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Indledning 

 

I forbindelse med at Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab ønsker at 

etablere en efteruddannelse for deres medlemmer, er spørgsmålet om psy-

kotraumatologien har en videnskabelig basis, blevet rejst. Dette spørgsmål af-

spejler et manglende kendskab blandt fagfolk til den udvikling, der har været 

indenfor feltet de sidste 10-15 år. Ovenstående spørgsmål har motiveret os til 

at beskrive feltets videnskabelige status internationalt set (Elklit, 2001 – se 

bilag side 71) og har givet anledning til nærværende oversigt over danske, 

empiriske, psykologiske undersøgelser af traumatiserede populationer. 

 

Oversigten er næppe fuldstændig og det vil glæde os at modtage henvendelser 

vedrørende mangler, der i form af tilføjelser til en kommende ny udgave af 

denne oversigt kan bidrage til at skabe en autoritativ oversigt over, hvad der 

kan ses som starten på en videnskabelig funderet, dansk psykotraumatologi. 

 

Opgøret med og opbruddet fra Caplan-Cullberg traditionen, der er baggrunden 

for den traditionelle krisepsykologi, er beskrevet i en artikel med titlen ”PTSD 

– en afløser for krisebegrebet ?” (Elklit, 1994). En hjælp til orientering i den 

nye litteratur indenfor området har været bibliografien: ”Kriser og traumer”, 

der første gang blev udgivet i 1993 og revideret i 1995 (se Elklit, 1993a, 

1995). 

 

Parallelt med etableringen af sygesikringsordningen, der sikrer en række for-

skellige grupper af kriseramte psykologhjælp, er der opstået tilsvarende ord-

ninger på arbejdsgiversiden, hvor et psykologisk beredskab i de fleste udsatte 

erhverv er blevet et ”must” i forbindelse med livstruende overgreb. Inden for 

de sidste par år er der fremkommet forskellige ordninger for private i form af 
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forskellige forsikringsarrangementer. I takt hermed er den brede folkelige for-

ståelse og accept af krisepsykologien blevet endog meget udbredt. På den bag-

grund er den betydelige vækst indenfor psykotraumatologisk forskning forstå-

elig. Flere fagfolk har været interesseret i at belyse en række klientgruppers 

problemer, og interessen for at deltage i forskningsprojekter har også været 

stigende blandt klientgrupper, der måske tidligere har været mere tilbagehol-

dende i en angst for at blive ”stemplet” som psykisk syge, hvis de reagerede 

på en traumatisk situation.  

 

En analyse af de foreliggende forskningsprojekter 

 

I det efterfølgende fremlægges alle tilgængelige, empiriske, psykologiske un-

dersøgelser med traumebefolkningsgrupper i Danmark. I oversigten (s. 51) er 

startåret subsidiært publikationsåret beskrevet sammen med hvilken traume-

publikation, det drejer sig om. Der er redegjort for antal deltagere i undersø-

gelsen, antal deltagere i evt. kontrolgruppen og for undersøgelsens design. Det 

tidsmæssige aspekt i undersøgelsens design er beskrevet i en separat kolonne, 

herefter er der redegjort for, hvorvidt der er forekommet en form for interven-

tion i forbindelse med undersøgelsen. Endelig er der i separate kolonner rede-

gjort for, hvor undersøgelsen er udført, samt hvilken samarbejdsorganisation, 

der har deltaget. 

 

Indledningsvist skal det siges, at enkelte af de beskrevne projekter med lige så 

stor ret kunne betegnes som udenlandske, men de er medtaget her, fordi de er 

blevet til i samarbejde med en dansk forskningsinstitution.  
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1) Den tidsmæssige udvikling i antallet af projekter 

Af de 58 projekter er to fra før 1982, men der er i perioden fra 1922 til 1990 i 

alt blevet foretaget 9 empiriske undersøgelser. I perioden fra 1991 til 1993 

blev det til 12 undersøgelser. I perioden fra 1994 til 1996 blev der lavet 10 un-

dersøgelser, og de næste to år fra 1997 til 1998 blev der lavet 8 undersøgelser; 

de sidste to år er der i alt blevet lavet 18 undersøgelser. Der ses en relativt sta-

bil produktion af undersøgelser fra sidst i 1980'erne og til midt i halvfemser-

ne, hvorefter der har været en markant stigning. 

 

2) Undersøgte populationer 

De hyppigst undersøgte er flygtninge og flygtninges børn, hvor der er lavet 13 

undersøgelser (7 vedr. voksne, 5 om børn og 1 om begge grupper). Flygtninge 

omfatter her også torturofre. Der er endvidere lavet 10 undersøgelser af volds-

ofre, voldtægtsofre, røveriofre og ofre for skuddrama. Der er lavet 10 under-

søgelser af forskellige sygdomsgrupper (HIV+, kræftramte, whiplashramte, 

paraplekiere, hjerteinfarkt), og forældre til syge børn og forældre med præma-

ture børn. Der findes 4 undersøgelser af FN-soldater, Golfveteraner og krigs-

ofre fra Kuwait. Der er lavet 3 undersøgelser i kategorien ”ulykker, brand og 

eksplosioner”; 5 undersøgelser af dødsfald (enker/enkemænd, forældre der 

mister spædbørn). Der er endvidere 3 undersøgelser af skoleelever, med et 

epidemiologisk eller almenpsykologisk sigte. Der er tillige lavet 4 undersøgel-

ser af politifolk, redningsfolk, samaritter og tolke i forbindelse med belastnin-

ger eller katastrofeoplevelser, og 4 undersøgelser af færge- og togpassagerer, 

trafikofre samt en af lokomotivførerne, der har oplevet personer kaste sig ud 

foran toget. Endelig er der lavet to klientundersøgelser, dvs. undersøgelser af 

traumatiserede, der går til psykolog, og der er lavet to undersøgelser af ofre for 

naturkatastrofer. Der er en stor spredning i hvilke traumepopulationer, der er 

blevet undersøgt. Der ser ud til at være en stigende interesse for at undersøge 
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traumatisering hos forskellige sygdomsgrupper, mens antallet af behandlings-

effektundersøgelser er meget lavt. Det er også bemærkelsesværdigt, at næsten 

hver sjette undersøgelse er lavet i udlandet (Island, Israel, Indien, Kuwait, 

Litauen, Guatemala). 

 

3) Undersøgelsernes omfang 

Antallet af personer, der har deltaget i undersøgelserne, er i alt 24.333. Dette 

tal er imidlertid misvisende, fordi undersøgelse nr. 12 af politifolk er en ar-

bejdsmiljøundersøgelse med over 9000 deltagere. Hvis den trækkes ud, er der 

15.298 personer tilbage. Hermed bliver den gennemsnitlige størrelse for en 

undersøgelse 268 personer. Udelades også den næststørste undersøgelse, der 

foregik i Kuwait, og som omfattede 2864 personer, er gennemsnittet for de 

resterende undersøgelser 222. Ved 11 af undersøgelserne (19%) er der anvendt 

kontrolgrupper og i alt 1903 personer har deltaget som "kontroller", hvilket 

giver et gennemsnitligt antal på 173. Udelades en enkel undersøgelse med 

1140 kontrolpersoner, bliver gennemsnittet for de 10 andre 76 kontrolperso-

ner. Selvom der er enkelte, ganske små undersøgelser, er helhedsindtrykket, at 

området som sådant er kendetegnet ved store og pæne populationsstørrelser. 

 

4) Metodiske forhold 

42 af undersøgelserne er retrospektive og 16 er prospektive. Fire af undersø-

gelserne undersøger specifikt akutte reaktioner. Kun tre undersøgelser er re-

præsentative, og to omfatter totale populationer. En af undersøgelserne (nr. 

46) omfatter alle traumeramte, der henvendte sig på skadestuen gennem et helt 

år. Antallet af undersøgelser, der har et mere avanceret design eller er mere 

metodisk gennemarbejdede, er relativt beskedent, men blandt de sidst gennem-

førte undersøgelser er der mange prospektive og det metodiske niveau er højt. 
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5) Varighed mellem hændelse og undersøgelse 

Hvad angår de retrospektive undersøgelser, er der to, hvor det tidsmæssige 

aspekt ikke er oplyst. 26 af dem er undersøgelser, hvor dataindsamlingen fin-

der sted år efter begivenheden. Ved 9 af dem er der tale om et tidsspænd på 

måneder efter begivenheden, og ved 6 af dem er der tale om dage eller uger 

efter selve begivenheden. I 13 af de 14 prospektive undersøgelser er tidsper-

spektivet oplyst. Den første indsamling af data sker i 10 tilfælde indenfor de 

første fire uger og i 3 tilfælde mellem 1 til 8 måneder. Den anden dataindsam-

ling sker i 11 tilfælde efter 6 måneder og i 3 tilfælde efter 12 måneder. Kun i 

et tilfælde (undersøgelse nr. 16) er der tale om 3 dataindsamlinger, mens un-

dersøgelse nr. 55 systematisk varierer tidspunktet for anden dataindsamling. 

Meget tidlige dataindsamlinger sammen med et længere tidsspænd før opfølg-

ning giver særligt værdifulde oplysninger om udvikling, forløb og varighed af 

traumatiske efterreaktioner. 

 

6) Forekomst af interventionsformer 

I 30 ud af de 58 undersøgelser er der givet oplysninger om en eller flere inter-

ventionsformer, der er blevet benyttet overfor den pågældende traumepopula-

tion. I ét tilfælde, den ældste af undersøgelserne, er der tale om psykiatrisk 

behandling. Den hyppigste form for behandling er kriseterapi, der er givet som 

gruppebehandling i 5 tilfælde, individuelt i 2 tilfælde, og herefter følger 5 til-

fælde i kombination af gruppe- og individualbehandling. Terapi og rehabilite-

ring i forskellige kombinationer er forekommet i 7 tilfælde, hovedsageligt med 

flygtninge. I ét tilfælde er der foretaget psykoedukation, og to af projekterne 

byggede på opsøgende kriseintervention. Fysioterapi og suggestopædi er også 

anvendt. Almindeligvis er interventionsformerne sparsomt beskrevet, og der er 

kun få undersøgelser af effekten af behandling. Her ligger et væsentligt udvik-

lingsområde. 
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7) Oversigt over forskningssteders aktiviteter 

Det kan være svært at trække en skarp linie mellem forskningssted og indsam-

lingssted, fordi der i nogle tilfælde er tale om fælles projekter. Derfor bliver 

antallet i den følgende optælling også lidt større end 58. Fra Psykologisk Insti-

tut ved Aarhus Universitet er der udgået 33 undersøgelser (57%). Fra forskel-

lige hospitaler i landet er der udgået 7 undersøgelser. Fra RCT og IRCT 6 un-

dersøgelser. Røde Kors har foranstaltet 7 undersøgelser. Københavns Univer-

sitet 4 undersøgelser - og forskellige andre institutioner som Forsvaret, Social-

sektoren m.v. tilsammen 6 undersøgelser. Der er tydeligvis en stærk koncen-

tration i den psykologiske traumeforskning på Aarhus Universitet, der også 

står for mere end tre fjerdedele af den forskning, der undersøger traumepopu-

lationer i andre lande, mens den øvrige traumaforskning i landet er mere 

spredt og ofte knyttet til behandlingssteder. Alle de aktiviteter, der er omtalt i 

anden del som grundforskningsaktiviteter finder ligeledes sted på Psykologisk 

Institut, Aarhus Universitet. 

 

8) Oversigt over samarbejdspartnere 

De hyppigste samarbejdspartnere er frivillige organisationer (11 stk.). Dernæst 

kommer hospitaler og rådgivningssteder (10), efterfulgt af fagforeninger og 

arbejdsgiverrepræsentanter (5), professionelle grupper som læger og psykolo-

ger (4), igen efterfulgt af Falck (3), redningsfolk og politi (2), mens socialsek-

toren, universiteter og skoler hver især tegner sig for fem tilfælde. I flere til-

fælde har Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, ydet bistand til andre sam-

arbejdspartnere, der står som primære opdragsgivere. 

 

Udfordringer for dansk psykotraumatologi 

 10



Udvikling af et empirisk baseret forskningsområde kan ofte anskues som for-

løbende i ”generationer” (jf. Elklit, 1993b). Undersøgelser kan ses som tilhø-

rende forskellige generationer. Første generation præsenterer et nyt problem-

område og indeholder beskrivelser af situationsfaktorer og symptomlister, evt. 

med frekvensoptællingen. Anden generation påbegynder korrelationsanalyse 

og udarbejder sammensatte mål i form af indekser, der er udtryk for en begyn-

dende jagt på sammenhænge og kausalfaktorer. Tredje generation anvender 

regressions- og variansanalyser i forsøg på at estimere enkeltfaktorers objekti-

ve vægt i mere omfattende modeller. Tidsserie- og metaanalyser tilhører også 

3. generation, ligesom den systemiske analyse. 

 

De tre generationer kan ses som gradvist bedre tilnærmelser til en kompleks 

virkelighed. Samtidig betyder det stigende abstraktionsniveau i forskningen, at 

det statistiske får en større vægt i forhold til det heuristiske. Det er interessant 

at se, at interessen for betydningen af ydre situationsfaktorer har været stor, 

måske på bekostningen af interessen for psykologiske faktorer så som ofrets 

følelser og oplevelser under og efter overfaldet. Ofrets subjektive lidelse er 

ikke direkte og simpelt relateret til ydre situationsfaktorer, men medieres af 

personligheden, der lever i en social sammenhæng, deltager i serier af interak-

tioner med andre mennesker og bearbejder betydningen af sine oplevelser. 

 

De nyere tendenser til at søge at begribe ofrets "totalitet", bevirker også, at 

mange af de tidlige undersøgelser virker "smalle", idet fokus udelukkende ret-

tes mod forekomsten af bestemte symptomer, uden at andre personligheds-

mæssige og sociale faktorer inddrages. Forskellige videnskaber forholder sig 

til det samme fænomen og burde, ideelt set, inddrages i en helhedsbetonet un-

dersøgelse. Sådanne sektoroverskridende undersøgelser vil måske udgøre en 

kommende 4. generation indenfor forskningen. Meget af den i oversigten be-
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skrevne forskning tilhører tydeligvis 1. og 2. generation, men en betydelig del 

af de nyeste projekter tilhører 3. generation. 

 

Der vil fortsat være behov for, at en række ”oversete”, traumatiserede grupper 

bliver beskrevet - og gennem forskning og formidling af resultaterne, får mu-

lighed for at få hjælp til at forbedre deres situation. Her vil det være af stor 

betydning tillige at gennemføre epidemiologiske undersøgelser af befolknin-

gen med særlig opmærksomhed på svage grupper. Der vil også være behov for 

at gennemføre undersøgelser af behandlingseffekter af de forskellige terapi-

former, der anvendes overfor traumatiserede grupper. I takt med den ovenfor 

omtalte ”generationsudvikling” er udfordringen at tilvejebringe en højere grad 

af avancerede analyser, der kan identificere mere komplekse sammenhænge til 

besvarelse af spørgsmål, som vi indtil nu har været afskåret fra at kunne be-

svare. Betingelserne for at lave sådanne analyser er, at der findes gode basis-

materialer i form af undersøgelser, som hviler på følgende forudsætninger: 

 

1) et godt instrumentarium i form af en række relevante, oversatte, standardi-

serede, analyserede og beskrevne tests og spørgeskemaer 

2) ressourcer i form af bevillinger, der muliggør opfølgende undersøgelser af 

de samme populationer og inddragelse af kontrolgrupper 

3) gode kontakter til internationale forskningsmiljøer 

4) forskningsmiljøer, hvor viden kan fastholdes, og 

5) hvor der er afsat tid til at lave forskningsoversigter og metaanalyser, og 

6) hvor der er overskud til at udvikle og forfølge helt nye indfaldsvinkler, 

fremfor der kun er plads til at undersøge ”det helt sikre” 

 

Disse forudsætninger peger på betydningen af en centerdannelse i tilknytning 

til universitetsmiljøerne for at sikre, at oparbejdet kompetence ikke pludselig 
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forsvinder i den blå luft. Den fare er et stort problem, sådan som universiteter-

ne fungerer i dag, hvor et fagområde kan forsvinde, fordi en enkelt person rej-

ser, og hvor der kun i beskedent omfang er bestemmelser vedrørende fasthol-

delse af specifikke fagområder. 

 

I forbindelse med evaluering af dansk psykologi sidst i halvfemserne blev den 

sidste del af uddannelserne, kandidatuddannelsen, kritiseret for at være for 

specialiseret, og der blev fremsat ønsker om, at kandidatuddannelsen igen fik 

karakter af en generalistuddannelse. Med baggrund i erfaringerne fra Psykolo-

gisk Institut på Aarhus Universitet er der intet, der tyder på, at en generalist-

uddannelse giver bedre resultater hverken bedømt udfra forskningskvalitet el-

ler undervisningskvalitet. Ikke desto mindre er det to-årige kriseprogram på 

kandidatuddannelsen på Psykologisk Institut (jf. Elklit, 1998) - det eneste fa-

ste, længerevarende og sammenhængende tilbud indenfor psykotraumatologi 

på universitetsniveau i Danmark - sammen med andre programmer blevet luk-

ket i efteråret 2000 med henvisning til ovenstående kritik og med henvisning 

til begrænsede ressourcer. 
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Danske undersøgelser af traumepopulationer 

Del I: 

Sammendrag af 58 danske undersøgelser af traumepopulationer: 

 

De enkelte undersøgelser er også beskrevet i en tabeloversigt (se side 51). Re-

ferencerne er samlet side 59. 

 

Nr. Resumé eller projektbeskrivelse 

 

1 Psykogene forstyrrelser efter ulykkestilfælde 

Foredrag holdt i 1922 om teorien bag den ’traumatiske neurose’ illustreret med 

to casebeskrivelser fra egen praksis. 

 

2 Voldtægtsofre 

En gennemgang af 12 retssager med en usædvanlig indlevelse i de overgreb, 

voldtægtsofrene blev udsat for før og under retssagen. 

 

3 Branden på PIA-lysfabrikken 

40 familier blev hjemløse efter en voldsom fabriksbrand på Nørrebro i 1982. 

21 personer og en række myndighedspersoner blev interviewet om deres ople-

velse af branden og hjælpeindsatsen. Tre gruppemøder blev afholdt for de be-

rørte. Konklusionen er, at det katastrofeberedskab, der eksisterer, kun i be-

grænset omfang er indrettet til at tage sig af de sociale og psykiske aspekter, 

der opstår efter en katastrofesituation. Det mest iøjnefaldende er, at man foku-

serer for meget på det helt akutte. Man handler som om katastrofeindsatsen i 

det væsentlige slutter, når branden er slukket, og de evakuerede er kørt væk. 

Denne mangel bør rettes op ved, at de ansvarlige myndigheder udvider indsat-

sen til også at omfatte hjælp til at bearbejde følelsesmæssige reaktioner. 
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Danske undersøgelser af traumepopulationer 

 

4 Enkeprojektet 

Projektet havde til formål at belyse behovet for psykologisk støtte og anden 

form for støtte til ældre nyblevne enker/enkemænd. Desuden at udvikle meto-

der til en hensigtsmæssig og relevant intervention overfor denne gruppe og en-

delig at afdække sorgens udviklingsforløb. Projektet undersøgte yderligere ef-

fekten af støtte/sorgbearbejdning til nyblevne enker/enkemænd over 60 år. Del-

tagerne i eksperimentgruppen blev tilbudt op til 8 hjemmebesøg af to timers 

varighed og herefter samtalegrupper af to timer hver anden uge. Deltagerne, 

der tog imod tilbuddet, oplevede sig som mindre belastede end kontrolgruppen: 

de var mindre ensomme, stressede og deprimerede, de havde et mindre forbrug 

af psykofarmaka, færre hospitalsindlæggelsesdage; desuden havde de oftere en 

fortrolig at tale med og deltog i flere frivillige aktiviteter. 

 

5 Seksuelle overgreb mod børn og unge 

I Danmark blev 2000 demografisk repræsentative individer i alderen 18 til 50 

år udvalgt til en postomdelt spørgeskemaundersøgelse af seksuelt misbrug af 

børn og unge (under 18 år). Svarprocenten var på 66. Misbrug blev rapporteret 

af 14% af de kvindelige respondenter og 7% af de mandlige respondenter. 

Misbrugerne var hovedsageligt mænd. Blandt de mandlige misbrugte blev 26% 

af den rapporterede misbrug dog begået af kvinder. De fleste af de rapporterede 

sager var alvorlige (forsøgt eller gennemført samleje) og foregik både i og 

udenfor familien. For 60% af mændene og 52% af kvinderne var misbrugsepi-

soderne ikke rapporteret på det tidspunkt de foregik. Seksuelt misbrug ser ud til 

at findes i alle socio-økonomiske lag. 
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Danske undersøgelser af traumepopulationer 

 

6 

 

Lokomotivførere 

I 1986 blev alle lokomotivførere i Danmark, der havde været involveret i på-

kørsler eller påkørselslignende ulykker, tilbudt at medvirke i en undersøgelse, 

som havde til hensigt at belyse de psykologiske konsekvenser. De lokomotiv-

førere, som led mest af stress, var efter ulykken de mest nedtrykte. Den samme 

gruppe viste dog også svækket fysisk form og megen angst. Halvdelen led des-

uden umiddelbart efter ulykken af søvnløshed, uoplagthed, vrede og hidsighed, 

psykosomatiske symptomer, forringet seksualliv og kontaktevne samt øgede 

arbejdsproblemer. Et år efter ulykken var symptomerne reducerede, men der 

resterede stadig problemer. Mest markant på dette tidspunkt var arbejdsplads-

problemer, angst og forringet fysisk form, og en væsentlig del havde stadig 

tendens til psykosomatiske reaktioner og besvær med at udtrykke følelser. 60 

procent rapporterede et år efter ulykken om en eller anden form for nedsat triv-

sel. Enkelte lokomotivførere meddelte dog, at krisen på en eller anden måde 

havde styrket deres personlige udvikling. 

 

7 Togkatastrofe ved Sorø 

Redningsaktioner under massivt pres kan blive til en traumatisk begivenhed 

som kan medføre stressreaktioner hos redningsfolk. Efter en stor togulykke 

blev redningsfolkene undersøgt 3 og igen 7 måneder efter ulykken med spørge-

skemaerne "General Health Questionnaire-28" (GHQ) og "Impact of Event 

Scale" (IES), samt et til lejligheden fremstillet spørgeskema. 18% af de 77 red-

ningsfolk, som deltog i undersøgelsen, havde en GHQ case-score og 10% hav-

de en IES case-score efter 7 måneder, når et GHQ cut-off på ≥ 4 og en lav IES 

cut-off på ≥ 19 blev anvendt. For dem, som nåede case-niveau, var der en sti-

gende tendens mellem 3 og 7 måneder på GHQ- og IES-scoren. 5 personer 
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(6%) havde posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) af lav til moderat svær-

hedsgrad 7 måneder efter ulykken. 

 

8 Tibetanske flygtninge 

14 tibetanske flygtninge blev interviewet vedr. de krænkelser, overgreb og tor-

tur de havde oplevet. Endvidere blev konsekvensen af traumerne og de benyt-

tede mestringsstrategier undersøgt. Halvdelen af flygtningene led af moderat til 

svær posttraumatisk stress og en række fysiske symptomer. Flygtningenes 

stærke religiøse tro hjalp dem til at (re)organisere deres oplevelser og beskytte-

de dem mod personlighedsmæssig disintegration. 

 

9 Børn af torturofre 

11 børn blev undersøgt med kvalitative interviews og projektiv testning. Bør-

nene var ængstelige, depressive og regressive; de havde psykosomatiske pro-

blemer, søvnforstyrrelser samt familie- og skoleproblemer. De forskellige mes-

tringsstrategier, som børnene anvendte, beskrives. 

 

10 Flygtningebørn fra Mellemøsten 

Konklusionen af undersøgelsen er, at asylsøgende flygtningebørn fra Mellem-

østen har haft mange krigsoplevelser og oplevelser af andre former for organi-

seret vold. Børnene reagerede ofte med angst og andre symptomer på emotio-

nel ustabilitet. Fremherskende angstsymptomer korrelerede både med tidligere 

livsbetingelser og nuværende familiesituation. At have levet under vedvarende 

krigstilstand og andre former for organiseret vold viste sig i højere grad at være 

en risikofaktor for angst end specifikke begivenheder eller forandringer i livs-

betingelser (incidens). 
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11 

 

Voldsofre i Randers 

Under overfaldet oplevede knap halvdelen dødsangst, mens en stor del af res-

ten beskrev sig selv som "meget bange". Næsten to tredjedele oplevede, at ger-

ningsmanden havde til hensigt at skade eller udslette ofret. To tredjedele af of-

rene blev chokerede af overfaldet. Ofrenes første reaktioner drejede sig især 

om at etablere kontakt og få hjælp. Den akutte følelsesmæssige reaktion lige 

efter overfaldet var primært angst. I de følgende uger var det stadig angsten, 

der var den fremtrædende følelse, men også en følelse af vrede mod gernings-

manden og evt. andre forekommer hos en tredjedel af ofrene. Den samme peri-

ode var fyldt med selvbebrejdelser, skyldfølelser og mange tanker om, hvorfor 

overfaldet fandt sted, hvad der kunne have forhindret det, og om det kunne ske 

igen. De mange tanker og stærke følelser havde en invasiv karakter. 

Tilfredsheden var størst med politiets arbejde og noget mindre med sygehusets. 

Utilfredsheden drejede sig især om den følelsesmæssige behandling og mindre 

om det faglige, hhv. opklaringsmæssige og lægelige arbejde. Utilfredsheden 

med det retslige system var meget stor. Voldsofre udsættes her for en psykolo-

gisk set så uhensigtsmæssig behandling, at flertallet af ofrene følte sig krænke-

de og groft forulempede. Erstatningsnævnet oplevedes af mange ofre som en 

fjern, bureaukratisk instans. Halvdelen af de ofre, der fik deres overfald omtalt 

i medierne, følte sig krænkede over urigtige oplysninger, som "pyntede" på hi-

storien oftest med opdigtede relationer. 

Kun ganske få ofre fik en ublandet positiv støtte fra deres nærmeste. Langt de 

fleste oplevede en blandet reaktion, indeholdende overvældede, forbeholdne 

eller fordømmende elementer. Evt. kolleger og arbejdsplads var bedre til at gi-

ve en ublandet positiv støtte end familie og venner. Trods den sammensatte 

karakter af den sociale støtte fra det nære netværk, viste det sig, at den sociale 
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støtte og etablering af gode kontakter med myndigheder ligesom domfældelse 

og erstatningstildeling havde betydning for ofrenes følelsesmæssige og hold-

ningsmæssige situation ét år efter overfaldet. 

Et år efter overfaldet fandtes mange tegn på, at ofrene stadig led under efter-

virkningerne. Ca. to tredjedele var jævnligt plaget af følelser og tanker, der 

skyldtes overfaldet; halvdelen viste undgåelsesadfærd og øget vagtsomhed. 

Mange havde stadig fysiske gener, og en del havde fået dårligere sociale relati-

oner til deres nærmeste. Ca. en tredjedel klarede sig godt igennem et overfald 

og lærte noget væsentligt og indsigtsfuldt om sig selv og andre. Mange ofre 

gav udtryk for, at de oplevede et stort misforhold mellem egen lidelse og sam-

fundets reaktioner overfor gerningsmanden. 

Interventionsgruppen havde flere følelsesmæssige problemer et år efter over-

faldet end kontrolgruppen, men på den anden side var der også mange positive 

træk; de tog et vist ansvar på sig for overfaldets forløb, de havde færre aggres-

sioner mod gerningsmanden, de gav udtryk for at have lært meget om sig selv, 

de oplevede at deres sociale netværk var blevet bedre siden overfaldet, de var 

godt tilfredse med den måde, de havde klaret sig igennem på, og de var mindre 

vagtsomme end kontrolgruppen. På meget væsentlige områder havde interven-

tionsgruppen klaret sig godt til trods for langt alvorligere overfald og betydeli-

ge følelsesmæssige problemer. 

 

12 Politifolk 

Undersøgelsen omhandler alle politiuddannede personer ved dansk politi (in-

klusiv Grønland og Færøerne). Undersøgelsesgruppens psykiske og fysiske 

velbefindende, arbejdstilfredshed samt trivsel blev undersøgt med brug af in-

deks. Sammenfattende kan konkluderes, at resultaterne tyder på, at et stort fler-

tal af danske politifolk har et godt velbefindende, er tilfredse med deres arbejde 
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og generelt oplever god trivsel. Samtidig er der en restgruppe, hvoraf en vis 

andel angiver at fungere dårligt i relation til de beskrevne forhold. 29% har in-

denfor det sidste år været udsat for hændelser, der har påvirket dem voldsomt 

følelsesmæssigt, og 8% angiver, at det har været i en sådan grad, at det stadig 

påvirker dem følelsesmæssigt. 26% rapporterer, at de i den periode, de har væ-

ret ansat ved politiet, har oplevet hændelser, der stadig påvirker dem psykisk. 

 

13 ”Scandinavian Star” 1½ år efter 

Branden ombord på færgen ”Scandinavian Star” i april 1990 kostede 159 men-

nesker livet. Følgevirkningerne af katastrofen for 65 personer (24 overlevende 

og 41 efterladte) undersøgtes 18 måneder efter branden. Gruppen blev under-

søgt ved hjælp af 4 spørgeskemaer. At være kvinde og ældre var associeret 

med flere symptomer. Forudgående livsbegivenheder og livsbegivenheder efter 

katastrofen resulterede i flere efterfølgende problemer. 22% havde fået et større 

forbrug af medicin og alkohol. Den sociale støtte fra familie og venner var høj, 

men 19% var ikke tilfredse med den modtagne støtte. 26% var blevet opsøgt af 

præster, læger og andre. Tilfredsheden var høj med præsterne, medium med 

lægerne og moderat med psykologer og advokater. 

Der var sket en betydelig stigning i angst forbundet med offentlig transport, tab 

af familie og i mindre grad for at være alene eller sammen med mange menne-

sker. Der var markante forandringer i sikkerhedsadfærd, medievaner omhand-

lende død og ulykker samt i evnen til at mestre hverdagslivet, hvilket var et nyt 

problem for 22%. Det følelsesmæssige liv og de sociale relationer havde bevæ-

get sig i retning af mere åbenhed og intimitet, men for mange også i retningen 

af tilbagetrækning, magtesløshed og irritabilitet. Den gennemsnitlige "Impact 

of Event-score" var på 32. Depressionsraten var 68%, følelsesmæssig labilitet 

registreredes hos 60%, anspændthed hos 52%, 39% havde forskrækkelsesreak-
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tioner og søvnproblemer, mens 37% led af skyldfølelser og irritation og 34% 

led af mareridt. 

De overlevende havde mange undgåelsesreaktioner og for let sammen. De følte 

både mere vrede og mere glæde sammenlignet med de efterladte. De efterladte 

havde på den anden side flere invaderende erindringer, mere sorg og mere 

magtesløshed. De havde desuden oftere etableret nye kvaliteter i deres relatio-

ner. 

 

14 Sygesikringsordningen 

Undersøgelsen evaluerede den 2½-årige forsøgsordning med sygesikringstil-

skud til psykologhjælp iværksat juli 1992. Målet var at indsamle erfaringer 

med psykologordningen set fra patient-, psykolog- og lægeside, specielt med 

henblik på, hvorvidt patienterne havde udbytte af psykologordningen. I alt ind-

gik 240 patientforløb i analysen af baggrunden for visitationen, forløbet forud 

for psykologhjælpen og patienternes situation ved start af psykologsamtalerne, 

idet der om disse 240 forelå oplysninger fra såvel patienter, som fra læger og 

psykologer. To tredjedele af patienterne henvistes i forbindelse med en akut 

opstået begivenhed, såsom vold, voldtægt og dødsfald, mens en tredjedel af 

patienterne henvistes efter et længerevarende kriseforløb. Ved afslutningen af 

samtalerne oplyste omkring 9 ud af 10 patienter, at de havde fået enten et me-

get stort udbytte eller et vist udbytte af psykologhjælpen, mens kun få følte, at 

de kun har fået lidt eller intet ud af psykologhjælpen. Psykologerne vurderede 

ligeledes, at 9 ud af 10 patienter havde fået meget eller et vist udbytte af samta-

lerne. Lægerne vurderede, at langt den overvejende del af deres patienter havde 

fået det psykisk bedre efter psykologhjælpen. 
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15 Skuddrama på Trøjborg, Aarhus Universitet 

Der er kun få tilgængelige empiriske undersøgelser vedrørende følgevirknin-

gerne af massedrab. Denne undersøgelse ser på oplevelsen, de akutte reaktio-

ner, den kognitive bearbejdning og de mestringsstrategier, der blev anvendt af 

de studerende, som var i kantinen på Trøjborg eller studerede i bygningen. Dis-

se studerende (fra humaniora; n=35) blev sammenlignet med studerende 

(n=36) fra Psykologisk Institut beliggende et par km fra Trøjborgkomplekset. 

De studerende fra Trøjborg havde en gennemsnitlig "Impact of Event-score" på 

36,6, som indikerede et højt traumatiseringsniveau sammenlignet med de psy-

kologistuderendes gennemsnitsscore på 8,7. Trauma Symptom Checklist–33 

afslørede en høj frekvens af depression, angst, dissociation, søvnproblemer og 

somatisering i gruppen fra Trøjborg. Ways of Coping Checklist afslørede, at de 

psykologistuderende anvendte aktive strategier som konfrontation, selvkontrol, 

accept af ansvar og problemløsning, når de beskrev deres mestringsstrategier 

overfor en nylig krise. Den eneste mestringsstrategi, hvor gruppen fra Trøjborg 

scorede højest, var social støtte. 

En nærmere analyse viste, at de mest direkte udsatte, de der havde været i kan-

tinen på Trøjborg, havde en mindre IES-score (på baggrund af færre invade-

rende genoplevelser), mindre dissociation, mindre somatisering og mere aktive 

coping strategier end de mindre udsatte. 

De psykologistuderende (n=9), som havde været i krise på baggrund af en po-

tentielt livstruende situation, havde en høj IES-score byggende på mange inva-

derende genoplevelser efter skuddramaet - og havde anvendt mindre konfronta-

tion som mestringstrategi i deres krise. 

De psykologistuderende (n=24), som havde oplevet et tab indenfor de sidste to 

år, var mere deprimerede, havde flere søvnproblemer og mere somatisering end 

den potentielt livstruede gruppe. På den anden side anvendte de flere aktive 
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mestringsstrategier overfor deres tab. 

 

16 Danske FN-soldater. Oplevelser og stressreaktioner 

Via tre undersøgelsesrunder blev 514 hjemvendte soldaters efterreaktioner be-

lyst. 7% vurderedes som særligt belastede og 23% som noget belastede efter 

tjenesten. 24% havde genoplevelser, 29% undgåelsesreaktioner, 38% forøget 

arousal og 25% fysiske eftervirkninger efter et halvt år. Reaktionerne viste sig i 

forøget omfang efter en tid. Der er klare sammenhænge mellem eftervirkninger 

og familiemæssige problemer. To tredjedele fremhævede, at deres selvtillid var 

blevet øget, og at de var bedre til at klare stressende situationer. 

 

17 Kuwaitiske krigsofre 

27% af de voksne og 17% af børnene blev diagnosticeret som havende PTSD. 

44% af børnene udviste forskellige adfærdsmæssige problemer. Forekomsten 

af PTSD var særlig høj hos kvinderne (62%). Forekomsten af PTSD var for-

øget, hvis de pågældende havde været udsat for specifikke traumer i form af 

tortur, voldtægt o.l. 

 

18 FN-soldater 

En gruppe af 50 danske FN-soldater blev undersøgt 1-8 måneder efter deres 

hjemsendelse. For 54% havde den værste oplevelse været en livstruende situa-

tion; for 28% var det værste den generelle tilstand af angst og usikkerhed. 62% 

beskrev overgangen mellem ”ude og hjemme” som vanskelig. En tredjedel 

savnede fællesskabet efter hjemkomsten, og en tredjedel beskrev en indre til-

stand af tomhed. 

En fjerdedel havde øget deres alkoholforbrug, mens cigaretforbruget ikke var 

steget. De mest udbredte symptomer efter hjemsendelse var: rastløshed (55%), 
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forøget vagtsomhed (53%), irritabilitet (34%), søvnproblemer (30%), mareridt 

(26%), udmattelse (26%) og depression (21%). De fleste symptomer aftog til 

omtrent det halve indenfor de følgende måneder med forøget vagtsomhed og 

søvnproblemer som undtagelsen. Flere måneder efter sås der dog en stigning i 

følgende symptomer: ”flashbacks”, daglige negative tanker, hovedpine, rast-

løshed og koncentrationsproblemer.  

30% havde ingen fortrolig ven; mere end en fjerdedel havde behov for at gen-

nemarbejde krigsoplevelsen. Tre fjerdedele følte sig kun delvist eller overho-

vedet ikke forstået af sine omgivelser. Få talte med tidligere kollegaer; de som 

gjorde sagde, at de havde mest gavn af disse kontakter. 16% havde modtaget 

en eller anden form for hjælp fra forsvaret og var tilfredse hermed. 22% ville 

overveje at gøre brug af en anonym rådgivningsfacilitet, hvis den eksisterede. 

Kun en tredjedel var klar over, at de kunne have modtaget akut krisehjælp i 

Kroatien eller Bosnien, mens to tredjedele ikke vidste, eller var i tvivl om, at 

det faktisk var en mulighed. 

 

19 ”Scandinavian Star” 3½ år efter 

Denne undersøgelse er en fortsættelse af en tidligere undersøgelse (nr. 13) og 

ser på følgevirkningerne af katastrofen hos 47 personer (18 overlevende og 29 

efterladte) 42 måneder efter katastrofen og to år efter den første undersøgelse. 

Gruppen blev undersøgt ved hjælp af 5 spørgeskemaer. 

I løbet af de sidste to år havde 43% skiftet arbejdsplads. 61% havde oplevet 

belastende livsbegivenheder i denne periode, og 39% følte sig på undersøgel-

sestidspunktet belastet af problemer på arbejdspladsen eller i familien. 

Der var en stigning i angst forbundet med offentlig transport, men der var in-

gen signifikant forandring i angst generelt målt som: bekymring for tab af fa-

milie, sikkerhedsadfærd, medievaner vedr. død og ulykker samt evnen til at 
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klare hverdagslivet. Det følelsesmæssige liv og de sociale relationer var fortsat 

åbne og tætte for mange, men hos andre var der en tendens til en stigning i til-

bagetrækning og irritabilitet. 

Den gennemsnitlige IES-score var faldet fra 29 til 27.3; for de overlevende var 

IES-scoren 21.7 mens den for de efterladte lå på 30.5. Dette skyldes et højt ni-

veau af invaderende genoplevelser. Der sås desuden ligeledes hos de efterladte 

en stigning i undgåelsesreaktioner. 

Omtrent halvdelen af de undersøgte var belastet af depression, følelsesmæssig 

labilitet, irritation og anspændthed. Mellem 20 og 40% af gruppen var belastet 

af yderligere 6 posttraumatiske symptomer. 

Det moderate fald i symptomniveauet kunne indikere, at der var sket en stabili-

sering på et forholdsvist højt symptomniveau, hvilket kombineret med en stig-

ning i social isolation og irritabilitet giver grund til bekymring. 

 

20 Røveriofre 

Projektets formål var at undersøge de fysiske og psykosociale konsekvenser af 

røveri for pengeinstitutpersonale. Undersøgelsen omfattede 436 røveriramte 

personer, og disse blev sammenholdt med 1140 ikke-røveriramte funktionærer. 

Der er i høj grad tale om individuelle reaktioner alt efter den pågældendes 

grundlæggende personlighed, men generelt medførte oplevelsen af et røveri 

øget sygelighed, ængstelse, nervøsitet, træthed, stress og angst samt en svæk-

kelse af flere kontrolfunktioner. Specifikt synes røveribelastningen at have for-

skellig indflydelse relateret til både køn og alder. På grund af den stadigt meget 

belastede tilstand hos pengeinstitutfunktionærerne kunne det etablerede krisete-

rapeutiske tilbud til røveriofre ikke betragtes som helt tilfredsstillende. Det 

kunne overvejes, om en forebyggende indsats i form af stressmodifikation, be-

arbejdning af angst, udvikling af mestringsstrategier etc. kunne bevirke, at de 
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langsigtede skadevirkninger på pengeinstitutfunktionærerne kunne mindskes. 

 

21 Børn af torturofre 

76 børn blev undersøgt og behandlet. 61% havde somatiske klager, 43% led af 

emotionelle symptomer og 42% havde udviklingsforstyrrelser. Piger, børn un-

der et år og børn der selv var blevet tortureret eller havde overværet tortur, 

havde flere symptomer end de øvrige børn. Jo yngre barnet var, da forældrene 

var blevet tortureret, jo flere problemer havde det. Familiebehandling og terapi 

var effektiv for 78% af børnene. Symptombilledet var foreneligt med PTSD-

diagnosen. 

 

22 Lindø-eksplosionen 

En eksplosion i en dansk supertanker under opbygning i 1994 kostede seks 

værftsarbejdere livet og sårede yderligere 15. Seks måneder efter deltog 270 

værftsarbejdere i denne undersøgelse, som analyserede forholdet mellem ob-

jektive stressorer, arbejdernes egne følelser og familiens reaktioner efter eks-

plosionen sammen med træning, holdning til arbejdspladsen, generelt syn på 

livet og modtaget krisehjælp. Traumatisering, copingstil og krisestøtte blev 

målt med "Impact of Event Scale", "Coping Style Questionnaire" og "Crisis 

Support Scale". 

Værftsarbejderne og deres familier var stærkt påvirket følelsesmæssigt af eks-

plosionen. Den gennemsnitlige IES-scoren var på 17.6 og invasionsscoren på 

9.1. Graden af traumatisering var større i den gruppe, som havde ”tilskuerposi-

tion” end i den gruppe, som blev direkte ramt af eksplosionen. Træning i red-

ningsarbejde var ingen beskyttelse mod skadelige følgevirkninger. Værftets 

redningsarbejdere havde mange symptomer og havde i høj grad brugt de be-

handlingstilbud, der var blevet etableret. Social støtte var en signifikant faktor, 
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som så ud til at beskytte mod negative følgevirkninger. En høj grad af social 

integration, effektiv ledelse i situationen og professionel kriseintervention ka-

rakteriserede situationen efter katastrofen. På trods af dette nåede 41% kriteriet 

for ”caseness”, jævnfør Horowitz (IES ≥ 19). 

 

23 HIV+ 

Denne undersøgelse ser på graden af traumatisering, forsvarsstil, mestringsstra-

tegier, symptomatologi og social støtte i en lille gruppe af HIV-positive mænd 

og kvinder, i et forsøg på at skaffe sig viden om de psykologiske implikationer 

af at leve med Human Immunodeficiency Virus (HIV). Traumatisering og den 

potentielt medierende effekt af forsvarsstil er kun blevet undersøgt i et fåtal af 

undersøgelser af HIV-positive. Undersøgelsen er baseret på et socio-

demografisk spørgeskema, Impact of Event Scale, Defense Style Questionnai-

re, Coping Styles Questionnaire, Trauma Symptom Checklist og Crisis Support 

Scale. Der blev fundet en behandlingskrævende traumatiseringsgrad samt en 

associering mellem bestemte mestringsstrategier og symptomatologi og ligele-

des mellem forsvarsstil og symptomatologi. Social støtte steg over tid, hvilket 

er modsat af, hvad andre forskningsresultater viser om social støtte. 

 

24 Bosniske og kroatiske flygtninge 

Denne undersøgelse af en bred gruppe af overlevende efter etnisk udrensning 

fokuserer på traumatiske begivenheder i relation til psykisk velbefindende og 

mestring i eksil. Resultaterne understreger vigtigheden af at erkende at bosni-

ske krigs-overlevende ikke er en homogen gruppe. Næsten 40% af populatio-

nen havde ingen eller kun milde symptomer, hvilket er forholdsvist normalt 

under de givne omstændigheder af social opløsning og usikkerhed. Omkring 

60% havde i varierende grad psykiske symptomer. Der var færre PTSD reakti-
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oner end i andre undersøgelser af flygtninge - et faktum, der tilskrives den rela-

tivt lave grad af social opløsning for flygtninge, som befandt sig i Kroatien, en 

tidligere del af en fælles republik med et næsten identisk sprog og en relativt 

kendt måde at leve på. Ofre, som oplevede direkte etnisk udrensning med man-

ge voldelige begivenheder og tab, havde psykiske følgevirkninger. Omfanget 

af de oplevede traumatiske begivenheder var dog generelt ikke en god forudsi-

gelse for det psykiske velbefindende. Data giver en klar indikation om, at kva-

liteten af mestringsstrategier kan forudsige psykisk velbefindende og omvendt. 

 

25 Seksuelt torturerede flygtninge 

Under krigene i Kroatien og Bosnien-Hercegovina (1991-1995) er kvinder og 

mænd blevet seksuelt tortureret. I denne undersøgelse præsenteres data fra 55 

seksuelt torturerede kvinder, som blev inkluderet i det danske psykosociale be-

handlingsprogram Boswofam. På baggrund af de 55 historier præsenteres et 

specifikt mønster i og en karakteristik af krigsvoldtægterne. Den feministiske 

begrebsliggørelse af krigsvoldtægt diskuteres kritisk, og forfatteren introduce-

rer alternative forklaringer. Sundhedspersonalets rolle i "sammensværgelsen 

om tavshed" vedrørende voldtægt efter 2. Verdenskrig diskuteres. Voldtægter-

ne i Bosnien-Hercegovina har medført en ændring i begrebsliggørelse af krigs-

voldtægt, især i de juridiske aspekter, hvilket ikke kan værdsættes nok i forhold 

til beskyttelsen af overleveren. Fra tidligere at være anset som et seksuelt moti-

veret ”biprodukt” af krig, hvilket tit pålagde ofret skylden, er krigsvoldtægt i 

juridiske termer nu defineret som en politisk motiveret handling. Til sidst dis-

kuteres rimeligheden i at definere krigsvoldtægt som fysisk tortur samt hvilke 

grunde, der kunne have bidraget til ”sammensværgelsen om tavshed” i forhold 

til kønsspecifik vold i krig. 
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26 Bosniske kvindelige flygtninge 

Resultater fra denne gruppe viser, at der er et højt niveau af traumatisering - og 

det store omfang af psykosomatiske problemer hos de kvindelige flygtninge, 

som var i behandling. Risikofaktorer for posttraumatiske tilstande blev under-

streget. Bevidstheden om disse faktorer gør det muligt at identificere specielt 

sårbare individer. Dette giver endvidere mulighed for, når præventive foran-

staltninger og terapi påbegyndes i tide, at reducere konsekvenserne af traumati-

ske oplevelser. Resultaterne viser vigtigheden af at få information om omfan-

get af sundhedsproblemer forud for de traumatiske begivenheder. Det er tyde-

ligt, at et stort omfang af oplevede traumatiske begivenheder, specielt tab af 

familiemedlemmer, udgør en særlig stærk sundhedsrisiko, som kan medføre 

vanskeligheder i tilpasningsprocessen. I ekstremt belastende situationer udgør 

ældre ligeledes en højrisikogruppe. 

 

27 Unge bosniske flygtninge 

Tidligere undersøgelser viser, at unge flygtninge kan være særligt traumatise-

rede. Denne undersøgelse inkluderede 123 unge bosniske flygtninge, som le-

vede på to bosniske kostskoler i Danmark. De udfyldte en revideret udgave af 

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ). Disse unge bosniere havde i gennem-

snit oplevet 7 traumatiske begivenheder og havde været vidne til eller havde 

familiemedlemmer, som havde oplevet yderligere 6 begivenheder. Tre fjerde-

dele var blevet beskudt, havde mistet deres hjem og private ejendele og havde 

været udsat for vold i form af chikane og nedværdigelse. To tredjedele havde 

mistet venner. Tre femtedele havde levet med usikkerheden om, hvorvidt ven-

ner eller familie var i live. Mere end halvdelen af dem havde set døde eller så-

rede, var selv blevet truet på livet og havde troet, at de skulle dø. Mere end en 

tredjedel havde mistet et nærtstående familiemedlem, havde selv været såret og 
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havde fået ødelagt deres hjem. Lige under en tredjedel havde været udsat for 

fysisk vold eller havde været vidne til, at et andet menneske var blevet slået 

ihjel. En fjerdedel havde sultet og været syge uden at kunne få behandling. 

Omkring en femtedel havde været taget til fange, tortureret og sat til tvangsar-

bejde. 6% var blevet voldtaget eller udsat for andre former for seksuelle over-

greb. Det konkluderes, at denne gruppe af unge bosniere er en multitraumatise-

ret gruppe. Anvendelsen af HTQ forøger antallet af traumatiserende hændelser 

meget betydeligt i forhold til data indsamlet via lægejournaler. 

 

28 Kræft og eksistens 

33 kræftramte og 12 raske interviewes flere gange. På baggrund af 141 inter-

views inddeles personerne i fire grupper: de nøgterne kvinder, ”de fattede 

mænd”, ”de rystede mænd” og ”de søgende kvinder”. 

 

29 Danske FN-soldater to år efter 

To bataljoner, der var involveret i meget alvorlige kamphandlinger i 1995, blev 

undersøgt efter to år mhp. at vurdere behov for støtte. 16% vurderedes at tilhø-

re en risikogruppe; 2,5% blev vurderet til at have behov for behandling. 

 

30 Udstationerede danskere i Golfen 

Formålet med den danske Golfundersøgelse er at vurdere, om personer, der har 

været udstationeret i Golfområdet i perioden august 1990 - december 1997, har 

pådraget sig helbredsmæssige følger i forbindelse med opholdet. For at vurdere 

dette, er der i undersøgelsen inkluderet en kontrolgruppe. Både de diagnoser, 

som var stillet af læger, og de svar, som deltagerne gav på spørgeskemaer, viste 

at de udstationerede (Golfgruppen) havde en markant øget forekomst af psyki-

ske lidelser og symptomer. I alt havde 4,2% i Golfgruppen, mod 1,3% i kon-
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trolgruppen, posttraumatisk belastningsreaktion, hvilket er navnet for PTSD 

iflg. ICD-10, mens 10,5% af Golfgruppen og 4,3% af kontrolgruppen havde 

andre psykiske lidelser. 

Golfgruppen havde markant flere gastrointestinelle forstyrrelser end kontrol-

gruppen, specielt i form af kroniske diarrétilstande. Også hudlidelser af uafkla-

ret karakter var betydeligt hyppigere blandt Golfgruppen. Resultaterne tyder 

på, at der er både væsentlige psykiske og legemlige belastninger forbundet med 

udstationering i en krigszone. 

 

31 Forældre, der har mistet et spædbarn 

602 forældre, der havde mistet et spædbarn eller haft en sen abort, deltog i un-

dersøgelsen samt en kontrolgruppe bestående af 84 venner. 17% af forældrene 

opfyldte de tre kernekriterier for PTSD-diagnosen, og mere end 50% led under 

mindst et af invasions- eller undgåelsessymptomerne. Kvinderne havde flere 

sorgreaktioner end mændene og flere sekundære symptomer i form af depres-

sion, angst, søvnforstyrrelser m.m. Mændene brugte flere distancerende mes-

tringstrategier end kvinderne, mens disse til gengæld brugte flere emotionelle 

mestringsstrategier. Forældre, der havde et eller flere børn, havde færre trau-

me- og sorgreaktioner. Antallet af symptomer og reaktioner var højt, hvis døds-

faldet var uventet - eller hvis moderen var alene eller ung. Der var ingen for-

skelle i reaktioner mht. om barnet døde under graviditeten, under fødslen eller 

som spæd. 

 

31a Forældre, der har mistet et spædbarn 

I denne undersøgelse (fortsættelse af ovenstående – omtales separat pga. det 

omfattende analysearbejde) var fokus på kontrolaspektet, attribuering og me-

ning. 
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Følgende hypoteser blev bekræftet: a) Følelsen af kontrol havde en medierende 

effekt mellem på den ene side traumatiske begivenheder og på den anden side 

den efterfølgende coping og sorg. b) ”Rystede grundlæggende antagelser” var 

relateret til PTSD symptomerne og resulterede i forøget kognitiv bearbejdning. 

c) At give andre skylden og karakterologisk skyldstilskrivning viste sig at med-

føre dårlig tilpasning.  

Overraskende nok viste det sig, at intern, stabil og global attribuering (ad mo-

dum Seligman) ikke medførte en udpræget depressiv tilstand. At tage ansvaret 

efter ubehagelige begivenheder forøgede ikke den psykologiske tilpasning. 

Demografiske faktorer og traumatiske omstændigheder havde en betydning for 

forældrenes attribuering efter tabet. 

 

32 Røveriofre – en undersøgelse af de psykologiske følger af væbnet røveri 

65 butiksansatte blev undersøgt, hvoraf 39 (60%) havde været udsat for røveri. 

De øvrige ansatte havde været udsat for trusler på livet, fysisk og psykisk vold, 

fangenskab og havde set sårede eller døde. 30% led af posttraumatisk stressfor-

styrrelse (PTSD), 32% tilhørte en subklinisk, men behandlingskrævende 

PTSD-gruppe.  

Det subjektive stressorkriterium i PTSD-diagnosen var, efter det amerikanske 

klassifikationssystem (DSM-IV), den bedste prediktor for PTSD. Køn, alder, 

civilstand, uddannelse, alvorlige livsbegivenheder og gentagelse af overgrebet 

havde betydning for traumatisering, symptomatologi, forsvarsstil, social støtte 

og mestringsstil, mens instruktion i forholdelsesmåde under røveri og anven-

delse af instruktion havde henholdsvis ingen og meget begrænset betydning for 

de nævnte afhængige faktorer. 

Hvert enkelt af de fire PTSD-kriterier: oplevelse af fare, invaderende forestil-

linger, undgåelse og forøget vagtsomhed var stærkt og positivt signifikant for-
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bundet med en række symptomområder (depression, angst, dissociation, fjendt-

lighed, samspilsproblemer, somatisering og søvnproblemer), men korrelerede 

negativt med undgående (og til dels rationel) mestring. 

 

33 Redningsfolk 

Denne spørgeskemaundersøgelse tog udgangspunkt i redningsarbejdet i forbin-

delse med snekatastrofen i den islandske landsby Flateyri i oktober 1995. Un-

dersøgelsen omfattede 86 personer. Spørgeskemaerne blev besvaret 2 måneder 

efter katastrofen fandt sted. Det var undersøgelsens formål at undersøge red-

ningsfolkenes traumatiske reaktioner, herunder hvor stor en del af deltagerne, 

der udviklede eller var i fare for at udvikle PTSD; sekundært, om der kan fast-

slås forskelle i reaktioner mellem gruppen af professionelle redningsfolk 

(n=32) og gruppen af frivillige (n=54). Endelig så undersøgelsen på effekten af 

henholdsvis coping-former, social støtte samt tidligere livsbegivenheder.  

Undersøgelsen viste, at redningsfolk kan opleve traumatiske stress symptomer 

efter farlige redningsaktioner. Data viste ligeledes, at en signifikant større del 

af de frivillige redningsfolk led af traumatisk stress. Endvidere kunne det fast-

slås, at kvaliteten af oplevet social støtte samt anvendelsen af adaptive coping-

former havde en tydelig positivt medierende effekt på graden af oplevet trau-

matisk stress. Omvendt havde brugen af maladaptive coping-former en endnu 

stærkere negativ effekt på graden af oplevet traumatisk stress. Tidligere trau-

matiske livsbegivenheder influerede redningsfolkenes efterreaktioner i negativ 

retning. 

 

34 Traumeklienter 

Formålet med denne undersøgelse var, at undersøge de akutte psykologiske 

følger af traumatiske begivenheder og ændringer i traumatiseringsomfang, 
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symptombillede, forsvarsmekanismer og social støtte inden for seks måneder, 

samt at vurdere effekten af den tilbudte kriseintervention. Deltagerne fik et 

spørgeskema i løbet af en til to uger efter påbegyndt kriseintervention. Seks 

måneder senere fik de tilsendt et opfølgende spørgeskema. 213 personer, som 

henvendte sig til Falcks psykolognetværk, deltog i undersøgelsen. 47 var pri-

vatpersoner, og kontakten med de resterende skete via den kontrakt om krise-

hjælp, deres arbejdsplads havde med Falck. Den mest almindelige hændelse 

var et voldsomt dødsfald.  

Ved den første undersøgelse led 38% af posttraumatisk stressforstyrrelse 

(PTSD); efter et halvt år var antallet 23%. Antallet af behandlingskrævende 

tilfælde efter General Health Questionnaire (GHQ), der oprindeligt var på 20%, 

halveredes. På samtlige symptommål (undtagen aggression) var der tale om et 

betragteligt fald; det psykologiske forsvar ændrede sig ubetydeligt. Én demo-

grafisk faktor, én traumatisk omstændighed, én opvækstfaktor, én social faktor, 

sikkerhedsfølelsen, alle tre forsvarsstile, én interventionsform og to efterbe-

handlingsfaktorer kunne forklare ca. 45% af variationen i symptomniveau ud 

fra Trauma Symptom Checklist (TSC ) og GHQ, PTSD (og dens tre subska-

laer) samt generelt funktionsniveau (GAF). Et halvt år senere var køn, dødsfald 

hos nærtstående, stabil og ustabil forsvarsstil ikke længere bærende forkla-

ringselementer. Til gengæld var modtagelse af sympati og oplevelse af svigt 

blevet vigtige selvstændige forklaringselementer for symptomudviklingen. 

 

35 Paraplegi 

Denne undersøgelse ser på effekten af rygmarvsskader på faktorerne: social 

støtte, copingstil, forsvarsstil, traumesymptomer og sammenhænge i livet. 223 

personer med rygmarvsskader udfyldte et spørgeskema vedr. demografiske da-

ta, skadetype, hvordan de kom til skade - og hvilke omstændigheder, der førte 
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til deres skade. Desuden udfyldte deltagerne 10 standardiserede spørgeskema-

er. Resultaterne viste, at personer med paraplegi lettere tilpasser sig deres ryg-

marvsskade end personer med tetratplegi. De viste også, at der var en forskel 

mellem kønnene i forhold til perception af kontrol. Mange undersøgelser har 

fundet, at depression er en normal reaktion på en rygmarvsskade. Denne under-

søgelse viste dog indikationer på posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) 

specielt for rygmarvsskadede, som fik medicin. Der sættes spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt depression ikke blot er en komplicering af PTSD. Denne undersøgelse 

diskuterer også vanskeligheden ved målingen af visse aspekter af følelsesmæs-

sig lidelse hos rygmarvsskadede, da nogle af symptomerne er direkte følger af 

fysiske tilstande. 

 

36 Skoleelever i Israel 

Formålet med denne undersøgelse var at se på hvilke personligheds- og miljø-

mæssige faktorer, der påvirker unges måde at klare og tilpasse sig belastende 

livsbegivenheder. 494 unge jødiske israelere fra 9. og 10. klasse deltog i denne 

undersøgelse. De mest udbredte belastende livsbegivenheder, som denne grup-

pe havde været udsat for, var krig, trafikulykker og voldelige overfald. Den 

højeste incidens af disse begivenheder sås hos drenge, hos de ældste , hhv. børn 

som levede med én forælder og hhv. kostskolebørn. Unge som lever med én 

forælder, kostskolebørn og drenge har generelt den dårligste psykologis-ke til-

pasning. De mindst psykologisk tilpassede modtog social støtte og havde sam-

let et højt symptomniveau. 

 

37 Whiplash 

I denne undersøgelse deltog 1710 af Landsforeningen af Polio-, Trafik- og 

Ulykkesskadede (PTU) medlemmer, som var ramt af en whiplash-skade. Fire 

 36



Danske undersøgelser af traumepopulationer 

femtedele af svarpersonerne var kvinder.  

14% havde haft mere end én whiplash-skade. Halvdelen af svarpersonerne 

havde haft andre kropslige skader i forbindelse med ulykken udover whiplash. 

90% af svarpersonerne var blevet påkørt (oftest bagfra og oftest som fører). En 

tredjedel var opmærksom på faren, før ulykken skete. 25% blev indlagt. Halv-

delen var indlagt et par dage. Halvdelen var ikke færdigbehandlet efter udskri-

velsen, men fortsatte behandlingen. 27% kom relativt sent (mere end tre dage) i 

kontakt med læge. Knap halvdelen fik diagnosen whiplash med det samme. 

Resten fik diagnosen efter gennemsnitligt mere end et år. Tilstanden blev i 

gennemsnit vurderet som kronisk efter 15-16 måneder. 

90% af de pårørende fik ingen informationer om sygdommen fra hospitalet. 

Omkring halvdelen oplevede forværring i parforhold og i relation til børn. 

Alle svarpersoner i gruppen var smerteplagede. Halvdelen var det hele tiden; 

mens en fjerdedel var det det meste af tiden. Disse plager vanskeliggjorde en 

række daglige opgaver. Dagligt oplevede 80% af svarpersonerne nakkesmerter, 

75% skuldersmerter, 66% rygsmerter og 50% håndleds-/håndsmerter. Derud-

over havde 90 % af svarpersonerne inden for den sidste måned været plaget af 

hovedpine og træthed, 80% havde haft hukommelsesproblemer, mens 70% 

havde været plaget af søvnproblemer, sovende arme og ben, nedsat muskel-

styrke i arme og svimmelhed. Mere end halvdelen havde lidt af synsforstyrrel-

ser, læseproblemer, kvalme og øresusen. 

Kun 4% havde modtaget psykologhjælp lige efter ulykken, men på et senere 

tidspunkt havde 29% fået psykologhjælp. 38% havde deltaget i whiplash-

selvhjælpsgrupper. Svarpersonerne havde prøvet mange forskellige behand-

lingsformer. Medicin, afspænding, smerteklinik, fysioterapi og varmtvandsbe-

handling var tilsyneladende mest virksomme, men en lang række andre alterna-

tive behandlinger havde også haft effekt for nogle af svarpersonerne. 
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Mere end 93% var i arbejde eller under uddannelse, da ulykken skete. Kun 

14% havde haft en uændret arbejds- eller uddannelsessituation efter ulykken. 

53% var nu uden lønarbejde og 38% arbejdede på fuldtid. 40% havde fået før-

tidspension. 15% havde skånejob og 31% modtog invaliditetsydelse. 57% hav-

de fået tilkendt erstatning. Gennemsnittet for mén-erstatning var 13% og gen-

nemsnittet for nedsat erhvervsevne var 37%. Ventetiden for første afgørelse var 

i gennemsnit 26 måneder. 58% havde fået den første afgørelse genoptaget. 

Ventetiden fra genoptagelse til endelig afgørelse havde i gennemsnit været 22 

måneder. 

To tredjedele havde psykisk ubehag ved bilkørsel. Tre fjerdedele havde efter 

ulykken oplevet ændringer i interesser og hobbies, næsten alle pga. whiplash. 

43% havde oplevet større livsændringer indenfor de sidste 12 måneder. 43% 

opfyldte kriterierne for PTSD-diagnosen. Der påvistes sammenhænge mellem 

en række faktorer: demografiske faktorer, ulykkesomstændigheder, hospitals-

behandling, arbejdsmæssige og økonomiske tab, smertebehandling, hjælpetil-

bud og livsændringer. Et stort antal af de ovennævnte faktorer havde indflydel-

se på den psykologiske tilstand. Den afsluttende regressionsanalyse viste, at 

specielt emotionel mestring var relateret til øget forekomst af PTSD og omfan-

get af symptomer. 

 

38 Uledsagede flygtningebørn med særlige omsorgs- og behandlingsbehov i 

Danmark 

Dansk Røde Kors driver 2 asylcentre for uledsagede flygtningebørn. I 1997 

drejede det sig om 246 flygtningebørn, der i en periode opholdte sig på centre-

ne. Undersøgelsen fokuserede på børn med særlige støttebehov. 24% af børne-

ne krævede omsorg og/eller behandling. Det faktiske tal var sandsynligvis hø-

jere, eftersom børn, der havde brug for udvidet kontakt med pædagoger, lærere 
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eller sygeplejersker ikke blev medregnet. Uledsagede børn med særlige behov 

var som helhed yngre end de andre børn og havde ventet længere på asyl. 

Gruppen havde oplevet en række potentielt traumatiserende begivenheder i 

form af fængsel (37%) og tortur (29%), mens 31% havde taget del i krigshand-

linger. Børnene havde få alvorlige fysiske problemer ved ankomsten til Dan-

mark, men der var psykiske symptomer i form af søvnproblemer (46%), psyko-

somatiske symptomer (37%), angst (17%), depression og aggression (14%). 

Undersøgelsen understreger behovet for en struktureret medicinsk og psykoso-

cial screeningsprocedure, som følges op af psykosociale interventioner i præ-

asylfasen. 

 

39 Familier med syge børn 

Undersøgelsen havde to overordnede mål: For det første at undersøge, hvilken 

påvirkning et barns kroniske sygdom har på forældre og for det andet, hvilke 

støttebehov sygdommen medfører, samt hvordan disse bliver de opfyldt ifølge 

islandske forældre. Populationen består af 105 forældre (39 mænd og 66 kvin-

der) til kronisk syge børn, alle medlemmer i "Umhyggja", en paraplyorganisa-

tion for forskellige forældreforeninger på Island. 

Resultaterne viser, at et barns kroniske sygdom påvirker alle aspekter af fami-

lielivet; den personlige belastning for forældrene er stor, den har en omfattende 

social påvirkning, og desuden påvirker den familien økonomisk. Omkring 81% 

af forældrene har posttraumatisk stress syndrom (PTSD). Forskellige uafhæng-

ige variabler påvirker, hvor megen belastning forældrene oplever på grund af 

sygdommen, blandt andet sygdommens alvor, hvor lang tid der er gået fra di-

agnosen, forældrenes civilstand, parforhold, social støtte og copingmetoder. 

Hvad støtte angår, er forældrene generelt tilfredse med kvaliteten af den støtte, 

de har modtaget, men de mener dog, at der mangler yderligere støtte på nær-
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mest alle områder. 

 

40 Forældre til præmature børn 

I denne undersøgelse blev 66 forældre, som havde fået et ekstremt for tidligt 

født barn, undersøgt i forhold til posttraumatisk stress forstyrrelse, mestrings-

strategier og social støtte. 12% af forældrene led af posttraumatisk stress for-

styrrelse på tidspunktet for undersøgelsen. Størstedelen af forældrene anvendte 

rationelle mestringsstrategier. Der var dog en positiv korrelation mellem gra-

den af traumatisering og anvendelsen af emotionelle mestringsstrategier, som 

de traumatiserede forældre primært anvendte. Undersøgelsen viste yderligere, 

at den psykologiske behandling forældrene modtog under og efter indlæggel-

sen ikke var fyldestgørende, da en del af forældrene viste sig stadig at være al-

vorligt traumatiserede flere år efter fødslen. Overraskende blev der ikke fundet 

nogen sammenhæng mellem social støtte og traumatisering. 

 

41 Kosovoflygtninge (børn) 

Alle flygtningebørn fra Kosovo blev, indenfor en uge efter ankomsten til Dan-

mark, screenet for følelsesmæssige problemer med Dansk Røde Kors’ Traume-

og Symptom Form (TSF). I alt kom 1.371 børn og TSF blev udfyldt for 1.224 

(89%). Prævalensen af separationer, tab, udsættelse for vold, tortur, ekstrem 

fattigdom og sult beskrives. 20% af børnene led af følelsesmæssige symptomer 

og 24% havde psykosomatiske forstyrrelser. Variabler associeret med tilstede-

værelsen af  følelsesmæssig belastning inkluderede alder, flugtens længde, an-

tal separationer, tab, udsættelse for vold, tortur, ekstrem fattigdom og sult. En 

regressionsanalyse viste, at ekstrem fattigdom, tortur og længden af flugten fra

deres hjem kunne forklare 10% af variansen i de følelsesmæssige symptomer. 

Prævalensen af følelsesmæssig belastning understøtter behovet for at give psy-
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kologisk behandling til ofre for etnisk udrensning. Resultaterne giver nogle 

retningslinier for tidlig opdagelse af de børn, som er i fare for at udvikle følel-

sesmæssige symptomer. 

 

42 

 

Psykoedukation af flygtningebørn fra Kosovo 

Screeningsstudier har vist, at en stor del af de fordrevne flygtninge og deres 

børn har været udsat for mange traumatiske begivenheder, og at mange af dem 

lider af psykologiske følgevirkninger. På trods heraf er der kun blevet udviklet, 

beskrevet og systematisk undersøgt meget få psykosociale og profylaktiske 

programmer for flygtningebørn. Dansk Røde Kors har gennemført et psykoe-

dukativt program, som er blevet evalueret, og dets organisatoriske og kliniske 

implikationer diskuteres. 

 

43 Kosovoflygtninge - en effektundersøgelse af et program for flygtningebørn 

I 1999 organiserede Dansk Røde Kors et psykoedukationsprogram for flygt-

ningebørnene fra Kosovo 6 mdr. efter deres ankomst til Danmark. 70% af bør-

nene havde PTSD. Programmet indeholdt møder med forældrene og omfattede 

mere end 83% af børnene. Der var tre sessioner på 2 timer. Deltagerne i pro-

grammet havde en signifikant reduktion i omfanget af traumatisering, men og-

så i den oplevede tilfredshed med sig selv. 

44 Lavineramte 

104 voksne beboere i byen Flateyri, Island, blev undersøgt for psykiske efter-

reaktioner 10 uger efter, at byen blev ramt af en lavine, som dræbte 20 menne-

sker og ødelagde 22 hjem. 87 beboere fra en naboby, Thingeyri, fungerede som 

kontrolgruppe. Hovedfundet er en altomfattende traumatisering hos beboerne i 

Flateyri, idet 78% af beboerne betegnes som højt traumatiserede på baggrund 

af scores på Impact of Event Scale (IES). 50% flere beboere i Flateyri end i 
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Thingeyri fremviser symptomer på niveau med psykiatriske patienter på bag-

grund af scores på General Health Questionnaire-30 (GHQ-30). De hyppigste 

symptomer er invaderende tanker og følelser, anspændthed, tristhed samt 

angstrelaterede symptomer. Sammenhænge mellem akutte stressorer og psyki-

ske belastninger viser, at det at have mistet et eller flere familiemedlemmer er 

forbundet med de fleste symptomer. Der forekommer signifikante negative 

sammenhænge mellem psykiske belastningssymptomer og social støtte samt 

distancerende og rationelle mestringsmetoder, mens følelsesmæssig mestring 

og tidligere psykiatriske og fysiske sygdomme er signifikant, positivt forbundet 

med forøget traumatisering. Forøget antal af tidligere livsbegivenheder viser 

stærkere sammenhænge med de psykiske belastningsmålinger end subjektive 

vurderinger af disse livsbegivenheder. Der fremkommer endvidere signifikante 

forbindelser mellem belastningssymptomer og køn, alder og uddannelse. 

 

45 Danske skoleelever 

I en repræsentativ undersøgelse af 390 8. klasses skoleelever blev forekomsten 

af 20 forskellige potentielt traumatiserende og belastende begivenheder be-

skrevet sammen med de psykologiske konsekvenser af begivenhederne. 87% af 

pigerne og 78% af drengene havde været udsat for mindst én begivenhed. 

Dødsfald i familien, trusler på vold og alvorlige ulykker var de mest almindeli-

ge begivenheder. Hvert sjette barn havde oplevet at være tæt på at drukne og 

andre livstruende situationer. De subjektivt mest belastende begivenheder var 

voldtægt, selvmordsforsøg, dødsfald i familien, alvorlig sygdom og omsorgs-

svigt (herunder incest og fysisk mishandling). Køn, forældrenes uddannelse og 

at bo sammen med en enlig forælder var knyttet til bestemte begivenheder. 

Livstidsprævalensen for PTSD var 9,0%, mens 14,1% nåede et subklinisk 

PTSD-niveau. Piger havde dobbelt så hyppigt som drenge PTSD efter ekspone-
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ring. Omsorgssvigt, voldstrusler, ulykker og drukningsoplevelser var forbundet 

med PTSD, mens vold, dødsfald i familien, livstruende situationer, skilsmisse 

og tyveri ikke udviste en sådan sammenhæng. Eksponering for flere traumer 

betød højere PTSD frekvens. 

 

46 Voldsofre i Århus 

Formålet var at belyse akutte psykologiske virkninger af voldsepisoder hos 

personer, der henvender sig på skadestuen, og at sammenligne disse med de 

objektive, medicinske fund. Undersøgelsen omfattede 214 voldsofre (respons-

rate 34%), der udfyldte et spørgeskema 1-2 uger efter overfaldet. Skemaet om-

fattede Harvard Trauma Questionnaire, Trauma Symptom Checklist og Crisis 

Support Scale. 31% opfyldte kriterierne for en akut stress diagnose (ASD). De 

objektive fund kunne ikke forudsige udviklingen af ASD, men tidligere trau-

meerfaringer, den aktuelle sikkerhedsfølelse og oplevelsen af social støtte kun-

ne forklare 36% af den initiale posttraumatiske udvikling. Stressorkriteriet, dis-

sociative reaktioner i form af amnesi og emotionel adskilthed, samt undgåel-

sesreaktioner kunne forklare yderligere 30% af variansen i ASD. 

 

47 Røde Kors samaritter 

78 Røde Kors Samaritter deltog i hjælpearbejdet ved og efter ulykken på Ros-

kilde festivalen natten til d. 1. Juli 2000. I alt omkom 9 mennesker som følge af 

ulykken, og et større antal kom til skade. Som en del af hjælpearbejdet ydede 

samaritterne psykisk førstehjælp til et stort antal mennesker på festivalen. I 

nærværende undersøgelse redegøres for omfanget af denne hjælp, samaritter-

nes egne reaktioner på at yde hjælpen og den krisepsykologiske støtte, Røde 

Kors’ psykolognetværk gav samaritterne. Reaktionerne blev belyst via besva-

relse af ”Impact of Event Scale” fra 30 samarittere, mens krisehjælpen blev 
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belyst via interviews med 3 samarittere, 2 psykologer og 4 festivalgæster. 

 

48 Litauiske skoleelever 

En repræsentativ undersøgelse af 183 15-årige litauiske skoleelever, hvis krise-

erfaringer og opvækstforhold er sat i relation til PTSD, mestring, forsvarsstil, 

social støtte, symptomer, tilknytning, grundantagelser, selvfølelse og selv-

mordstanker. Livstidsprævalensen for PTSD er 7,2%. 

 

49 Brystkræft 

Effekten af holdvis versus individuel fysioterapeutisk behandling undersøges i 

relation til en række psykologiske variabler (herunder mestring og social støt-

te). 

 

50 
Enker/enkemænd 

En spørgeskemaundersøgelse af 44 enker og enkemænd over 65 år fra fire for-

skellige amter. 33% af personerne havde PTSD en måned efter dødsfaldet. Det-

te niveau blev reduceret til 10% seks måneder efter dødsfaldet. Social støtte, 

graden af belastning, hjælpeløshed og dødsfrygt - eller sygdom i relation til 

tabet - var signifikant forbundet med det psykologiske symptom-niveau. 4 uaf-

hængige variabler var i stand til forudsige 47% af variansen i TSC scorene og 

hele 84% i HTQ scorene. Undersøgelsen anbefaler, at der udvikles et scree-

ningredskab, som kan bruges i det forebyggende arbejde med ældre. 

 

51 Jordskælvsramte 

Følgerne af det store jordskælv på Sydisland undersøges mhp. at fastslå om-

fanget af traumatiske reaktioner, mestringsstrategier og social støtte. 
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52 Kosovotolke 

Gennem kvalitative interviews kortlægges arbejdsvilkår, historie, motivation 

og arbejdsmæssige problemer ved at fungere som tolk under objektivt og sub-

jektivt stress, samt hvilke mestringsstrategier tolkene benytter, og hvilke symp-

tomer, de lider under. 

 

53 Flygtninge 

Undersøgelsen ser på udviklingen af mundtlig udtryksfærdighed, traumatise-

ringsgrad og symptomniveau hos flygtninge, der deltager i et intensivt sprog-

kursus. 

 

54 Forældre, der har mistet et spædbarn 
 
I denne undersøgelse deltog 93 forældre med tilknytning til  enten en gynæko-

logisk-obstetrisk eller en neo-natal hospitalsafdeling, der havde haft en sen 

abort eller mistet et spædbarn. 111 normalt fødende forældre fra to forskellige 

fødeafdelinger deltog som kontrolgruppe. 

Undersøgelsens resultater viste, at forældre med tab havde signifikant flere 

”rystede grundlæggende antagelser” sammenlignet med kontrolgruppen. På 

forskellige tidspunkter efter tabet var emotionel mestring og kognitiv bearbejd-

ning de variable der var stærkest relaterede til ”rystede grundlæggende antagel-

ser”. Undersøgelsen viste også, at omkring halvdelen af forældrene sjældent 

eller aldrig var optagede af at placere ansvaret for deres barns død. Optagethed 

af at attribuere ansvarlighed og det at lede efter en mening i dødsfaldet var for-

bundet med flere posttraumatiske symptomer. At tillægge sig selv, andre eller 

Gud skylden for dødsfaldet var ligeledes forbundet med flere symptomer hos 

forældrene. 
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55 Hjerteinfarkt  

Formålet med dette projekt er: (1) at undersøge prævalensen af psykologisk 

belastning i form af depression, angst, og posttraumatisk stressforstyrrelse 

blandt patienter med et første myokardieinfarkt, (2) at undersøge, hvorvidt ty-

pe-D ("the distressed personality"), typen af coping- og forsvarsmekanismer 

samt social støtte spiller en medierende rolle i henhold til manifestation af psy-

kologisk belastning, og (3) at identificere prædiktorer for belastning. Konseku-

tive patienter med et første myokardieinfarkt rekrutteres fra Kardiologisk Afde-

ling, Aarhus Universitetshospital samt Horsens Sygehus. Undersøgelsen er ba-

seret på et prospektivt case-control design. Et spørgeskema uddeles til patien-

terne 4-6 uger samt 9 måneder efter infarkten, og til en randomiseret gruppe af 

raske kontrolpersoner, der er udtrukket fra CPR-Registeret. Kontrolpersonerne 

adspørges en gang. Objektive kliniske variable (sygdomsgrad samt medicinsk 

behandling) indsamles fra patienternes journal. Hjerte-karsygdomme er den 

hyppigste dødsårsag i Danmark og i det meste af den industrialiserede verden. 

Der er tiltagende evidens for, at psykosociale faktorer har en indflydelse på 

morbiditet samt mortalitet uafhængigt af sygdomsgrad. Viden omkring præva-

lensen af belastning i patienter med iskæmisk hjertesygdom samt prædikatorer 

for belastning har implikationer for sekundær prævention samt rehabilitering. 

 

56 Trafikofre 

Indenfor de sidste par år har forskningsfeltet omkring Posttraumatic Stress For-

styrrelse-diagnosen bevæget sig hen imod udforskningen af, hvorvidt der i den 

akutte traumatiseringssituation er reaktioner, som kan forudsige udviklingen af 

PTSD på længere sigt. Bl.a. har det vist sig, at diagnosen Acute Stress Forstyr-

relse (DSM-IV) har en prognostisk værdi i forhold til PTSD. Forskningsprojekt 

er i stil med de nyeste internationale undersøgelse en belysning af forbindelsen 
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mellem de akutte reaktioner og symptomniveauet 6 måneder efter. Designet er 

en prognostisk follow-up undersøgelse. Undersøgelsen vil blive udført med en 

gruppe trafikofre – som indenfor to uger efter deres ulykke får tilsendt et spør-

geskema. Dette består af et spørgeskema, som indeholder ASDS (Acute Stress 

Disorder Scale), TSC-35 (Trauma Symptom Checklist – 35), SF-12 (Spørge-

skema om helbredsstatus) og CSS (Crisis Support Scale). Seks måneder efter 

første måletidspunkt udfyldes endnu et spørgeskema bestående af TSC-35, 

PDS (Posttraumatic Stress Diagnostic Scale), som måler PTSD-symptom-

niveauet, SF-12 og CSS. Udover spørgeskemaerne bliver der spurgt til demo-

grafiske informationer og skadesgraden bliver kodet. 

 

57 Paraplegi 

Dette er en empirisk prospektiv undersøgelse af nytilskadekommende para- og 

tetraplegikere.  

Undersøgelsen vil afdække forekomsten af posttraumatisk stress forstyrrelser 

og depressive forstyrrelser hos gruppen, samt redegøre for en eventuel sam-

menhæng. Undersøgelsen vil endvidere afdække mulige forsøg på kontrol, 

herunder forskellige former for selvbebrejdelser, effekten af social støtte,  

samt traumatisk påvirkning af kognitive kerneskemaer. Undersøgelsen vil på 

alle de nævnte punkter redegøre for en tidsmæssig udvikling hos deltagerne. 

 

58 Forældre i Guatemala, der har mistet et spædbarn 

Fra området Ixcan i det nordlige Guatemala deltog 96 personer (79 kvinder og 

17 mænd i undersøgelsen af forældrereaktioner efter spædbarnsdød. En stor del 

af Guatemalas befolkning er analfabeter, hvorfor udfyldningen af spørgeske-

maer blev foretaget i samarbejde med en interviewer. Resultater fra undersø-

gelsen viste, at forældre i Guatemala har signifikant flere posttraumatiske 
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symptomer sammenlignet med danske forældre med et tilsvarende tab. 

 

 



 

Oversigt over empiriske psykologiske undersøgelser med traumeramte populationer i Danmark  

(eller i tilknytning til en dansk institution) 
 

 
Nr. 

 
Star-
tår** 

 
Population 

 
n 

 
Kontrol*

 
Design 

 
Intervention 

 
Udført ved 

 
Samarbejdsorganisation 

1. 1922 Ulykkesramte 2 - R Psykiatrisk be-
handling 

Kommuneho-
spitalet, Kbh. 

 

2. 1974 Voldtægtsofre 12 - R 
1½-13 år 
x = 6.5 år 

 Justitsministe-
riets psykiatri-
ske undersø-
gelsesklinik 

 

3. 1982 Brandofre 27 - R 
måned 

Gruppemøder De Sociale 
Højskolers Års-
kursus 

Komiteen for Sundheds-
oplysning 

4. 1985 Enker/enkemænd 64 64 P 
4-5 uger og 
13 mdr. 

Sorgterapi Områdekontor 
Syd, Århus 

Pleje- og omsorgsafdelin-
gen i Århus Kommune 

5. 1987 Seksuelt misbrugte 
(repræsentativt udvalg) 

325 - R 
år 

 
 
 

Institut for Kli-
nisk Psykologi, 
Københavns 
Universitet 

 
 
 

6. 1986 Lokomotivførere 69 69 R 
3 og 12 mdr. 

Kriseterapi Klinisk Psyko-
logisk Afdeling, 
Odense 
 

Lokomotivpersonalets fagli-
ge organisation og DSB 

7. 1988 Togkatastrofe 77 - P 
3 og 7 mdr. 

 
 

Københavns 
Universitet; Bi-
spebjerg Hospi-
tal  

Redningsorganisationerne 
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Nr. 

 
Star-
tår** 

 
Population 

 
n 

 
Kontrol*

 
Design 

 
Intervention 

 
Udført ved 

 
Samarbejdsorganisation 

8. 1991 Tibetanske flygtninge 14 - R 
år 

? ?  

9. 1989 Flygtningebørn  11 - R 
år 

 
 

Rehabiliterings-
og Forsknings-
centret for Tor-
turofre 

 
 
 

10 1992 Flygtningebørn 311 - R 
år 

 Rehabiliterings- 
og Forsknings-
centret for Tor-
turofre 

 

11. 1988 Voldsofre 
(akut) 

20 20 P 
5 dage og 
1 år 

Opsøgende kri-
sebehandling 

Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Skadestue og politi i Ran-
ders 

12. 1993 Politifolk 
(total population) 

9035 - R 
måneder 
 

 
 

Arbejdsmedi-
cinsk afdeling, 
Esbjerg 

Dansk Politiforbund, Dansk 
Kriminalpolitiforening og 
Rigspolitichefembedet 

13. 1991 Scandinavian Star 89 - R 
1½ år 

Weekendmøder Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Dansk Røde Kors 

14. 1992 Klienter under sygesik-
ringsordningen 

240 - P 
måneder 

Samtaleterapi Amternes og 
Kommunernes 
Forskningsin-
stitut 

Læger og psykologer 

15. 1994 Skuddrama på Trøjborg 
Aarhus Universitet 

35 36 R 
1 uge 

Debriefing og 
terapi 

Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Aarhus Universitet, Falck, 
Studenterrådgivningen 
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Nr. 

 
Star-
tår** 

 
Population 

 
n 

 
Kontrol*

 
Design 

 
Intervention 

 
Udført ved 

 
Samarbejdsorganisation 

16. 1993 FN-soldater 514 - P 
1 uge, 3 og 6 
mdr. 

 Forsvarets 
Center for Le-
derskab 

 

17. 1993 Kuwaitiske krigsofre 2854 - R 
år 

Terapi og reha-
bilitering 

Al-Riggae Cen-
teret 

Kuwaits sundhedsministeri-
um 

18. 1993 FN-soldater 50 - R 
måned 

 
 

Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Hærens Konstabel og Kor-
poral Forbund 
Den sociale Højskole, År-
hus 

19. 1993 Scandinavian Star – 3½ 
år efter 

47 - R 
3 ½ år 

Weekendmøder Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Dansk Røde Kors 

20. 1992 Røveriofre 436 1140 R 
år 

 Klinisk Psyko-
logisk Afdeling, 
Odense 

Finansforbundet og Finans-
sektorens Arbejdsgiverfor-
ening 

21. 1995 Børn af torturofre 76 - R 
år 

Familieterapi, 
individuel terapi 

Int. Rehabilit. 
Council for Tor-
ture Victims, 
København 

 

22. 
 

1995 Lindø-eksplosion 
(total population) 

212 - 
58 

R 
6 mdr. 

Debriefing, åben 
rådgivning, hot-
line, møder + 
undervisning 

Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Falck 

23. 1995 HIV+ 19 - 
 

R 
år 

Forskellige 
tilbud 

Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

HIV/AIDS rådgivninger, 
hospitaler 
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Nr. 

 
Star-
tår** 

 
Population 

 
n 

 
Kontrol*

 
Design 

 
Intervention 

 
Udført ved 

 
Samarbejdsorganisation 

24. 1993 Bosniske og kroatiske 
flygtninge 

402 - 
 

R 
år 
 

Forskellige 
tilbud 
 

Int. Rehabilit. 
Council for Tor-
ture Victims, 
København 

 
 

25. 1993 Seksuelt torturerede 
flygtninge 

55 - 
 

R 
år 

Forsk. tilbud - Int. Rehab. 
Council for Tor-
ture Victims, 
Kbh 

 

26. 1994 Bosniske kvindelige 
flygtninge 

120 - 
 

R 
2 år 

Forsk. tilbud Int. Rehab. 
Council for Tor-
ture Victims, 
Kbh 

 

27. 1996 Unge bosniske flygtnin-
ge 

123 - 
 

R 
år 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

De dansk-bosniske kost-
skoler 

28. 1994 Kræftpatienter 33 12 P 
? 

Forsk. tilbud Center for 
Hum. Sund-
heds- og Ældre
forskning, K. U.

 

29. 1998 FN soldater 1077 - R 
måned 

Samtaler Forsvarets 
Center for Le-
derskab 

 

30. 1998 Udstationerede danske-
re i Golfen i perioden 
1990-97 

686 231 R 
år 

 Arbejds- og 
Miljømedicinsk 
Klinik, HS 

Forsvaret, Udenrigs-
ministeriet, Dansk Røde 
Kors og Folkekirkens Nød-
hjælp 
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Nr. 

 
Star-
tår** 

 
Population 

 
n 

 
Kontrol*

 
Design 

 
Intervention 

 
Udført ved 

 
Samarbejdsorganisation 

31. 1997 Forældre, der har mi-
stet spædbarn – psyko-
sociale følger 

686 - R 
3 år 

Forsk. tilbud Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Landsforeningen Spæd-
barnsdød 

31a. do. Forældre, der har mi-
stet spædbarn – kon-
trol, attribuering og me-
ning 

do. do. do. do. do. do. 

32. 1996 Røveriofre 
(akut) 

65 - R 
5 dage 

Kriseterapi Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Dansk Krisekorps 

33. 1996 Redningsfolk 86 - 
 

R 
uge 

Kriseterapi Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Distriktslæge Isafjördur, 
Landspitalinn, Reykjavik 

34 1997 Traumeklienter 
(akut) 

213 - P 
uge, 6 mdr. 

Kriseterapi Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Falck 

35. 1998 Paraplegi 
 

223 - R 
år 
 

 
 

Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Paraplegikredsen, PTU 

36. 1998 Israelske skoleelever 494 - R 
år 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Israelske skoler, Tel Avivs 
Universitet 

37. 1999 Whiplashramte 1710 - R 
år 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

PTU 

38. 1997 Uledsagede flygtninge-
børn 

246 - 
 

R 
år 

 Dansk Røde 
Kors 
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Nr. 

 
Star-
tår** 

 
Population 

 
n 

 
Kontrol*

 
Design 

 
Intervention 

 
Udført ved 

 
Samarbejdsorganisation 

39. 1999 Familier med alvorligt 
syge børn 

105 - R 
år 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Islandsk Paraplyorganisati-
on (Umhyggju) 

40. 2000 Forældre til præmature 
børn 

66 - R 
3 år 

Kriseterapi Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Skejby Sygehus 

41. 1999 Kosovoflygtninge 
(børn) (total population)

1241 - 
 

R 
1 uge 

 
 

Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Dansk Røde Kors 

42. 1999 Kosovoflygtninge (for-
ældre, psykologer, pæ-
dagoger, tolke) 

48 - R 
måned 

Psykoedukation Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Dansk Røde Kors 

43. 1999 Kosovoflygtninge 
(konsekutivt udvalg) 

224 
børn 
120 
voks
ne 

- R 
måned 

Psykoedukation Dansk Røde 
Kors 

Psykologisk Institut, Aarhus 
Universitet 
 

44. 1996 Lavineramte 104 87 R 
uger 

Kriseterapi Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Distriktslæge Isafjordur, 
Landspitalinn, Reykjavik 

45. 2000 Danske skoleelever 
(repræsentativt udvalg) 

390 - R 
år 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Skoler 

46. 1999 Voldsofre 
(konsekutivt udvalgt - 
akut) 

214 - P 
uger, 6 mdr. 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Aarhus Amtssygehus, UAC 

47.  2000 DRK samaritter 30 - R 
måned 

Kriseterapi Dansk Røde 
Kors 

Institut for Psykologi,  Kø-
benhavns Universitet 
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Nr. 

 
Star-
tår** 

 
Population 

 
n 

 
Kontrol*

 
Design 

 
Intervention 

 
Udført ved 

 
Samarbejdsorganisation 

48. 1999 Litauiske skoleelever 
(repræsentativt udvalg) 

180 - R  Vilnius Univer-
sitet 

Psykologisk Institut, Aarhus 
Universitet 

49. 1998 Brystkræft 100  P 
uge og 6 mdr. 

Fysioterapi Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Vejle Sygehus 
 

50. 2000 Enker/enkemænd 50  P 
1 og 6 mdr. 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Forskellige kommuner 

51. 2000 Jordskælvsramte 225 - R 
måned 

Kriseintervention Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

 

52. 2000 Kosovotolke 12 - R 
år 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet  

Dansk Røde Kors 

53. 2000 Flygtninge 35 17 P 
år 
(6 ugers for-
løb) 

Suggestopædi Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Sprogskolen i Kolding. 
Institut for Nordisk Sprog, 
ÅU. 
 

54. 2000 Forældre, der har mi-
stet et spædbarn 

93 111 P 
1 mdr. og 6 
mdr. 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Skejby Sygehus og Aalborg 
Nord Sygehus 
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Nr. 

 
Star-
tår** 

 
Population 

 
n 

 
Kontrol*

 
Design 

 
Intervention 

 
Udført ved 

 
Samarbejdsorganisation 

55. 1999 Hjerteinfarkt 70 70 P 
1 mdr. og 6 
mdr. 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Skejby Sygehus 

56. 1999 Trafikofre 90 - P 
1 mdr. og 6-8 
mdr. 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Aarhus Amtssygehus 
Aarhus Kommunehospital 

57. 2000 Paraplegi - - P 
1 mdr. og 6 
mdr. 

Psykologisk be-
handling 

Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Hornbæk og Viborg Hospi-
tal 

58. 2000 Forældre i Guatemala, 
der havde mistet et 
spædbarn 

96 - R 
år 

 Psykologisk 
Institut, Aarhus 
Universitet 

Project Concern Interna-
tional 

* R = retrospektiv, P = Prospektiv. Akut (undersøgt få dage efter begivenheden). ** hvis kendt, ellers udgivelsesår  
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Traumerelateret grundforskning 

Del II: 

Sammendrag af dansk traumerelateret grundforskning 

 

De enkelte undersøgelser er også beskrevet i en tabeloversigt (se side 71). Re-

ferencerne er samlet side 72. 

 

Nr. Resumé eller projektbeskrivelse 

I. Psykologistuderende – ufrivillige autobiografiske erindringer 

Resultater fra en dagbogsundersøgelse af ufrivillige erindringer præsenteres. 

Stort set alle de nedskrevne erindringer havde ”cues”, som kunne identifice-

res. Adgangen til erindringen viste en tendens mod (a) stemnings-kongruens 

(b) nylige og (c) tydelige (usædvanlige) begivenheder. Erindringerne blev 

hyppigst vurderet som følelsesmæssigt, positive, og tidligere indstudering 

blev vurderet som lav. Erindringerne viste sig også at påvirke nuværende 

stemningsleje med erindringens følelsesmæssige styrke. Stressende og gen-

tagne ufrivillige erindringer – som de bliver observeret i klinisk sammen-

hæng efter traumatiske begivenheder – kan anskues som en ondartet effekt 

ved ufrivillige erindringers normale mekanismer. 

 

II. Ufrivillige erindringer om følelsesmæssige begivenheder 

Laboratorieundersøgelser af frivillige erindringer er blevet kritiseret for ikke 

at være sensitive nok i forhold til at kunne påvise en traumepåvirkning. For 

at tage højde for denne kritik deltog 12 traumatiserede bachelorstuderende i 

en dagbogsundersøgelse af ufrivillige erindringer. Seks deltagere havde væ-

ret ude for et traume for mere end fem år siden, de resterende havde oplevet 
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et traume inden for det sidste år. Der blev ikke fundet nogen gruppeforskel 

på frekvensen af traumatiske erindringer, hvor levende de ufrivillige trau-

matiske erindringer var, erindringernes stemningspåvirkning og deres evne 

til at igangsætte en visceral eller ydre fysisk reaktion. Der blev fundet mar-

kante forskelle mellem traumatiske og ikke-traumatiske ufrivillige erindrin-

ger på de samme variabler. Resultaterne indikerer, at traumatiske erindrin-

ger er helt ekstraordinært vedholdende og levende. Dette blev bekræftet af 

en sammenlignelig undersøgelse af erindringer for ekstremt glædelige begi-

venheder (14 deltagere). Det blev yderligere demonstreret, at meget levende 

ufrivillige erindringer – såkaldte ”flashbacks” – ikke er begrænset til trau-

mer, heller ikke engang til følelsesmæssigt negative begivenheder. 

 

III. Følelsesmæssigt ladede autobiografiske erindringer gennem et livsforløb 

En stikprøve af 1241 respondenter i alderen 20 til 93 blev spurgt om deres 

alder ved deres vigtigste, gladeste, sørgeligste og mest traumatiske erindring 

samt den mest nylige ufrivillige erindring. For respondenter over 40 år var 

der en klar topning med svaret ”i tyverne” for den vigtigste og gladeste er-

indring. Som kontrast ses et monotont fald i genkaldelsesfunktionen for de 

sørgeligste og mest traumatiske erindringer. Hos dem under 20 år var der 

flest ufrivillige autobiografiske erindringer - og der var flest erindringer af 

begivenheder, der var sket indenfor det seneste år. I overensstemmelse med 

tidligere undersøgelser var glade erindringer mere end dobbelt så almindeli-

ge som sørgelige. Overordnet var resultaterne ikke overensstemmende med 

de forudsigelser om fremkaldelse af autobiografiske erindringer, som kom-

mer fra teori og empiri om biologiske, kognitive og narrative forhold, samt 

fra litteratur om ulystbetonet læring, dissociation og repression. De er dog 
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overensstemmende med kognitive og narrative teorier, når de kombineres 

med enten social ”censurering” af ubehagelige begivenheder eller nostalgi, 

eller at det autonome nervesystem holder op med at give ”cues” til sørgelige 

og traumatiske erindringer. 

IV Akutte traumereaktioner 

I 1994 fremkom det amerikanske psykatriske diagnosesystem (APA) med 

en ny diagnose: Acute Stress Disorder. Denne diagnose var udtryk for den 

voksende bevidsthed om de akutte traumereaktioners betydning for udvik-

lingen af PTSD på længere sigt. Selvom forskningsfeltet indenfor de akutte 

reaktioner er støt voksende, mangler der en grundig og overskuelig gen-

nemgang af de akutte traumereaktioner. En sådan er foretaget på baggrund 

af BASIC-modellen (Slaikeu, 1990). Resultaterne fra en række undersøgel-

ser om de akutte traumereaktioner sammenlignes og deres betydning for, 

hvordan den traumatiserede klarer sig på længere sigt (hovedsagligt målt 

ved udviklingen af PTSD) vurderes. De akutte traumereaktioner – bl.a. målt 

ved at stille diagnosen ASD – har en signifikant betydning for udviklingen 

af PTSD. Flere af undersøgelserne dokumenterer, at spørgeskemaer som 

IES og ASDI i den akutte situation kan korrekt identificere størstedelen af 

de traumatiserede, som vil udvikle PTSD. Disse resultater har en konse-

kvens for den akutte indsats ved ulykker og katastrofer. Helingsprocessen 

efter traumatisering sker i samspillet med andre mennesker. Denne kontakt 

er en stærk faktor i helingen. Samtidig indebærer kontakten en risiko for 

sekundær viktimisering. Risikoen er udtryk for, at det kan være svært for 

hjælpepersonale og pårørende at rumme den traumatiseredes modsætnings-

fyldte reaktioner. 
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V Psykologisk debriefing 

Omfanget og anvendelsen af psykologisk debriefing har ændret sig betyde-

ligt siden metoden først blev introduceret i 1983. I de senere år er der rejst 

alvorlig tvivl om virkningerne af metoderne. Den omfattende internationale 

litteratur om emnet gennemgås, og de betydelige metodologiske problemer 

ved at gennemføre undersøgelserne beskrives. Analyserne viser, at debrie-

fing ikke almindeligvis er i stand til at forhindre psykiske problemer eller 

lindre virkningerne af traumatisering, selvom deltagerne er meget tilfredse 

med interventionsformen og finder den nyttig. En mere grundig analyse vi-

ste, at debriefing er mere effektiv, når man holder sig til de oprindeligt defi-

nerede ”træk” ved metoden. Dette implicerer, at 1) debriefing kun bør an-

vendes overfor professionelle hjælpere og 2) kun i forbindelse med andre 

forebyggende tiltag, 3) målene for brug af metoden bør revideres, og 4) det 

anbefales, at debriefing ikke anvendes overfor katastrofeofre, vidner til ka-

tastrofer eller pårørende, man at andre interventionsstrategier udvikles til 

disse grupper. 

VI Holdninger til voldtægtsofre 

Besøgende på hjemmesiden for Center for Voldtægtsofre er blevet udspurgt 

om deres oplevelse med voldsomme begivenheder og deres holdninger til 

voldtægtsofre. Mænd har mindre positive holdninger til voldtægtsofre end 

kvinder. Alder og erfaringer med traumatisering påvirker ligeledes holdnin-

ger til voldtægtsofre. 



Tabel over traumerelateret grundforskning 

Tabel 1: Traumerelateret grundforskning 

 

Nr. Startår Population N Kontrol Design Inter-
vention 

Udført ved Samarbejds-
organisation 

I 1995 Ufrivillige erindringer hos 

psykologistuderende 

14 - R - Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet 

- 

II 2000 Psykologistuderende: 

Ufrivillige følelsesmæssige erindrin-
ger 

12 - R 

år 

- Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet 

- 

III 2000 Psykologistuderende: 

Følelsesmæssigt ladede erindringer 
gennem et livsforløb 

1241 - R 

år 

- Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet 

 

Duke University 

IV 1999 Akutte traumereaktioner - - - - Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet 

Dansk Røde Kors 

V 2000 Psykologisk Debriefing - - - - Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet 

Dansk Røde Kors 

VI 2000 Holdninger til voldtægtsofre 312 - R 

år 

 Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet 

Center for Vold-
tægtsofre, Aarhus 
Amtssygehus 
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Bilag 

 
Videnskabelig dokumentation for fagområdet psykotraumatologi 

 

Ask Elklit, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 

 

På hvilke måder kan man sandsynliggøre at der findes en videnskabelig 

psykologisk fagdisciplin? 

 

Findes der en dansk oversigtartikel, der beskriver feltets historiske udvikling? 

Ja, artiklen ”PTSD - en afløser for krisebegrebet” (Elklit, A.: PTSD - en aflø-

ser for krisebegrebet? K.- E. Sabroe et al. (eds.): Psykologi i et jubilæumsper-

spektiv.  Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 1994, 221-243). 

 

Findes der faglige selskaber indenfor området? 

Ja, i Danmark har vi Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk selskab. På euro-

pæisk plan findes European Society for Traumatic Stress Studies og internati-

onalt, International Society for Traumatic Stress Studies. Selskaberne afholder 

hvert eller hvert andet år store konferencer, hvor fagets udvikling kan følges 

gennem foredrag, symposier, workshops og posterudstillinger. 

 

Findes der faglige tidsskrifter indenfor området? 

Ja, de førende tidsskrifter er Journal of Traumatic Stress, Victims and Vi-

olence, Journal of Interpersonal Violence, Journal of Trauma & Dissociation, 

Journal of Emotional Abuse, Journal of Child Sexual Abuse. 

Faområderne fremtræder også i håndbøger, såsom ”International Handbook of 

Traumatic Stress” (Raphael & Wilson, 1993). 
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Hvor omfattende og dynamisk er den internationale forskning indenfor feltet? 

En indfaldsvinkel til fagområdet er at se på omfanget af undersøgelser og ar-

tikler indenfor området. En dansk litteraturoversigt, Ask Elklit: ”Kriser og 

traumer – en bibliografi” blev udgivet i 1993 og revideret i 1995. Da ordet 

”trauma” og ”psykotrauma” bruges relativt bredt af f.eks. neuropsykologer, 

psykoanalytikere og mange andre, kan feltets udvikling bedst beskrives ved 

antal publikationer i litteratursøgesystemet PSYCINFO, der indeholder søge-

ordet ”Posttraumatisk Stress Forstyrrelse” (PTSD). 

 
Tabel: Kumulering af antal publicerede artikler i perioden 1977-2000 

År 77-83 84-87 88-91 92-95 96-98 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Årstal

A
nt

al

99-00 
Antal år 8 år 4 år 4 år 4 år 3 år 1,9 år 
Antal artik-
ler 

19 226 852 1575 1627 990 

Artikler pr- 
år 

2,3 5,7 213 394 542 514 
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Artikler om PTSD i betydningsfulde kliniske tidsskrifter i 1999 og 2000 

Denne dramatisk stigning afspejles ved at alle større klinisk psykologiske tids-

krifter i næsten hvert nummer har artikler om PTSD: 

 35 

sychology

 

sychosomatic Medicine    7 

risepsykologi. Programmet har bestået af 4 elementer: (jf. vedlagte artikel) 

s

 

Journal of Traumatic Stress    77 

American Journal of Psychiatry    50 

Journal of Nervous and Mental Disease  

Journal of the American Academy of Child and  

Adolescent Psychiatry     20 

Journal of Anxiety Disorders    15 

Journal of Consulting and Clinical P   13 

Journal of Abnormal Psychology    13

Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 9 

Canadian Journal of Psychiatry    8 

British Journal of Clinical Psychology   7 

Psychosomatics     7 

Harvard Review of Psychiatry    7 

Comprehensive Psychiatry    7 

International Journal of Emergency Mental Health  7 

P

 

Findes der universitetsundervisning i faget? 

Ja, både på Københavns Universitet og Århus Universitet. Sidstnævnte sted 

har der i ni år været et to-årigt graduate program, svarende til 1.3 årsværk i 

k
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Teoriundervisning, 84 timer, 3000 siders pensum, 2 skriftlige eksaminer 

med ekstern censur     0.4 år 

Metodeundervisning, 48 timer    0.2 år 

Praktik, 2 mdr.     0.2 år 

Speciale      0.5 år 

derende har deltaget i programmet. Ca. 60 har 

ennemført hele programmet. 

a, jvf. "En oversigt over dansk psykotraumatologi". 

a-

etegnet ved høj psyko-

atologisk komorbiditet og personlighedsforandringer. 

li-

 

Syv hold med omkring 120 stu

g

 

Findes der en selvstændig dansk traumeforskning? 

J

 

Afsluttende bemærkninger 

Ovenstående dokumenterer at fagområdet psykotraumatologi er en videnska-

beligt funderet disciplin, som er inde i en meget dynamisk udvikling. Tidligere 

tiders opfattelse af krisepsykologi som et arbejdsfelt for mellemuddannede er i 

dag afløst af en stigende forståelse og respekt for de psykiske følger af traum

tisering og de komplekse forhold mellem akutte reaktioner (ASD), posttrau-

matiske forstyrrelser (PTSD), der i en ¼ - 1/3 af tilfældene, kronificeres og 

medfører invaliderende tilstande (F.62, DESNOS) kend

p

 

Psykotraumatologi bygger på sit eget grundparadigme, som er anderledes end 

den almindelige psykoterapi eller sundhedspsykologiens. Der findes en række 

separate arbejdsformer (akut intervention, debriefing, vidnesbyrdmetoden, re-

konstruktion, ceremonier), samarbejde med andre faggrupper (politi, presse, 

præster, reddere m.fl.) komplicerede problemstillinger i forbindelse med po

tisk undertrykkelse, kulturforskelle, eksilproblemer og voldsomme fysiske 
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en nyeste 

og bedste viden indenfor et nyt og meget dynamisk arbejdsområde. 

overgreb, som er baggrunden for at udvikle en separat specialistuddannelse, 

der kan sikre traumatiserede en optimal behandling, der bygger på d
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