspersoner om at sove i et 
søvnlaboratorium,  hvor  man  kunne  måle  hvor  uroligt  hjertet  slog  under 
drømmesøvnen, altså de 4-5 faser under søvnen, hvor man drømmer i 15-20 
minutter (hvilket kan afsløres ved hjælp af små elektroder ved siden af øjnene, 
der giver besked om, hvornår øjnene begynder at bevæge sig under søvnen, og 
det  gør  de  netop  under  drømmesøvnen).  Da  man  efter  behandlingen  igen 
målte graden af regelmæssighed eller uregelmæssighed i pulsen hos de fem 
kvinder, viste det sig, at hver eneste af kvinderne udviste et ganske betydelig 
fald i graden af uregelmæssig puls under drømmesøvnen. Det tyder unægtelig 
på, at den psykologiske behandling er kommet så godt ”til bunds” i de psykiske 
efterveer af traumet, at det også viser sig i en mere fredfyldt søvn. Det viste 
sig i  øvrigt også på den måde, at der efter behandlingen forekom betydelig 
færre opvågninger i nattens løb sammenlignet med inden behandlingen.
tn
Kilde. Nishith, P., Duntley, S. P., Domitrovich, P. P., Uhles, M. L., Cook, B. J., & Stein, P. K. (2003). Effect of Cognitive 
Behavioral Therapy on Heart Rate Variability During REM Sleep in Female Rape Victims With PTSD. Journal of Traumatic 
Stress, 1673). 247-250.


	Krise-terapi giver også fred under søvnen! (2004, 13(3))

