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Hustrumishandling,  altså  det,  at  en  ægtemand  (eller  samlever),  tæver, 
voldtager eller groft ydmyger sin kone, har i de senere år vist sig at være et 
uhyggelig udbredt problem i mange lande.
Bedst undersøgt er problemet nok i USA, hvor man har fundet, at 1.5 million 
kvinder  hvert år udsættes for hustrumishandling.  Hvis disse tal  overføres til 
Danmark  svarer  til,  at  omkring  30.000  kvinder  hvert  år  udsættes  for 
hustrumishandling. Man må håbe, at tallet ikke er så højt herhjemme, men de 
mange kvinder, der søger hjælp i de forskellige krisecentre landet over vidner 
om, at problemet langt fra er ukendt i Danmark. 
Undersøgelser fra amerikanske krisecentre for voldsramte kvinder viser i øvrigt, 
at syv ud af ti kvinder på disse centre ikke blot har været udsat for fysisk eller 
psykisk overlast i deres tidligere parforhold; de lider også vedvarende af stærke 
eftervirkninger i form af det lidelsesmønster, der nu om dage betegnes som 
PTSD, dvs.  post-traumatisk  stress  forstyrrelse (’post’  betyder  ’efter’).  Denne 
lidelse  er  især  kendetegnet  ved  forhøjet  vagtsomhed,  pinefulde  ufrivillige 
erindringer  om tidligere  traumatiske  begivenheder  samt  undgåelse  af  både 
tanker,  steder  og  mennesker,  der  har  med  de  tidligere  belastende 
begivenheder at gøre. Undersøgelser har vist, at op omkring en tredjedel af de 
mennesker, der kort efter belastningen udviklede PTSD stadig lider under dette 
mønster af psykiske problemer hele fem år senere. Det er altså bestemt ikke 
noget, der altid går over af sig selv. I et tidligere nummer af Forskningsnyt har 
vi  været inde på en langtids-undersøgelse af PTSD-ramte soldater,  hvor det 
viste sig, at der selv otte år senere ikke var nogen nedgang, men snarere en 
forværring i tilstanden hos de fleste af disse soldater, hvis de ikke fik nogen 
behandling for deres lidelser.
Det kunne altså se ud til, at de psykiske senvirkninger hos hustrumishandlede 
kvinder,  der  dog er  sluppet  ud af  traumatiske parforhold  udgør  et  stort  og 
formodentlig ret overset behandlingsproblem. Det er i  hvert fald opfattelsen 
hos  syv  amerikanske  forskere,  der  i  de  senere  år  har  udført  en  ganske 
omfattende  og  grundig  undersøgelse  over  virkningen  af  en  særlig 
”skræddersyet”  form  for  kognitiv  adfærdsterapi  til  brug  for  specielt  disse 
kvinder.  Behandlingen  betegnes  CTT-BW,  hvilket  står  for  Cognitive  Trauma 
Therapy for Battered Women.
Terapien omfatter især følgende punkter: 

1) En grundig gennemgang af de traumatiske begivenheder.
2) Oplysning til kvinderne om om udviklingen og forløbet af PTSD-lidelser.
3) En indledende træning i kropslig og mental afslapning.
4) En speciel træning i at udholde og ”overkomme” forskellige erindringer 

om de belastende begivenheder.
5) En  øvelse  i  at  iagttage  sine  egne  tanker  og  forestillinger  om  både 

tidligere og nuværende begivenheder samt



6) en  på  denne  baggrund  tilrettelagt  kognitiv  terapi  m.h.p.  at  ændre 
negative tankemønstre, der skaber frygt og skamfølelser hos kvinderne, 
og endelig

7) adfærdsmæssige  øvelser  i  at  udvise  mere  selvsikker  og  selvtillidsfuld 
adfærd i forskellige vanskelige situationer m.h.p. at forebygge problemer 
senere i livet.

Undersøgelsen omfattede i alt 86 kvinder med stærke og klare tegn på PTSD 
efter  hustrumishandling.  Disse  kvinder  blev  ved  lodtrækning  fordelt  til  en 
”behandling-nu” og en ”behandling-senere” gruppe, idet man ikke ønskede at 
operere  med  en  kontrolgruppe,  der  slet  ikke  fik  nogen  behandling.  Ved  at 
inddele kvinderne i de to omtalte grupper, kunne man se om der i den første 
gruppe efter behandlingen var indtrådt en større bedring end hos den anden 
gruppe, der i det samme tidsrum ikke havde fået nogen behandling, men altså 
først  startede  behandlingen,  når  den  første  var  færdig.  Efter  den  første 
behandlingsperiode  på  tre  måneder  var  tilstanden  nærmest  dramatisk 
forbedret i behandlingsgruppen, hvor 87% af kvinderne stort set var sluppet af 
med  deres  PTSD-lidelser  samt  næsten  al  deres  depression  og  skam-  og 
skyldfølelse. Desuden scorede kvinderne væsentlig højere på en spørgeskema-
undersøgelse for grad af selvtillid og selvsikkerhed i deres daglige omgang med 
andre mennesker. På en generel skala for PTSD-lidelser, der går fra 0-100 var 
den behandlede gruppe i gennemsnittet faldet fra 78 til 18. I den endnu ikke 
behandlede  sammenligningsgruppe  (behandling-senere  gruppen)  var  der 
næsten  ingen  ændring  i  det  pågældende  tidsrum.  Her  var  den  generelle 
scoring på PTSD-skalaen kun faldet fra 79 til 77, og scoringen på de specielle 
mål  for  depression,  skam-  og  skyldfølelse  var  uændret  eller  endda  svagt 
stigende. 
Men også  den sidstnævnte  gruppe udviste  efter,  at  de  senere  modtog  det 
samme  behandlingsprogram  en  ligeså  stor  reduktion  af  PTSD  som  den 
førstnævnte  gruppe,  så  det  kan  ikke  undre,  at  de  syv  psykologers 
forskningsrapport  røber  en  betydelig  tilfredshed  over  resultatet.  I  øvrigt 
afspejler  de  store  fremskridt  i  de  to  behandlingsgrupper  en  generel 
lovmæssighed i nutidens eksperimenter med psykoterapi: Jo hurtigere man får 
behandlet en psykisk lidelse efter at den er opstået, jo bedre bliver resultatet. 
Hvis man havde ventet i flere år med at give kvinderne psykologisk behandling 
for senvirkningerne af deres trauma, er det langt fra sikkert, at resultaterne 
havde været så gode.
Den nyeste forskning tyder også på, at man ved hurtig hjælp ikke alene opnår 
bedre resultater, men også mere holdbare resultater med færre tilbagefald. Det 
gælder  tilsyneladende også i  den her  omtalte  undersøgelse,  idet  begge de 
behandlede grupper blev genundersøgt både tre og seks måneder efter endt 
behandling,  og  i  begge  tilfælde  viste  det  sig,  at  de  gode  resultater  var 
opretholdt og at der stort set ikke var tale om nogen tilbagefald.
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