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I  den  foregående  artikel  skrev  vi,  at  ét  af  de  tre  centrale  kendetegn  på 
krisereaktioner eller post-traumatiske stressforstyrrelser (PTSD) er forekomsten 
af ufrivillige eller ”invaderende” minder om den traumatiske begivenhed. Disse 
ufrivillige minder har ofte karakter af livagtige genoplevelser, der fremtræder 
så klart for ”det indre øje”, at det virker som et fotografi af den uhyggelige 
oplevelse. Dette er blevet betegnet som flashbacks, altså ”glimt af fortiden”, 
nemlig  den fortidige  begivenhed,  der  var  så  belastende,  at  den efterlod et 
traume eller et ”sår” på sjælen.
Man  har  imidlertid  ikke  tidligere  haft  nogen  særlig  systematisk  viden  om, 
hvordan disse flashbacks ”ser ud”, og hvilke forbindelser de har med PTSD-
lidelsen i almindelighed. Der er dog undersøgelser, der tyder på, at jo mere 
PTSD-ofre er præget af et andet symptom, nemlig tendensen til at anstrenge 
sig  for  at  undgå  at  tænke  på  den  traumatiske  begivenhed  jo  flere  og  jo 
stærkere flashbacks kommer de ud for. Det kunne altså se ud som om disse 
flashbacks  repræsenterer  ”undertrykte”  minder  om  begivenheden,  som 
trænger  sig  desto  mere  på,  netop  jo  mere  man  forsøger  at  undgå  eller 
undertrykke dem!
Det passer fint med at man, i det meste af den moderne kriseterapi,  netop 
forsøger at få klienten til at holde op med at ”flygte” fra sine minder ved at 
konfrontere disse minder eller ”se dem i øjnene” på det indre plan, altså ved at 
genopleve de ubehagelige begivenheder ”med vilje”,  for langsomt at kunne 
vænne sig til dem, så at de ikke virker så forstyrrende eller skadelige på sindet 
senere hen. Men man har hidtil ikke haft nogen sikker viden om, hvorvidt en 
kriseterapi  faktisk  medfører  en  nedgang  i  hyppigheden  af  de  ubehagelige 
flashbacks. 
Nu har en engelsk forskergruppe vistnok for første gang sat sig for at udforske 
disse flashbacks mere systematisk. De engelske forskere ville især undersøge, 
1) hvad er det nøjagtig for nogle situationer, der typisk optræder i flashbacks, 
2) hvad er det, der udløser disse flashbacks, når de ikke fremkommer med vilje, 
og  3)  hvordan  går  det  med  oplevelsen  af  flashbacks  efter  en  vellykket 
behandling for PTSD?
Undersøgelsen omfattede 22 patienter med relativ stærke PTSD-lidelser. Disse 
22  personer  blev  udstyret  med  notesblokke,  hvor  de  i  en  periode  skulle 
nedskrive hver gang de oplevede en flashback, både hvordan den ”så ud” og 
hvad der gik umiddelbart forud for den pågældende flashbacksoplevelse.
Derefter fik de 22 personer en såkaldt kognitiv adfærdsterapeutisk behandling 
for deres PTSD-lidelse, en behandlingsform som ifølge andre undersøgelser ser 
ud til at være særlig effektiv ved disse lidelser. Efter denne behandling, som 
hjalp  ganske godt  på  næsten alle  22 personer,  blev de  igen bedt  om i  en 
periode  at  notere  hver  dag,  hvad  der  stadig  måtte  forekomme  af 
flashbacksoplevelser. 
Det første spørgsmål vedrørende arten af flashbacks blev undersøgt ved, at 
forskerne på forhånd opstillede en tredeling af de scener, der kunne optræde i 
flashbacksoplevelsen: 1) scener, der vedrørte situationen lige før den grufulde 



oplevelse; 2) scener, der repræsenterede begivenheden under den belastende 
oplevelse  og  3)  scener,  der  vedrørte  forsøg  på  at  gøre  noget  efter  den 
chokerende  begivenhed.  Eksempler  på  de  tre  typer  af  flashbacksoplevelser 
efter f.eks. en trafikulykke om natten kunne være: 1) synet af det pludselige lys 
fra forlygterne på en modkørende bil i et vejsving (inden ulykken); 2) braget og 
smerten under selve sammenstødet og 3) forsøget på at kravle ud og finde 
hjælp efter ulykken 
Det viste sig, at langt de fleste flashbacksoplevelser var af den førstnævnte 
type og ikke som man måske ville have ventet, af den anden (eller tredje) type. 
Det  som  PTSD-ofre  typisk  genoplever  i  deres  flashbacks  var  altså  snarere 
begivenheder som signalerede, at der var en frygtelig situation under opsejling, 
mere end det var selve den belastende eller forfærdelige situation i sig selv - 
eller reaktioner efter begivenheden. Dette resultat er interessant med hensyn 
til forsøg på at forklare ”meningen” med flashbacks. Mens man tidligere har 
været tilbøjelig til at opfatte flashbacks som en slags ”brandmærker” i sjælen, 
der ikke tjente noget formål i sig selv, mener de engelske forskere nu, at der i 
virkeligheden er  tale  om en proces,  der  har  været  nyttig  –  måske især for 
fortidsmenneskerne.  Det  er  nemlig  ifølge  de  engelske  forskere  meget 
sandsynlig, at flashbacks repræsenterer en urgammel advarselsmekanisme til 
mennesker, som via ”indre syner” bliver advaret om, at den situation de nu er 
i,  kan  være  tegn  på  en  nært  forestående  fare.  Dette  advarselssystem kan 
tænkes at hidrøre fra tiden inden menneskene fik et sprog, og derefter kunne 
gemme sine oplevelser i sprogform.
Denne hypotese støttes  ifølge forskerne også af  resultaterne for  den del  af 
undersøgelsen, der handlede om de ydre situationer, som folk havde noteret i 
forbindelse med deres flashbacksoplevelser. Det viste sig nemlig, at der ofte 
var tale om situationer der rent fysisk havde visse – som regel helt tilfældige – 
lighedspunkter,  med  den  traumatiske  begivenhed,  således  at  man  kunne 
tænke sig, at de svage ydre mindelser om traumet kunne udløse de stærke 
indre minder i form af flashbacks, som så kunne skabe en stærk tilskyndelse til, 
at de pågældende kunne undgå den (måske) truende fare. 
Endelig viste den engelske undersøgelse, at der efter den gennemførte PTSD-
behandling  var  sket  et  stort  fald,  ikke  blot  i  hyppigheden  af 
flashbacksoplevelser,  men  også  i  styrken  af  og  ubehaget  ved  de  ufrivillig 
mindelser.

tn
Kilde: Hackmann, A., Ehlers, A., Speckens, A. & Clark, D. M. (2004). Characteristics and Content of Intrusive Memories 
in PTSD and Their Changes With Treatment. Journal of Traumatic Stress, (17), 3. 231-240.


	Flashbacks i krisereaktioner (ptsd) (2005, 14(1))

