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Vi har tidligere i Forskningsnyt fra Psykologi beskrevet undersøgelser over mennesker, som havde været 

ude for et bestemt traume, en chokerende begivenhed, fx en livsfarlig bilulykke, og som havde varierende 

grader af såkaldte traume-reaktioner, eller som man nu siger PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). PTSD 

er især forbundet med fire symptomer, nemlig: 1) en øget nervøsitet, 2) en tendens til at undgå alt, hvad 

der minder om ulykken, både i adfærd og tanke, 3) en tendens til at opleve ufrivillige flashbacks, altså 

pinefulde minder om den traumatiske begivenhed, samt endelig 4) en generel tendens til at miste noget af 

glæden ved mange ting i livet.  

De tidligere undersøgelser viste bl.a., at der var en særlig interessant forbindelse mellem to af disse 

symptomer, nemlig tendensen til at undgå at tænke – med vilje - på den traumatiske begivenhed, og 

tendensen til at opleve ufrivillige, pinefulde minder (flashbacks). De, der var mest præget af forsøg på 

bevidst at undgå at tænke på ulykken, var udpræget de, der oplevede flest skræmmende, ufrivillige minder 

om ulykken, og som også i det hele taget havde den længste og mest forstyrrende PTSD-lidelse i den efter- 

følgende tid. Det ser altså kort sagt ud til, at de, der vil opnå en kortvarig lettelse i følelseslivet ved at undgå 

at tænke på traumet – og dermed undgå at blive ramt af ubehagelige følelser i den forbindelse – blot 

risikerer at få flere ufrivillige minder og mere lidelse i de følgende år. Det harmonerer i øvrigt med, at man i 

moderne psykologisk PTSD-behandling med kognitiv adfærdsterapi som regel forsøger at hjælpe 

patienterne med bevidst at fremkalde og ”udholde” minder om traumet, for dermed at vænne patienterne 

af med at beskytte sig med ”fortrængning”, som åbenbart er til mere skade end gavn for de fleste PTSD-

ramte.  

Denne konklusion er for nylig blevet endnu mere solidt underbygget af en undersøgelse fra New Zealand. 

De to forskere bag undersøgelsen fokuserede ikke på et enkelt traume, men på summen af alle traumer 

gennem livet hos en stor gruppe på 1.216 ældre mennesker i alderen fra 65 til 90 år. Disse mange, ældre 

personer udfyldte fire spørgeskemaer. Det første spørgeskema handlede om, hvor mange traumer de 

havde oplevet i hele deres tidligere tilværelse. Det pågældende spørgeskema indeholdt en lang række 

mulige traumatiske oplevelser, og så skulle de ældre blot krydse af, om de havde været ude for hver af de 

pågældende begivenheder eller ej. De traumatiske begivenheder, der blev spurgt til, var bl.a. følgende:  

Haft en livsfarlig sygdom.  

Oplevet dødsfald hos en ægtefælle.  

Været udsat for naturkatastrofe.  

Oplevet et dødsfald hos et barn.  

Været sendt bort fra forældrene i længere tid inden atten års alderen.  

Været udsat for et overfald.  

Været udsat for seksuelt overgreb inden atten års alderen - med mere.  

Det andet af de fire spørgeskemaer handlede om deres nuværende tendens til at opleve depression i de 

senere år, og det tredje spørgeskema handlede tilsvarende om, hvor meget de døjede med angst i deres 

nuværende tilværelse. Endelig handlede det fjerde og sidste spørgeskema om, hvor meget de i 

almindelighed søgte at undgå tanker om fortidens belastninger (f.eks.: ”man skal tænke fremad og ikke 

hænge sig i fortidens fortrædeligheder”, ”jeg søger altid at skubbe ubehagelige minder om fortiden ud af 

hovedet”, ”jeg synes, man kan blive ubehagelig til mode ved at tænke på ubehagelige ting i fortiden, og 

søger altid at undgå det”, osv.).  



Da forskerne analyserede de mange data fra undersøgelsen, fandt de i første omgang en ganske klar, men 

ikke overvældende stærk forbindelse mellem antallet af traumer igennem hele livet, og tendensen til at 

opleve både depression og angst i nutiden. Denne forskel var dog som nævnt ikke særlig stærk, når man så 

på alle de involverede 1.216 personer som helhed. Men da man herefter opdelte de ældre i dem, der ifølge 

det fjerde spørgeskema havde en udpræget tendens til at undgå minder om fortiden 

(”fortrængningsgruppen”), og dem, der ikke udpræget havde en sådan tendens, fandt man en betydelig 

forskel på de to grupper: I den førstnævnte gruppe var der nu en meget stærk forbindelse mellem antal 

tidligere traumer og tendensen til at lide af angst og depression i dagliglivet, mens denne forbindelse var 

meget svagere i gruppen, der ikke havde tendens til at forsvare sig mod ”onde minder”.  

De to forskere konkluderer derfor, at det ikke behøver at være så ”skadeligt” for den psykiske trivsel at 

have været udsat for endog en del ”traumer” i livet. Det er tilsyneladende kun, når man både har oplevet 

adskillige traumer og samtidig er præget af en vedvarende tendens til at skubbe ubehagelige minder ud af 

hovedet, at disse traumer senere hen giver mere angst og depression i dagliglivet.  

På baggrund af denne undersøgelse kan det altså tænkes, at mennesker, som lider af langvarig PTSD, og 

som via psykologhjælp får bearbejdet de onde minder, ikke alene får det bedre lige efter behandlingen, 

men også, når de bliver 80 år!  
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