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De  PTSD-lidelser  (eller  krisereaktioner)  vi  omtalte  i  foregående  artikel,  kan 
ifølge flere nye undersøgelser hen ad vejen give problemer med hukommelsen 
– som om det ikke var nok, at de pågældende i forvejen døjede med de tre 
centrale symptomer: angst,  undgåelse og flashbacks (plus mareridt).  Mange 
PTSD-ramte begynder efterhånden at klage over ”dårlig hukommelse” og der 
kan  være  en  ganske  speciel  fysiologisk  grund  til  denne  svækkelse  af 
hukommelsen hos PTSD-ramte. Man har nemlig fundet, at binyrebark-hormonet 
kortisol,  der  udskilles  under  en  stærk  stresstilstand,  kan  virke  ”giftigt”  på 
hjernens  hukommelsescenter,  især  den  del  af  hjernen,  der  hedder 
hippocampus. Denne hjernedel, hippocampus, ser ud til at spille en hel speciel 
rolle  for  vores  evne  til  at  oplagre  konkrete  erindringer  om  bestemte 
begivenheder i  vores liv.  Desuden ser nervecellerne i hippocampus ud til  at 
være  specielt  sårbare  for  de  stresshormoner  (kortisol),  der  trænger  ind  i 
hjernen under en stressreaktion, og det ser videre ud til, at kortisol ligefrem 
kan  slå  cellerne  i  hippocampus  ”ihjel”,  hvis  stress-reaktionerne  er  stærke, 
hyppige og vedvarende. Man har således via hjernescanninger fundet, at der 
kan være tale om direkte ”indskrumpning” af hippocampus hos personer med 
stærke og langvarige PTSD-lidelser!
Men den menneskelige hukommelse består jo af mange forskellige funktioner 
og  processer  så  det  rejser  spørgsmålet  om hvad  det  specielt  er  for  nogen 
hukommelsesprocesser, der er svækket hos PTSD-ofre? Dette spørgsmål har et 
fransk forskerhold for nylig kastet lidt lys over. 
De franske forskere startede med at pege på den væsentlige forskel, der kan 
være på to typer af erindringer:  Hvis man f.  eks.  træffer et menneske man 
synes man kan genkende, kan man dels få en såkaldt episodisk erindring, dvs. 
en erindring om en bestemt begivenhed, f.eks. et selskab, hvor man har truffet 
den pågældende.  Men man kan også få  en genkendelsesoplevelse  uden  at 
kunne huske konkret, hvor man har truffet den pågældende. Man føler bare, at 
man ”ved” at man har set den pågældende før, man kan bare ikke komme i 
tanke om hvor. 
Man  skelner  i  den  moderne  hukommelsesforskning  mellem  episodisk  og 
semantisk hukommelse. Episodisk hukommelse er som nævnt ovenfor, når vi 
kan huske en konkret episode – samt nogenlunde hvor og hvornår den foregik. 
Semantisk hukommelse er, når vi bare ved noget uden at kunne huske, hvorfra 
vi ved det. Vi ved f.eks. som regel, at Kong Hans var konge af Danmark, men vi 
kan  sjældent  huske  den  konkrete  episode,  hvor  vi  (første  gang)  fik  denne 
oplysning. Vi ved også, at ”car” betyder bil på engelsk, men vi kan sjældent 
huske den engelsk time, i den tidlige skolealder, hvor vi første gang fik denne 
oplysning. Denne opdeling i hukommelsen er yderst hensigtsmæssig, for det vil 
næppe være særlig fordelagtig for os at huske alle de konkrete myriader og 
begivenheder, hvor vi første gang lærte navne på konge og byer, lande, floder, 



engelske gloser osv. Det er nyttigt for os at have den semantiske hukommelse, 
så vi kan bevare en viden om alle disse ting, men hvis vi også skulle huske de 
konkrete begivenheder, hvor vi fik denne viden, ville hjernen formodentlig blive 
overfyldt, og ude af stand til at oplagre yderligere viden.
Men episodisk hukommelse, erindringer om specielle begivenheder, er bestemt 
også en nyttig funktion, selvom den ”koster” meget mere hjerneaktivitet og 
plads i  hjernens hukommelsescenter.  Og det er formodentlig  specielt  denne 
episodiske hukommelse, der særlig kan risikere at blive svækket i forbindelse 
med langvarige PTSD-lidelser. Det fremgår dels af løse beretninger fra PTSD-
ofre, men nu fremgår det også mere sikkert af den nye franske undersøgelse.
I  denne  undersøgelse  satte  forskerne  en  række  PTSD-ramte  og  en 
kontrolgruppe  bestående  af  personer  med  samme  køn,  alder  og 
uddannelsesniveau  osv.  til  at  løse  en  speciel  hukommelsesopgave.  De 
pågældende  skulle  først  studere  72  ord,  der  ét  efter  ét  fremkom  på  en 
computerskærm. Efter et stykke tid blev de så testet for deres hukommelse for 
disse ord, og denne test fokuserede netop på forskellen mellem episodisk og 
semantisk hukommelse, altså om forsøgspersonerne kunne huske at have set 
ordet  specielt  i  den  tidligere  fremviste  liste,  eller  om de  bare  følte,  at  de 
”vidste”, at ordet var blevet vist tidligere uden at kunne huske den konkrete 
episode, hvor det dukkede op på computerskærmen.
Denne sondring i hukommelsestesten blev foretaget på følgende måde: De 72 
tidligere fremviste ord blev blandet med 72 andre ord, og disse 144 ord blev nu 
vist  ét  ad  gangen  for  hver  forsøgsperson.  Ved  hvert  af  ordene  skulle 
forsøgspersonen  først  angive  ved  et  tryk  på  to  knapper  om han  eller  hun 
overhovedet genkendte ordet eller ej. Hvis forsøgspersonen trykkede nej, gik 
man  videre  til  næste  ord,  men  hvis  der  blev  trykket  ja,  kom  der  et  nyt 
skærmbillede,  hvor  forsøgspersonen skulle  vælge mellem om han eller  hun 
kunne huske at have set ordet på den tidligere liste (episodisk hukommelse) 
eller om vedkommende bare havde en følelse af at ”vide”, at ordet var blevet 
vist tidligere. Alle forsøgspersonerne var i forvejen blevet instrueret i at skelne 
mellem  disse  to  former  for  hukommelse,  så  det  gik  forholdsvis  let  for 
forsøgspersonerne at foretage denne skelnen.
Hvis  man  kun  havde  stillet  forsøgspersonen  det  første  spørgsmål  (om  de 
overhovedet genkendte ordet),  ville der ikke være blevet konstateret  nogen 
væsentlig  forskel  i  hukommelsen  hos  de  to  grupper:  de  svarede  ja  til 
nogenlunde lige mange af de ”rigtige” ord (der havde optrådt i den tidligere 
liste).  Men da man så på  besvarelsen ved det  efterfølgende spørgsmål  om 
”måden” de huskede på,  viste der sig en dramatisk forskel:  De PTSD-ramte 
havde langt færre svar af typen episodisk hukommelse, de angav altså langt 
sjældnere, at de havde et konkret minde om at have set ordet i den tidligere 
liste. Til gengæld havde de flere svar af typen ”jeg ved bare, at jeg har set 
ordet før”, altså semantisk hukommelse. 
Dette eksperiment bekræfter altså de PTSD-ramtes hyppige klager over ”dårlig 
hukommelse”, men viser, at det specielt er den episodiske hukommelse, der er 
svækket.  PTSD-ramte  er  således  formodentlig  nogenlunde  ligeså  gode  som 
andre til at lære nye franske gloser eller nye computerprogrammer – de kan 
bare ikke så godt huske,  hvor de har  lært  disse ting.  Da man tidligere har 



fundet, at den samme ændring i hukommelsen – en speciel svækkelse af den 
episodiske hukommelse – optræder hos ældre mennesker, der får ”besvær med 
hukommelsen” kan man sige, at den franske undersøgelse tyder på, at PTSD-
ramte  bliver  ”gamle”  i  hukommelsen  før  tid.  Om  denne 
hukommelsessvækkelse  kan  afhjælpes  ved  psykologisk  eller  medicinsk 
behandling  ved  man  dog  endnu  ikke.  Der  kan  dog  være  grund  til  en  vis 
optimisme. Et australsk forskerhold har nemlig for nylig påvist, at der efter en 
psykologisk behandling (med kognitiv adfærdsterapi) af PTSD-ramte, sker en 
række  ændringer  i  hjernen,  herunder  en  stigning  i  aktiviteten  i  netop 
hippocampus!
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