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Som nævnt i den foregående artikel, har man i forskellige undersøgelser fundet, at den psykiske lidelse 

”PTSD” kan afhjælpes både med medicin - af den art, der bruges mod depressioner, og som noget 

misvisende kaldes lykkepiller – og med terapi, især af den art, der kaldes kognitiv adfærdsterapi. Effekten af 

andre psykologiske behandlingsmetoder er mindre veldokumenteret.  

I den forbindelse har et amerikansk forskerhold fra et universitet i Ohio i USA for nylig i to undersøgelser 

set nærmere på to interessante spørgsmål. For det første: Hvilken af disse to behandlinger foretrækker 

PTSD-ramte, hvis de orienteres grundigt om både den medicinske og den psykologiske behandling? Og for 

det andet: Hvor godt virker de to behandlingsmetoder for PTSD-ramte, hvis de selv får lov til at vælge den 

af de to metoder, de foretrækker?  

I den første af de to undersøgelser kontaktede man via annoncer i et dagblad 74 kvinder, som alle mente at 

have langvarige psykiske mén efter en enkeltstående grusom oplevelse. De 74 kvinder blev grundigt 

undersøgt for symptomer på PTSD og de fleste (ca. 75%) opfyldte kravene til en PTSD-diagnose, mens 

resten havde en lidt mindre PTSD-lidelse, hvor der manglede et eller to af de fire symptomer, vi omtalte i 

den foregående artikel. Derefter fik de 74 kvinder en grundig orientering om de to moderne 

behandlingsmetoder med medicin og terapi. Med hensyn til den medicinske behandling blev de orienteret 

om pillernes formodede virkningsmåde i hjernen, om de mulige bivirkninger, både de almindelige og mere 

sjældne, samt om de resultater, man tidligere har fundet ved systematiske undersøgelser over pillernes 

virkning på PTSD-ramte.  

Med hensyn til den psykologiske behandling blev kvinderne orienteret om, at den ville indebære, at de 

både oplevelsesmæssigt og adfærdsmæssigt ville blive konfronteret med de skræmmende erindringer fra 

den traumatiske begivenhed, dog på en sådan måde, at terapeuten hele tiden vil være opmærksom på, 

hvor meget de kunne klare, og hvor hurtigt man skulle gå frem i terapien. Også her blev der orienteret om 

de tidligere resultater med denne terapiform.  

Hver af de to behandlingsformer blev fremstillet af en fremtrædende behandler indenfor de respektive 

behandlingsmetoder, en læge og en psykolog, så man kunne være sikker på en positiv fremstilling af begge 

behandlingsmetoder.  

Efter denne orientering bad man simpelthen de fremmødte kvinder om at vælge, hvilken af de to 

behandlinger de ville foretrække, hvis de skulle behandles for deres PTSD-lidelse. Det viste sig, at hele 82% 

af kvinderne ville foretrække en psykologisk behandling frem for den medicinske, mens den sidste lille 

femtedel foretrak en medicinsk behandling. Der var ingen forskel på styrken af PTSD-lidelsen i de to 

grupper, så det var altså ikke symptomernes sværhedsgrad, der var udslagsgivende for valget. Den eneste 

forskel på de to grupper var, at de relativt få kvinder, der havde valgt den medicinske behandlingsmetode, 

var ældre og fattigere end de, der havde valgt terapien. I denne undersøgelse blev de undersøgte kvinder 

ikke direkte tilbudt en af de to omtalte behandlinger, men det blev de i den følgende undersøgelse.  

I den anden undersøgelse havde forskerne udvalgt en mindre gruppe med 31 kvinder, der alle havde 

langvarige PTSD-lidelser efter et overfald eller voldtægt. Kvinderne var i gennemsnit ca. 30 år, og overfaldet 

var i gennemsnit sket ti år tidligere. De fleste af kvinderne havde tidligere fået enten ældre former for 

psykoterapi eller medicin, uden at det havde hjulpet noget. De 31 kvinder fik, som i den første 

undersøgelse, en grundig orientering om henholdsvis antidepressiv medicin og kognitiv adfærdsterapi og 

kunne herefter selv vælge, hvilken behandling de ville modtage. Som i den første undersøgelse var der et 



stort flertal på 74%, der foretrak den psykologiske behandling (23 patienter), mens den sidste fjerdedel 

(otte patienter) foretrak medicinsk behandling.  

Herefter fik de to grupper hver sin foretrukne behandling i ti uger, og blev så undersøgt for graden af PTSD-

lidelse både lige efter behandlingen og et halvt år senere. Ved undersøgelsen lige efter behandlingen, var 

der indtrådt en betydelig større fremgang i terapigruppen, hvor 60% scorede over en vis fastlagt grænse for 

en ”betydelig fremgang” i løbet af behandlingen, mens en tilsvarende fremgang kun forekom hos 17% i 

pillegruppen. Ved den efterfølgende undersøgelse et halvt år senere, var alle patienter i terapi-gruppen 

bedret så meget, at de ikke længere opfyldte kravene til en PTSD-diagnose, mens dette kun gjaldt for 

halvdelen af de medicinbehandlede kvinder.  

De amerikanske forskere anbefaler, at man i fremtiden lægger mere vægt på at tilbyde ikke blot medicin, 

men også psykologisk behandling til mennesker med langvarige PTSD-lidelser.  
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