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Abstract 
Scandinavian Star - the aftermath of a catastrophe. Ask Elklit & Lona Bjerre 
Andersen. (1994). Psykologisk Skriftserie, 19(5). 
 
The fire onboard the ferry “Scandinavian Star” in April 1990, which took the 
toll of 159 people, was a shock to the Danish nation. This study examines the 
aftermath of the catastrophe in 65 persons, 24 survivors and 41 bereaved, 18 
months later. 
The group was studied by means of four questionnaires. Womanhood and older 
age was associated with more symptoms. Preceding life events and life-events 
after the catastrophe resulted in more subsequent problems. Twenty two % have 
increased the use of medicine and alcohol. Social support from family and 
friends was high, but 19% were not satisfied with the support. Twenty six % 
were contacted by experts, mainly clergy and doctors. Satisfaction was high with 
clergy, medium with doctors, and quite modest with psychologists and lawyers. 
There has been an enormous rise in anxieties connected with collective trans-
port, loss of family, and to a less degree being alone or together with many. 
There are marked changes in security behavior, media habits concerning death, 
accidents, and capacity to master daily life, which is a new problem for 22%. 
Emotional life and social relations have moved in the direction of more open-
ness and intimacy, but for many also in the direction of withdrawing, powerless-
ness and irritability. The IES-score is 32. The depression rate is 68%, emotional 
lability exists in 60%, tenseness in 52%, 39% suffer from startle reactions and 
sleeping problems, 37% from guilt feelings and irritation, 34% from nightmares. 
Survivors have many avoidance and startle reactions, more anger and more joy 
compared with the bereaved. Bereaved have on the other hand many invasive 
reactions, more grief and powerlessness and they have more often established 
new qualities in their relationships. 
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Indledning 
Natten mellem den 6. og 7. april 1990 kl. 2.30 udbrød en voldsom brand på pas-
sagerfærgen “Scandinavian Star”, som sejlede mellem Oslo og Frederikshavn. 
Der var 484 mennesker ombord på færgen, hvoraf 97 var besætningsmedlemer. 
159 omkom, heraf var 28 danskere. 325 overlevede branden, heraf var 32 dan-
skere. 
Færgen befandt sig yderst i Oslofjorden. De fleste katastroferamte blev fløjet 
eller sejlet til Oslo i første omgang, da færgen var tættest på Norges kyst. Hospi-
talsafdelinger måtte behandle et stort antal personer, og der blev oprettet krise-
centre i Oslo og i Frederikshavn. 
Omfanget og omstændighederne ved katastrofen har berørt mange mennesker i 
de tre skandinaviske lande meget dybt. Katastrofen afslørede, at der ikke i Dan-
mark var et organiseret og effektivt beredskab, der kunne hjælpe de overlevende 
og de pårørende. Katastrofen har i Danmark forårsaget en række indgreb: de 
sikkerhedsmæssige forhold for passagertrafik til søs er blevet forbedret; der er 
etableret amtslige katastrofeberedskaber over hele landet, herunder etableret ka-
tastrofepsykologiske hjælpeforanstaltninger, og lovgivningsmæssigt er kravene 
til rederes og skibsføreres ansvar skærpet. 
På baggrund af henvendelser fra ofrene påtog Dansk Røde Kors sig at yde en 
psyko-social bistand. Denne bistand blev givet af Tine Arctander. Som en natur-
lig følge af dette arbejde gennemførte Tine Arctander med midler fra Sundheds-
styrelsen en undersøgelse af hvilke reaktioner og symptomer, de overlevede og 
pårørende havde halvandet år efter katastrofen. I en delrapportering (Arctander, 
1992) er kun en mindre del af de eksisterende og indsamlede oplysninger blevet 
bearbejdet, og det var derfor naturligt at foretage en videre analyse af hele mate-
rialet i samarbejde med Tine Arctander m.h.p. at 
a) kortlægge graden af traumatisering hos de overlevende og efterladte 
b) undersøge sammenhænge mellem demografiske forhold, modtagen hjælp og 

symptomudvikling 
c) relatere fundene til anden eksisterende viden om virkningerne af at være 

overlevende efter eller pårørende til ofre for en stor transportkatastrofe til 
søs. 

Virkningerne af en katastrofe kan inddeles i to grupper: i de umiddelbare og de 
senere. De umiddelbare virkninger vedrører, hvad der skete under selve katastro-
fen, indtil personen reddes og kommer i sikkerhed. De umiddelbare virkninger 
er afhængige af den enkelte persons grad af livsfare, kvæstelse, livsreddende 
handlinger, oplevelse af død og lidelse m.v. Ofte vil disse virkninger være en 
direkte følge af, hvor tæt personen er på katastrofens centrum (hvis én sådan 
findes), men der findes undtagelser til denne regel (Herlofsen, 1993; Elklit, 
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1994a). Følelser og handlinger under katastrofen ser ud til at have en stor betyd-
ning for de senere virkninger (jf. Weisæth, 1993; Elklit, 1993). De umiddelbare 
katastrofereaktioner er ikke belyst i denne undersøgelse, men det er til gengæld 
de senere virkninger. I et kommende arbejde vil følgevirkningerne efter 3½ år 
blive undersøgt og sammenholdt med det foreliggende materiale. 

Udenlandske undersøgelser af de psykologiske virkninger hos ofre for 
transportkatastrofer til søs 
Katastrofer til søs adskiller sig fra en række andre katastrofer derved, at skibet 
eller boreplatformen befinder sig på det lunefulde hav (jf. Holen, 1990). Hvis 
branden, sammenstødet eller kæntringen overleves, står de overlevende overfor 
den opgave at skulle redde sig i sikkerhed. 
Der findes kun et lille antal undersøgelser, der har beskæftiget sig med de psy-
kologiske, fysiske og sociale eftervirkninger af ulykker og katastrofer til søs. Et 
par af de nyere katastrofer er til gengæld blevet belyst af engelske forskere gen-
nem mange, men “smalle” undersøgelser. 
Endvidere vil hver enkel begivenhed være præget af nogle unikke forhold, som 
påvirker hændelsesforløbet og efterreaktionerne. 
1) Franskmanden Hesnard (1914) har som den første beskrevet de psykiske 

eftervirkninger efter skibskatastrofer. Det drejede sig om to skibseksplosio-
ner, som fandt sted i Frankrig i henholdsvis 1908 og 1909. Hesnard beskri-
ver udviklingen af en psykisk betinget nervøsitet hos redningsfolkene. 
Denne nervøsitet har en række fællestræk med en tilstand, der i dag kaldes 
en posttraumatisk belastningsreaktion (ICD-10, WHO, 1994). 

2) I 1956 stødte to store passagerskibe, det svenske “Stockholm” og det itali-
enske “Andrea Doria”, sammen ud for staten Massachusetts kyst. 

 På et af de tililende skibe befandt sig to psykiatere, Friedman & Linn 
(1957), som i 12 timer havde lejlighed til at observere de reddede passage-
rers chok-reaktioner og tale med dem. De inddelte de følelsesmæssige reak-
tioner i to afgrænsede faser. I den første fase var passagererne stadig i det 
oprindelige chok. 

 Friedman & Linn beskriver, at passagerne opførte sig som om de var bedø-
vede af medicin. “Det er som om naturen havde fremskaffet en bedøvel-
sesmekanisme, som automatisk trådte i funktion i de fleste tilfælde” (p. 
426). Passagerne optrådte for det meste passivt og føjeligt. De udviste lang-
sommelige bevægelser, de var følelsesmæssige “flade”, søvngængeragtige 
og nogle kunne ikke huske deres personlige data. Den hjælpeløse afhæn-
gighed ser Friedman og Linn som et udtryk for en emotionel regression, 
hvor normale voksne bliver som børn i deres følelse af personlig utilstræk-
kelighed og i deres tendens til at overvurdere magten hos dem, der tilbød 
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hjælp og ledelse. De to psykiatere sammenligner følelsesløsheden hos pas-
sagerne med den tilsvarende følelsesløshed, som er beskrevet hos KZ-
fanger som et forsvar mod farer og angst. I den umiddelbare chokfase var 
det ikke muligt at få kontakt eller påbegynde en samtale. 

 Efter et stykke tid forsvandt det oprindelige chok og nu var det muligt at 
tale med passagerne. Mange havde et stort behov for at fortælle deres histo-
rie og de fortalte den igen og igen til dem, der ville lytte, på en nærmest 
tvangsmæssig måde med identiske detaljer og fremhævelser hver gang. I 
disse repetitive fortællinger genoplives traumet psykologisk set, og fortæl-
lingerne kan ses som led i forsøg på at beherske en oplevelse, som var helt 
overvældende. 

 En del af passagerne udtrykte vrede mod “Andrea Doria”, der var erklæret 
synkefri, og mod de italienske søfolk, som tildeltes skylden for katastrofen. 
Et sådant behov for at finde en syndebuk kan også ses som et forsøg på at 
beherske traumet, idet passagernes lidelser stammede fra en grundliggende 
følelse af at være blevet svigtet. Udfra en psykoanalytisk forståelse ser de 
to psykiatere ser passagerne som nogle, der har været udsat for en narcissi-
stisk krænkelse, hvilket kan sammenlignes med de følelser et barn får, når 
det finder ud af, at den kæmpestyrke, det har tiltroet sin far, er en illusion. 

 Friedman og Linn kritiserer det gamle princip med “kvinder og børn først” 
i redningsbådene, idet det kan indebære katastrofale psykologiske konse-
kvenser for de børn, der isoleres fra deres forældre. De henviser til bomb-
ningerne af London under 2. verdenskrig, hvor børn, der var sammen med 
deres forældre ikke blev forstyrrede i psykologisk henseende, mens alvorli-
ge forstyrrelser fandtes hos de børn, der blev adskilt fra deres forældre (jf. 
Freud & Burlingham, 1945). 

 Registreringen af de katastroferamte havde en række psykologiske fordele. 
Det hjalp de overlevende til at samle sig, til at genetablere deres jeg-
funktioner, og det gav den enkelte en bekræftelse på, at han/hun var en per-
son. Derudover var en registrering selvfølgelig et vigtigt redskab i forbin-
delse med sammenføring af familiemedlemmer og information til slægtnin-
ge. 

3) Leopold og Dillon (1963) undersøgte i 1957 de psykologiske virkninger 
hos 27 af 35 overlevende fra et skibssammenstød mellem et tankskib og et 
fragtskib på Delaware floden umiddelbart efter katastrofen. Tankskibet 
eksploderede, så skibssiderne blev blæst ud; miderste del af skibet sank 
øjeblikkeligt og de fire officerer, lodsen og fem besætningsmedlemmer 
blev dræbt på stedet. 25 af de 27 overlevende blev undersøgt igen ca. fire år 
senere af Leopold og Dillon. 
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 Hermed var der en enestående mulighed til at undersøge følgerne af en 
skibskatastrofe, hvor  
a) de ydre omstændigheder var nogenlunde ensartede 
b) ingen af de overlevende modtog psykoterapi og 
c) hvor erstatningsforholdene var ukomplicerede og rimeligt gunstige.  
Hovedparten af mændene var mellem 26 og 50 år, tre femtedele var gifte, 
de havde forholdsvis kort skolegang. 72% havde sejlet i mere end 11 år. 
Der var forholdsvis få fysiske kvæstelser, selvom en fjerdedel havde haft 
hjernerystelse i.f.m. selve eksplosionen, hvor de blev kastet omkuld. 
De umiddelbare følger mellem 2. og 13. dag drejede sig om følelsesmæssi-
ge forstyrrelser (72%); mindre hyppige var rastløshed, depression, overdre-
ven optagethed af detaljer fra ulykken og fobiske reaktioner. En tredjedel 
havde mave-tarm problemer. Næsten alle havde mange forskellige symp-
tomer, kun 17% havde ingen psykologiske problemer. De fleste så ud til at 
fungere nogenlunde rimeligt; kun ganske få var helt overvældede af kata-
strofen og fik psykiatrisk behandling. 
Ved den opfølgende undersøgelse fire år senere fandt Leopold og Dillon en 
bemærkelsesværdig stigning i forekomsten af fysiske, psykiske og sociale 
eftervirkninger. 
76% havde modtaget psykiatrisk hjælp og 35% havde været indlagt på en 
psykiatrisk afdeling. 30% havde haft mave-tarmproblemer i svær grad. An-
tallet af somatiske klager var femdoblet, og hovedparten af dem drejede sig 
om ryg- og nakkesmerter, uden at der var tegn på neurologiske forstyrrel-
ser. 
Alle på nær én havde følelsesmæssige forstyrrelser; forekomsten af rastløs-
hed, depression og fobi var steget markant. Nye problemer var dukket op i 
form af isolationsfølelse, følelser af at blive overvåget, fjendtlighedsfølel-
ser og mistillid til arbejdskammerater. To tredjedele havde søvnproblemer 
(hvilket var en 50% stigning). 59% klagede over hovedpine. 
Arbejdssituationen var drastisk forandret for gruppen: 12% havde aldrig 
sejlet mere, 35% havde prøvet, men var nødt til at stoppe helt, 18% sejlede 
engang imellem, kun 35% sejlede regelmæssigt. De søfolk, som stadig sej-
lede, var alle uden undtagelse anspændte, ængstelige, nervøse og bange, når 
de var ombord på et skib, men de følte, at de var nødt til at fastholde deres 
levevej. 
71% blev vurderet som fungerende på et psykologisk langt dårligere niveau 
end før, mens 21% fungerede bedre end før katastrofen. 9% var uforandre-
de. Søfolk, der var ældre end 36 år fungerede gennemgående dårligere end 
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yngre søfolk. Tidligere krigssejlererfaring og erstatningsmuligheder spille-
de ingen rolle for omfanget af psykiske problemer. 
I deres diskussion fremhæver Leopold og Dillon, at de overlevende søfolk 
ikke havde mulighed for at forudse katastrofen og indstille sig på den. De 
overlevende lever med faren for en ny katastrofe som en konstant og ræd-
selsvækkende mulighed. Fortrængningen af det farefulde lykkes ikke. Der 
er en konstant følen sig i fare. Ensartetheden i reaktionen får Leopold og 
Dillon til at se katastrofens art som mere afgørende for de psykiske efter-
virkninger end søfolkenes personlighed og baggrundsforhold. 

4) Henderson & Bostock (1975, 1977) beskriver overlevelsesadfærden hos 
syv australske sømænd, som overlevede et skibsforlis i oktober 1973. De 
tilbragte ni dage på en gummiflåde og fire dage på land, før de fik hjælp. 
Undervejs døde 3. Bestemte former for adfærd forekom hos alle overleven-
de:  
a) en konstant kredsen i tankerne om den person, som de var tættest 

knyttet til (hustruer, mødre, børn, veninder) 
b) en vilje til at ville leve og ikke dø 
c) en efterligning af kaptajnen, som m.h.t. sømandsskab og lederskab var 

et forbillede  
d) bøn, som forekom hos 6 af 7, skønt ingen tidligere havde været religi-

øse, og 
e) et konstant håb. 
I dagene efter redningen blev søfolkene undersøgt af de to forfattere, som 
kontaktede dem igen til en ny undersøgelse mellem ét og to år senere. Fem 
ud af de syv mænd (71%) havde på det tidspunkt store psykiatriske vanske-
ligheder (depression, angst, søvnløshed, impotens), mens de to sidste klare-
de sig godt. 
Resultaterne fra undersøgelsen støtter hypotesen om, at den psykologiske 
skade, som man har pådraget sig ved et livstruende traume, vil forværres 
med tiden, hvis den ikke behandles. 

5) Den 22. november 1975 stødte et amerikansk hangarskib, “Kennedy”, 
sammen med et andet krigsskib, “Belknap”, under en øvelse i Middelhavet. 
Syv mænd ombord på “Belknap” døde af forbrændinger, mens 46 blev for-
brændt, kvæstet eller røgforgiftet. Efter sammenstødet blev “Belknap” 
trukket til Italien og halvanden måned senere videre til USA. Nogle fik lov 
til at flyve hjem, mens andre blev ombord. Tre år efter kollisionen under-
søgte Hoiberg og McCaughey (1981, 1984) og McCaughey (1986) 
“Belknaps” besætning og sam-menlignede den med besætningen på et til-
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svarende krigsskib, “Yarnell”. De undersøgte, hvor mange der havde mod-
taget psykiatrisk behandling de sidste tre år før kollisionen og tre år efter. 
Der var en voldsom stigning i antal af psykiatriske patienter på “Belknap” 
efter kollisionen og i sammenligning med “Yarnell”. Hovedparten af de 
behandlede havde ikke tidligere haft psykiske problemer. Hovedparten fik 
diagnosen “neurose” eller forbigående situationsbetinget forstyrrelse. 
En interessant detalje i analysen drejer sig om evakuering og returnering til 
skibet. At blive ombord på skibet eller at vende tilbage og sejle en kort 
strækning med det før flyveturen til USA, var ensbetydende med enten helt 
fravær eller meget lav forekomst af de to nævnte diagnoser. Til gengæld 
havde gruppen af ikke-kvæstede, som med det samme blev fløjet til USA, 
eller som kortvarig var ombord igen, for så at blive fløjet til USA, langt 
hovedparten af de psykiatriske problemer.  
Hoiberg og McCaughey forklarer denne ophobning med, at marinernes ar-
bejdsfællesskab og venskaber blev slået i stykker; der blev ikke givet nogen 
samlet mulighed for at bearbejde katastrofen i fællesskab og mange af de 
hurtigt hjemsendte havde en oplevelse af at have svigtet døde og kvæstede 
kammerater. Her ses således et eksempel på, hvordan håndteringen af per-
soner efter en katastrofe kan betyde alvorlige forværringer af den psykiske 
tilstand. 

6) Carlton (1980) har beskrevet de psykiskes reaktioner i det første døgn efter 
en tankskibsekplosion, der ramte “Claude Conway” i 1977. Elleve overle-
vende blev anbragt på en af flådens psykiatriske afdelinger det første døgn. 
De gav i starten især udtryk for sorg over deres døde kammerater og vrede 
mod kaptajnen og skibets ejere. I løbet af det første døgn skete der en vis 
tilbagetrækning og benægtelse af følelserne, når flere af de overlevende var 
sammen, men i enerum ville mændene stadig gerne udtrykke deres følelser. 
Før afrejsen blev der afholdt et gruppemøde for de overlevende, hvor det 
blev klart, at overlevelsesskylden var fremtrædende for mange. Det at dele 
følelser med hinanden gav en stærk fællesskabsfølelse. 

7a) Den 20. oktober 1978 stødte det amerikanske kystbevogtningsskib “Cuya-
hoga” sammen med et argentinsk fragtskib. “Cuyahoga” sank i løbet af to 
minutter, elleve druknede. McCaughey (1985) har beskrevet de akutte reak-
tioner hos de 18 overlevende. Chok, vrede, sorg og skyldfølelse var de mest 
fremtrædende reaktioner. 

7b) Den 6. marts 1987 kæntrede færgen “Herald of Free Enterprise” ud for den 
belgiske havneby Zeebrügge uden varsel og væltede om på siden på 45 se-
kunder. 193 passagerer og besætningsmedlemmer druknede. 

 Alle ofre for “Herald of Free Enterprise”, som blev vurderet i forbindelse 
med erstatning det første år efter katastrofen, havde påviselige psykiske 
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forstyrrelser. 90% led af PTSD; 53% var deprimeret i moderat til alvorlig 
grad (Gunn, 1989). 

7c) Hodgkinson et al. (upub.) undersøgte et antal overlevende og efterladte fra 
“Herald of Free Enterprise” i løbet af det første år efter katastrofen og fandt 
følgende: 

 a) De efterladte havde mange tegn på depression, mens de overlevende 
især havde tegn på PTSD. 

 b) De, der havde mistet flere pårørende, var mere ængstelige, men ikke 
mere deprimerede, end de, der havde mistet én af deres nærmest. 

 c) Der var ingen kønsforskelle m.h.t. depression, angst, genoplevelse, 
vrede, undgåen og tillukkede følelsesudtryk. 

 d) De, der oplevede den sociale støtte som en god hjælp, adskilte sig ikke 
m.h.t. omfanget af symptomer fra dem, der var mere ambivalente 
overfor den modtagne støtte. 

 e) De, der havde oplevet familiekonflikter umiddelbart efter katastrofen, 
led forholdsvist mere af depression og genoplevelsesfænomener. 

 f) Kriserådgivning var med til at sænke angstniveauet, åbne op for til-
lukkede følelsesudtryk og reducere undgåelse, men kun hvis angsten 
og graden af tillukkethed og undgåelse ikke var for høj. Kriserådgiv-
ningen havde ingen virkning på depression. 

 g) Graden af kvæstelser havde ingen sammenhæng med omfang af symp-
tomer. 

 h) De, der syntes, at de havde klaret sig så godt, som de havde forventet, 
havde få invaderende symptomer. Minimal vrede var forbundet med at 
klare sig bedre end forventet eller følelsen af at have svigtet sig selv 
eller andre. 

 i) De, der havde følt, at de skulle dø (78%), havde mindre tendens til 
depression. 

 j) De, der havde set deres nærmestes lig (19%), havde mere depression 
og angst. 

7d) Joseph, Yule, Williams og Hodgkinson (1993a) undersøgte traumatise-
ringsgraden med bl.a. Impact of Event Scale (se s. 22), et spørgeskema, der 
måler graden af traumatiske reaktion hos 73 overlevende voksne to til tre år 
efter katastrofen. 46 var mænd, 27 var kvinder. 23 mistede pårørende under 
katastrofen. Den samlede IES-score for gruppen var 35, hvilket er udtryk 
for høj traumatiseringsgrad. Gennemsnittet for GHQ-28, et spørgeskema, 
der måler graden af psykiatrisk forstyrrelse, var 10 og mere end to tredjede-
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le havde en score på ≥ 4, hvilket indikerer en forhøjet risiko for en psykia-
trisk forstyrrelse. 

7e) Den samme forskergruppe (Joseph et al., 1993b) fandt hos den samme 
gruppe en stigning i forbruget af alkohol, tobak, sovepiller, antidepressiva 
og beroligende medicin et halvt år efter katastrofen. To et halvt år efter var 
der stadig et højere forbrug, men aftagende i forhold til 6 måneders-
niveauet. Højt forbrug af de nævnte stoffer var forbundet med et højt ni-
veau af psykologiske problemer. Forskergruppen mener, at brugen af de 
nævnte stoffer medvirker til at fastholde belastningsniveauet. 

7f) I en artikel har Joseph, Hodgkinson, Yule og Williams (1993) beskrevet 
forekomsten af forskellige slags skyldfølelser hos 73 overlevende ca. tre år 
efter katastrofen. 61% havde skyldfølelser over at være i live, når så mange 
døde; ca. en tredjedel havde skyldfølelse over noget, de havde gjort, og ca. 
to tredjedele havde skyldfølelse over noget, de havde undladt at gøre i for-
bindelse med katastrofen. Knap en tredjedel sagde, at de følte, at de havde 
svigtet sig selv, og næsten halvdelen følte, at de havde svigtet andre under 
katastrofen. 
Alle fem former for skyldfølelse var forbundet med høje scores på GHQ-
28, et spørgeskema, der måler omfang af psykiatriske problemer. Overle-
velsesskyld var knyttet til høje invasions- og undgåelsesscores på IES. 
Skyldfølelse p.g.a. noget, de overlevende ikke havde gjort, gav høje invasi-
onsværdier, mens skyldfølelse p.g.a. noget, de overlevende havde gjort el-
ler p.g.a. en følelse af at have svigtet andre, gav høje undgåelsesværdier. 
Skyldfølelser er ifølge denne undersøgelse et meget udbredt fænomen hos 
de overlevende, selv lang tid efter en katastrofe. Det er værd at lægge mær-
ke til, at skyldfølelser over noget, som man ikke har gjort, er dobbelt så al-
mindelige, som skyldfølelser over noget, man har gjort. 
Resultaterne viser, at omfanget af skyldfølelser er relateret til omfanget af 
symptomer, og at en bestemt slags skyld hænger sammen med bestemte 
traumesymptomer. Skyldfølelserne kan ifølge forfatterne ses som en faktor, 
der vanskeliggør den følelsesmæssige bearbejdning af hele tragedien. An-
dre undersøgelser (jf. Brewin et al., 1989) peger på, at skyldfølelser ofte får 
folk til at trække sig tilbage fra andre mennesker og til at undgå mestrings-
strategier, som involverer andre mennesker. 

7g) I en opfølgende analyse omfattende 25 overlevende fra samme katastrofe 
fandt Joseph, Yule & Williams (1994), at graden af invaderende billeder, 
tanker og følelser på IES-skemaet syv måneder efter katastrofen kunne for-
udsige graden af depression og angst et år senere. 
Efter 19 måneder var gruppen som helhed præget af depression og angst i 
mellemsvær grad. Høj grad af eksponering til død betød større angst. Dét at 
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miste en pårørende påvirkede ikke de målte symptomer, mens dét at have 
været tæt på døden ikke påvirkede graden af depression, invasion eller 
undgåelse. 
Et vigtigt fund fra denne undersøgelse er, at undgåelse ikke er relateret til 
symptomer, men primært er en følge af graden af invasion. Graden af inva-
sion kan i regressionsanalyser forklare 30-40% af variationen indenfor de-
pression og angst, men der er stadigvæk andre faktorer, så som personlig-
hedsfaktorer, som må inddrages for at forklare og forstå de psykiske pro-
blemer efter en katastrofe. 
Forfatterne nævner det forhold, at nogle former for invasion måske ikke er 
skadelige, men endda ligefrem betydningsfulde, når det drejer sig om til-
pasning (jf. Creamer et al., 1992). En vigtig konsekvens af denne undersø-
gelse er, at det i kriseterapien bliver vigtigt at fokusere på de invasive fæ-
nomener og søge at reducere dem (jf. Foa et al., 1991). 

7h) To år efter katastrofen fandt Joseph, Brewin, Yule og Williams (1991) hos 
tyve voksne overlevende (10 mænd og 10 kvinder) fra “Herald of Free En-
terprise”, at de, som tildelte sig selv et ansvar for noget, der var sket under 
katastrofen, havde langt flere psykologiske problemer, end de, der ikke 
gjorde. 

7i) Yule og Williams (1990) undersøgte 11 børn, som var ombord på “ Herald 
of Free Enterprise” mellem 3 og 6 måneder efter katastrofen. Mere end 
halvdelen havde betydelige psykiske vanskeligheder ifølge forældrevurde-
ringer på standardiserede skemaer. 83% var deprimeret, og graden af inva-
sion og undgåelse på IES-skemaet var 47, hvilket indikerer høj grad af 
traumatisering. I skolen var det imidlertid kun 25% af børnene, som ifølge 
lærerne havde problemer. 
Godt et års tid senere var antallet af deprimerede børn faldet til 56%, og 
IES-scoren var faldet til 34 for drengene og 44 for pigerne. 
Yule og Williams arrangerede en række gruppemøder for otte af børnene, 
som vurderes som en meget positiv foranstaltning på baggrund af børnenes 
problemer. 

8a) Den 21. oktober 1988 kolliderede den chartrede færge, “Jupiter”, med et 
tankskib nogle få kilometer fra Piræus’ havn. “Jupiter” sank efter 45 minut-
ter. 400 engelske skolebørn i alderen 14-16 år og 60 lærere blev reddet un-
der dramatiske omstændigheder i et tiltagende mørke, hvorunder mange 
sprang fra øverste dæk ned i det oliefyldte vand, hvor der var mange vrag-
stumper. Fire omkom. 
Yule og Udwin (1991) undersøgte 24 overlevende skolepiger ti dage efter 
katastrofen i forbindelse med en psykologisk kriseintervention, en såkaldt 
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debriefingssession (jf. Dyregrov & Mitchel, 1988). Pigernes IES-score var 
36, næsten lige så høj som hos de børn, der var ombord på “Herald of Free 
Enterprise”. Der var normalt angstniveau og et signifikant forhøjet depres-
sionsniveau sammenlignet med engelske standardiseringer. 
De piger, der ønskede det, blev tilbudt at deltage i en terapigruppe på sko-
len. Fem måneder efter katastrofen var IES-scoren stadig den samme, og 
både angst og depressionsniveauet var steget signifikant. 
De, der scorede højst efter ti dage, havde ekstremt høje IES-, angst- og de-
pressionsscores fem måneder senere trods det forhold, at den omtalte grup-
pe især bestod af “høj-risiko” piger. Deltagelse i terapigrupen bevirkede ik-
ke et mærkbart fald i symptomerne. 

8b) Yule, Udwin og Murdoch (1990) sammenlignede fem måneder efter kata-
strofen ovennævnte gruppe med skoleelever fra en anden skole, skolekam-
merater, som ikke ønskede at komme med på krydstogtet og skolekamme-
rater, som gerne ville have været med, men som ikke fik plads. 
De 24 overlevende var ikke i al almindelighed blevet mere ængstelige, men 
der var mere angst for noget ukendt, og vedrørende stimuli, der var forbun-
det med katastrofen, var der ligeledes signifikant mere frygt. 
Denne undersøgelse med meget relevante sammenligningsgrupper viste 
signifikant forhøjet angst, depression og psykosomatiske reaktioner hos de 
overlevende piger. De skolekammerater, som var lige ved at komme med 
på turen, havde et forhøjet angst- og depressionsniveau, sammenlignet med 
de, som ikke var interesserede eller gik på en helt anden skole. Dét at have 
en særlig berøringsflade til katastrofen virker tilsyneladende symptom-
fremkaldende (jf. Elklit, 1994a). 

8c) Joseph, Brewin, Yule & Williams (1993) undersøgte 16 unge piger fra 
ovennævnte gruppe for at se, i hvilket omfang de bebrejdede sig selv for 
negative og ukontrollable hændelser under katastrofen. De, der havde man-
ge selvbebrejdelser, havde mange posttraumatiske symptomer (især depres-
sion og invasive reaktioner) et år efter katastrofen. Dette resultat og den 
bagvedliggende tankegang kan relateres til Janoff-Bulmans (1979) teori om 
og undersøgelse af forskellen mellem karakterologiske og adfærdsmæssige 
selvbebrejdelser. 

8d) Joseph, Andrews, Williams og Yule (1992) undersøgte, hvordan 23 voksne 
overlevende fra “Jupiter” klarede sig i det første år efter katastrofen, og 
hvor meget social støtte de modtog. 19 af de 23 var kvinder, og hovedpar-
ten af dem var lærere. 
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Gruppens GHQ-28 score, som er et udtryk for omfanget af psykiatriske 
problemer, faldt signifikant i løbet af det første år, mens IES-scoren kun 
faldt en anelse.  
Den modtagne krisestøtte fra familie og venner faldt signifikant i løbet af 
året og det samme gjorde tilfredsheden med en modtagne støtte. 
Både et par måneder og et år efter katastrofen var høj tilfredshed med kri-
sestøtten ensbetydende med mindre forekomst af invasive billeder, tanker 
og følelser. Havde man modtaget meget støtte var både invasionsgraden og 
GHQ-28 scoren lille. Høj tilfredshed efter et år betød også lav GHQ-28 
score, mens megen modtaget støtte betød, at også angst- og depressionsni-
veauet var signifikant lavere. 
En regressionsanalyse viste, at det var den modtagne krisestøtte, snarere 
end tilfredsheden, som kunne forklare en meget stor del (44%) af symp-
tomvariansen. Krisepsykologisk støtte fra den katastroferamtes eget net-
værk er ifølge undersøgelsen af afgørende betydning for udviklingen af en 
række centrale symptomer. 

8e) Joseph, Yule, Williams og Andrews (1993) fortsatte ovennævnte undersø-
gelse halvandet år efter katastrofen med 17 af de 23 voksne personer. De 
invaderende symptomer er da faldet signifikant, mens omfanget af undgåel-
sessymptomer ikke har ændret sig. Omfanget af den modtagne krisestøtte 
er ligeledes faldet signifikant. Hvis der var blevet modtaget krisehjælp gen-
nem hele det første år, var graden af undgåelse lav efter halvandet år; ja, 
selvom krisestøtte kun var modtaget i starten, havde det betydning, idet 
omfanget af undgåelse også i det tilfælde var lavere efter halvandet år. 

8f) Joseph, Williams og Yule (1992) fandt hos 35 voksne, halvandet år efter 
katastrofen, at krisestøtte i sig selv kunne bevirke et fald i den psykiske be-
lastning, målt ved lav forekomst af invasive og undgåelsessymptomer - 
uafhængigt af personenes mestringsstrategier og skyldfølelser. Høj grad af 
krisestøtte betød, at personen i højere grad tog ansvar for de gode ting, der 
var sket, og at mestringsstrategier var orienterede mod følelsesmæssig 
mestring snarere end praktisk-problemløsning eller undgåelse. 

8g) Joseph, Williams og Yule (1993) fandt hos samme gruppe af overlevende 
(8f) at 94% berettede om en lang række positive forandringer i deres syn på 
livet. Næsten alle tog ikke længere livet for givet og de værdsatte deres re-
lationer til andre højere. Over 70% beskrev sig selv som mere forstående 
og tolerante og at de opfattede hver ny dag som en gave. Omkring halvde-
len havde fået mere tillid til menneskets natur og var mere indstillet på at 
klare sig godt i livet, knap halvdelen sagde, at de ikke længer bekymrede 
sig om døden. 
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 Der var i samme gruppe et antal personer, som havde fået et negativt syn på 
livet og andre mennesker, men dette fænomen var mindre udtalt end de po-
sitive forandringer. 

 Forandringer i negativ retning var forbundet med mange symptomer (soma-
tiske, angst, søvnløshed, depression) på GHQ-28 og mange undgåelsesre-
aktioner på IES. Desuden var negative forandringer ofte ensbetydende med 
lavere selvfølelse, manglende tro på at verden er retfærdig, påtaget ansvar 
for negative hændelser og mindre krisestøtte fra familie og venner.  

 Denne delundersøgelse er betydningsfuld af to grunde. For det første viser 
det sig, at for mange overlevende medfører katastrofen med tiden en per-
sonlig vækst. For det andet er de overlevendes forestillinger knyttet til de-
res psykiske tilstand. Dette åbner op for, at man via en psykologisk bear-
bejdning af de katastroferamtes forestillinger kan påvirke deres psykiske 
tilstand og forandre eller fjerne en række belastende symptomer. 

9) Den 20. august 1989 blev en mindre, engelsk flodbåd, “Marchioness”, ved 
midnatstid påsejlet på Themsen nær Tower Bridge og sank på to minutter. 
Ombord var et ungt fødselsdagsselskab med mange modefolk og kunstnere; 
51 druknede og firs overlevede. Ti måneder efter blev 27 overlevende un-
dersøgt af Thompson, Chung og Rosser (1994). 
Gennemsnitsalderen var 28 år, 22 af de 27 var mænd. De fleste kendte hin-
anden. Af de 27 havde 25 mistet flere nære venner. 
Gruppen som helhed var traumatiseret i svær grad (IES=46). Graden af 
psykiatriske forstyrrelser målt med GHQ-28 var høj (15,5) og viste, at der 
var meget angst, mange samspilsproblemer, mange psykosomatiske pro-
blemer og meget depression hos de overlevende. 
En symptom checkliste (SCL-90) viste et symptom- og stressniveau, der 
var på højde med indlagte psykiatriske patienter. De overlevende blev også 
undersøgt med et spørgeskema, der undersøger personlighedsfaktorer som 
udadvendthed, grad af neurotiske og grad af psykotiske træk. På disse tre 
områder lå gruppen meget højere end normalbefolkningen. Spørgeskemaet 
undersøger også, om svarpersoner er tilbøjelige til at lyve; her viste det sig, 
at de overlevende havde en signifikant lavere tendens til at lyve - de var 
åbne omkring deres følelser og holdninger. 
En analyse af de indbyrdes sammenhænge mellem de forskellige symp-
tommål viste høje, positive korrelationer. Personlighedsfaktorerne hang ik-
ke sammen med symptommålene, og de hang kun sammen indbyrdes på ét 
punkt: mange neurotiske træk var ensbetydende med en lav score på løgne-
skalaen. 
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Sammenfatning 
De omtalte undersøgelser behandler meget forskelligartede katastrofer til søs. 
Der er forskel på, om de ombordværende udelukkende er besætningsmedlemmer 
eller om hovedparten er passagerer, evt. børn. Der er forskel på, hvor hurtigt ka-
tastrofen udvikler sig (eksplosion, kæntringstid), på redningsmuligheder og på 
om katastrofen starter med eller kompliceres af brand. Der er store forskelle 
m.h.t. forholdet mellem døde og overlevende i de enkelte katastrofer. Der er for-
skel på, om der gives privat og offentlig støtte bagefter. 
Alle disse faktorer har betydning for de overlevendes og de efterladtes psykolo-
giske bearbejdning og mestring af en katastrofe. På tværs af de nævnte katastro-
fefaktorer er der alligevel fra hver enkelt undersøgelse en værdifuld viden, som 
belyser nogle facetter af mange psykologiske problemer, der er i kølvandet på en 
konkret skibskatastrofe. 
Generelt set sætter undersøgelserne fokus på de overlevendes katastrofeoplevel-
ser, og kun få ser på de efterladtes reaktioner. Det fælles, overordnede indtryk er 
en ret massiv traumatiseringsgrad hos hovedparten af de overlevende. Manglen-
de kriseintervention og behandling ser ud til at forværre de fysiske, psykologi-
ske og sociale problemer. Mange plages længe af invaderende billeder, tanker og 
følelser fra katastrofen. Disse invaderende oplevelser og den udtalte angst, der er 
knyttet til katastrofelignende omstændigheder, er forbundet med megen undgå-
elsesadfærd og depression, mange samspilsproblemer og psykosomatiske pro-
blemer, øget alkohol-, tobak- og pilleforbrug, store skyldfølelser, konstante 
vagtsomhedsadfærd og forhøjet sygdomsfrekvens. Søfolk vælger ofte andet ar-
bejde eller kæmper med en vedvarende angst, hvis de fortsætter deres arbejde. 
Børn og unge ser ud til at have samme slags problemer som de voksne. Ingen 
undersøgelser har beskrevet kønsforskelle. Personer, der kunne have været med, 
ser ud til også at blive berørt af katastrofer og udvikler symptomer, der minder 
om de overlevendes - omend i svagere grad. Det ser ikke ud til på baggrund af 
en af undersøgelserne, at personlighedsfaktorer er forbundet med en bestemt 
symptomatologi; snarere ser det ud til, at katastrofeoplevelsen eller -situationen 
udløser en række reaktioner hos de overlevende og berørte, som er forholdsvis 
ensartede. 
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“Scandinavian Star” undersøgelsen 

Population og dataindsamling 
Dansk Røde Kors havde gennem den ydede krisehjælp kendskab til ca. 120 per-
soner, der var berørt af katastrofen på “Scandinavian Star”. Undersøgelsesgrup-
pen blev begrænset til kun at omfatte danske statsborgere, som var overlevende 
efter katastrofen eller efterladte, nære familiemedlemmer, d.v.s. forældre, sø-
skende, ægtefælle, børn eller børnebørn. 
Udfra disse kriterier bestod populationen af 89 personer, hvoraf 31 var overle-
vende, 54 efterladte og fire personer både/og (jf. tabel 1). 

 Overlevende Efterladt O+E I alt % 

Retur, ubesvaret 6 10  = 16 18% 

Ikke retur 5 1  = 6 7% 

Udfyldt, ikke brugt  1  = 1 1% 

Udfyldt, for sent  1  = 1 1% 

Udfyldt, retur 20 41 

 

4 = 65 73% 

Total 31 54 4 89 100% 

Tabel 1: Fordelingen af svarpersoner 

De fire personer, der både var overlevende og efterladte, optræder i undersøgel-
sen som overlevende. Halvdelen af de 16, der returnerede skemaerne ubesvare-
de, angav som grund, at de ikke magtede eller havde lyst til at forholde sig til 
katastrofen endnu en gang. 
Det samlede bortfald er 35% fra gruppen af overlevende mod 20% i gruppen af 
efterladte. Den samlede svarprocent på 73% er imponerende høj for denne type 
af undersøgelser. I ingen af de tidligere nævnte undersøgelser af færgekatastro-
fer er der overhovedet gjort et forsøg på at bestemme en svarprocent! Baggrun-
den for den store beredvillighed til at deltage må nok søges i den psyko-sociale 
hjælp og det netværk, der blev opbygget (jf. Arctander, 1991). Samtidig ved vi 
også, at de, der ikke modtager kriseintervention eller deltager i undersøgelser 
efter katastrofer, er betydeligt mere traumatiserede end de, der deltager (jf. Lin-
dy et al., 1981; Weisæth, 1989; Schwarz & Kowalski, 1992). 
Der deltog ingen børn i undersøgelsen. Den yngste af de undersøgte var 15 år. 
27 af de deltagende var mænd (42%), mens 38 (58%) var kvinder. Der er nogen-
lunde lige mange mænd, som er overlevende og efterladte. Der er derimod en 
overpræsentation af kvinder i gruppen af efterladte. 
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Aldersfordelingen er ujævn. 46% er mellem 21 og 40 år, 7% er yngre; 37% er 
mellem 41 og 60 år og 11% er ældre. Mange af de katastroferamte mistede flere 
familiemedlemmer (jf. tabel 2). 

Antal mistede 0 1 2 3 4 5 6 I alt 

Overlevende 20 0 1 3 0 0 0 24 

Efterladt 0 21 3 0 14 0 3 41 

Antal svar personer 20 21 4 3 14 0 3 65 

Antal mistede i alt* 0 21 8 9 56 0 18 112 

Tabel 2: Fordelingen af antal mistede familiemedlemmer. *) Antal relationer - hvis to personer 
har relationer til de samme, tælles de med to gange. 

69% af hele svargruppen har mistet nære familiemedlemmer. 38% har mistet to 
eller flere nære familiemedlemmer. 
Spørgeskemaerne udsendtes i oktober 1991, halvandet år efter katastrofen (jf. 
bilag 1). 
29 personer ud af gruppen på 65 blev tillige interviewet, heraf var de 11 overle-
vende og 18 efterladte. Oplysningerne herfra vil blive bearbejdet i en særskilt 
rapport. 

Helbredsundersøgelse af overlevende 
I november 1993 blev de danske overlevende fra “Scandinavian Star” tilbudt en 
helbredsundersøgelse på de arbejdsmedicinske klinikker. Rigshospitalet under-
søgte to personer og Århus Kommune Hospital 12 personer. Der var særligt 
tænkt på følger, der hænger sammen med forskellige røggasser. Alle de under-
søgte havde været udsat for røggasser i mellem et par og 10-15 minutter. Larsen 
og Gyntelberg (1994) konkluderer, at “resultatet af lungeundersøgelsen ligger 
indenfor referenceområdet. Det kan ikke sandsynliggøres, at de undersøgte har 
følger efter udsættelse for røggasser ved branden.” 

Statistiske mål 
I en række af de efterfølgende tabeller er de statistiske sammenhænge mellem 
faktorer beskrevet ved hjælp af chi2 (χ2) og gammaværdier (γ). Chi2 belyser rela-
tionen mellem to variable ud fra en forventning om en jævn fordeling i matri-
cens celler. Chi2 er derfor velegnet til at belyse ikke-lineære (f.eks. kurveforme-
de) sammenhænge.  
Gammaværdier beskriver styrken af sammenhænge mellem to ordinal variable, 
der er skalérbare på den måde, at der optræder en rangorden, og de to ordinal 
variable er “symmetriske”; det antages ikke, at der er afhængighed mellem de to 
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variable. Styrken udtrykkes ved et tal mellem +1.00 og ÷1.00. Plus 1.00 betyder, 
at sammenhængen er direkte og positiv, d.v.s. at når den ene variabel øges, øges 
den anden fuldstændigt tilsvarende. En negativ eller omvendt sammenhæng be-
tyder, at når den ene variabel øges, falder den anden variabel tilsvarende. Vær-
dier, der er større end ±.30, regnes traditionelt set for signifikante. 
Pearson’s korrelationskoefficient er et mål for sammenhæng mellem to variable, 
der kan måles som intervaller, hvor forskellene mellem to trin skal være ens. 

Undersøgelsesredskaber 
De katastroferamte blev bedt om at udfylde 4 spørgeskemaer: 

Skema 1 
Skema 1 (se bilag 2) indeholder 18 spørgsmål, der angår demografiske forhold, 
oplevede problemer, modtaget hjælp fra det sociale netværk og forskellige in-
stanser. Spørgsmålene omfatter de 65 katastroferamtes nuværende livsforhold 
halvandet år efter katastrofen og deres livsforhold omkring katastrofetidspunk-
tet.  

Skema 2 
Skema 2 (se bilag 3) indeholder 35 spørgsmål, der drejer sig om ændringer i en 
række vaner og følelsesmæssige forhold for de katastroferamte. 65 personer har 
svaret på spørgeskemaet ved een af de tre svarmuligheder: “Ja”, “nej”, “af og 
til”. Spørgsmålene angår de katastroferamtes oplevelse af spørgsmålenes ind-
hold før katastrofen og efter (nu for tiden). Spørgsmålenes forskellige indhold er 
kategoriseret i seks overordnede faktorer, der angår samme indhold: Utryghed 
(sp. 4, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 9, 10a, 10b), sikkerhed (sp. 13, 14, 15, 16, 18), inte-
resse for mediernes dækning af ulykker m.m. (sp. 5a, 5b, 5c), emotioner (sp. 1, 
1a, 1b, 1c, 1d, 4a, 20), overblik og beslutningstagen (sp. 11, 12) og netværksre-
lationer (sp. 2, 3, 4, 6a, 17, 19a, 19b, 19c). Frekvens- og korrelationsresultaterne 
belyses indenfor disse faktorer.  

Skema 3 - Impact of Event Scale (IES) 
IES (se bilag 4) er udviklet af Horowitz, Wilner og Alvarez (1979) som et red-
skab, der kan måle egenskaber ved den informationsbearbejdningsproces en ny-
ligt traumatiseret person anvender. 
Den tager sit udgangspunkt i diagnosen posttraumatisk stress forstyrrelse, som 
Horowitz er en af ophavsmændene til. 
Skalaen er indholdsfri i den forstand, at man taler om en begivenhed (“event”), 
men om denne er et overfald, en skilsmisse, et dødsfald, en alvorlig sygdom el-
ler noget femte er lige meget. Udfra selve PTSD-diagnosen tager Horowitz to ud 
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af tre generelle reaktionsmønstre: Intrusion/invasion af ukontrollable impulser 
og Avoidance/forsøg på at undgå: at tænke, mærke, huske, føle begivenheden. 
Det tredje reaktionsmønster: forhøjet vagtsomhed inddrages ikke. 
Spørgeskemaet IES indeholder 15 udsagn; 8 angående undgåelsesreaktioner 
(udsagn 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 og 15) og 7 angående invaderende reaktioner (ud-
sagn 1, 4, 5, 6, 10, 11 og 14). Undgåelses- og invaderende reaktioner kan define-
res som hhv. forsøg på at glemme og undgå stimuli i forbindelse med katastro-
fetraumet og som en oplevelse af slet ikke at kunne holde traumet ude af ens 
tanker og adfærd.  
De katastroferamte angiver i skemaet, hvorvidt de har oplevet de nævnte udsagn 
indenfor den sidste månedstid og i tiden mellem katastrofen og undersøgelsen. 
Der findes fire svarmuligheder; tit, af og til, sjældent og slet ikke. Disse svarmu-
ligheder gives værdierne hhv. 5, 3, 1 og 0. De katastroferamtes samlede scores 
på udsagnene om undgåelses- og invaderende reaktioner angiver graden af 
stress; jo højere scores, jo højere grad aflastning med hensyn til at bearbejde ka-
tastrofen.  
Både reliabilitet, konstruktionsvaliditet og sensitivitet er god ved IES (jf. Zilberg 
et al., 1982). I Horowitz (1980) er IES og SCL-90 samt flere andre vurderings-
skalaer brugt på 66 personer, som havde lidt større tab og var henvist til en be-
handlingsklinik. Angst-skalaen på SCL-90 korrelerede signifikant med invasi-
onsdimensionen, mens undgåelsesdimensionen korrelerede med alle 9 subska-
laer i SCL-90, dvs. at den er knyttet til alle former for psykiatriske problemer. 
IES må karakteriseres som en psykometrisk god skala, udsprunget som den er 
direkte af en bestemt diagnose. Data kan fortolkes som konsistente med en teo-
retisk, klinisk model for responsmønster ved alvorlige livsbegivenheder (Zilberg 
et al., 1982). 

Skema 4 - Post-traumatic Symptom Scale (PTSS-10) 
Post-traumatic Symptom Scale er udviklet af Holen, Sund og Weisæth (1983) og 
Holen (1990, 1993). PTSS-10 bygger hovedsageligt på DSM-III kriterier, idet 
inddragelse hviler på det enkelte spørgsmåls egnethed til at forudsige arbejdsev-
ne ét år efter en katastrofe. Seks ud af de oprindelige 12 symptomkriterier er 
inddraget, alle indenfor områderne undgåelse og forhøjet alarmberedskab. 
PTSS-10-skemaet (se bilag 5) indeholder 10 spørgsmål om den katastroferamtes 
følelsesliv og fysiologiske reaktioner. På en skala fra 1-7 kan den kata-
stroferamte angive i hvor høj grad, han/hun er plaget af de pågældende følelser 
indenfor den sidste månedstid. Graden 1 betyder, at man sjældent eller aldrig er 
plaget af de pågældende følelser, graden 7 betyder, at man er meget plaget. An-
gives grader over 4 betragtes de pågældende følelser som belastende for den ka-
tastroferamte. Desuden stilles 10 tillægsspørgsmål, der angår, om man mener, de 
nuværende følelsesoplevelser skyldes katastrofen.  
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PTSS-10 er i Holen (1990) udvidet med to spørgsmål og kaldes PTSS-12. 
PTSS-12 har en  høj intern reliabilitet, .85, målt med Cronbach’s alpha. Den 
samstemmende validitet målt med andre sammenlignelige instrumenter (GHQ-
20, SCL-90 og IES) er tilfredsstillende (hhv. .67, .84 og .65). 
Hvert spørgsmål i PTSS-12 har høje korrelationer med summen af svarene (.51 - 
.77). 8 af de 10 spørgsmål, som er med i PTSS-10, var velegnede til at skelne 
mellem de overlevende og en kontrolgruppe - undtagelserne var spørgsmålene 
om søvnproblemer og om dårlig samvittighed/selvbebrejdelser/skyld-følelse 
(spm. 1 og 8). 
En faktoranalyse viste, at PTSS-12 indeholder to subskalaer: “arousal” og “inhi-
bition” omfattende følgende spørgsmål fra PTSS-10: (arousal = 1, 2, 4, 6, 7, 
9,10) og (inhibition = 3.5 og 8). De faktorer har en klar dikotom struktur med 
undtagelse af ét spørgsmål: depression, som lader lige stærkt på begge subska-
laer. Tilsammen forklarer de to faktorer 49.6% af den samlede varians i PTSS-
12. 
Man kan betragte PTSS-10-skemaets spørgsmål som et godt screeningsredskab, 
der opsamler de mest plagsomme følelsesoplevelser, som almindeligvis under-
søges i forbindelse med katastrofer. 
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Resultater af skema 1 

Alder 
De katastroferamte har en aldersspredning fra 15 til 74 år. Inddeler man de kata-
stroferamtes aldre i grupperne 15-28 år, 29-39 år, 40-50 år og 51-74 år, findes 
25% katastroferamte i hver gruppe.  

Civilstand 
77% af de katastroferamte er gift eller samlevende. De resterende 23% er sepa-
rerede, bor hos forældre, bor sammen med ven(ner), har en kæreste eller bor ale-
ne. I forhold til før katastrofen er der ingen ændring for gruppen som helhed. 
Godt en fjerdedel af de katastroferamte har ingen børn. De, som har børn, har 
oftest 2 eller 3 (hhv. 45% og 15%). De øvrige katastroferamte har 1 barn eller 4 
børn.  

Arbejdsforhold 
62% af de katastroferamte har fuldtidsarbejde. De øvrige fordeler sig over for-
skellige former for overførselsindkomster. Omkring katastrofetidspunktet var 
72% af de katastroferamte beskæftiget ved fuldtidsarbejde og 28% levede af 
overførselsindkomster. Af de, som var i arbejde omkring katastrofetidspunktet, 
havde 33 personer (ud af 46) mulighed for at sygemelde sig. 18 benyttede sig af 
muligheden, og 15 oplevede det som en hjælp at sygemelde sig.  

Stressende problemer 
Dengang katastrofen skete, havde 23% af de katastroferamte i forvejen stressen-
de problemer i deres forhold til bl.a. deres nærmeste og/eller deres arbejde. Ikke 
overraskende findes en stor stigning af oplevelsen af stressende problemer efter 
katastrofen; 51% personer har siden katastrofen oplevet stressende problemer i 
forhold til bl.a. deres nærmeste og/eller deres arbejde. Halvandet år efter kata-
strofen oplever stadig 40% personer sådanne problemer.  

Medicin- og alkoholforbrug 
Knap en femtedel (19%) af de katastroferamte tager regelmæssigt smer-
testillende medicin i form af sove- eller nervemedicin. 9% oplever en stigning i 
deres alkoholforbrug, som de mener skyldes katastrofen. Der er et vist overlap 
mellem de to grupper. I alt er der 22%, som tager de nævnte stoffer regelmæs-
sigt. 

Hjælp og støtte fra familie og venner 
93% af de katastroferamte oplevede efter katastrofen, at familie og/eller venner 
tilbød deres hjælp og støtte. Næsten alle fik hjælp i form af samtale eller samtale 
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og praktisk hjælp. Knap 81% oplevede denne hjælp som god, mens 19% ikke 
syntes, at hjælpen var god. 

Hjælp og støtte fra faguddannede hjælpere, der kontaktede de katastroferamte  
28% blev umiddelbart efter katastrofen kontaktet af offentligt ansatte personer 
med tilbud om hjælp. Seksten personer, især efterladte i forbindelse med begra-
velse af deres nærmeste, blev kontaktet af en præst, syv af en læge og én af en 
psykolog. Seks personer fik to henvendelser. De fleste (12 personer) fik hjælp i 
form af samtale.  

Hjælp og støtte fra faguddannede hjælpere, som de katastroferamte kontakte-
de 
42% (27 personer) kontaktede efter katastrofen deres praktiserende læge. Tyve 
påbegyndte en behandling. De fleste fik tilbud om behandling med medicin eller 
medicin og samtaler (hhv. 10 og 15 personer). De fleste fik nerve- eller soveme-
dicin (hhv. 10 og 5 personer). 14 personer (52%) ud af de 27 oplevede læge-
hjælpen som god.  
35% (23 personer) kontaktede efter katastrofen en præst. De fleste fik tilbud om 
hjælp i form af samtale. 20 tog imod den hjælp, præsten tilbød. De katastro-
feramte talte oftest 1, 2 eller 3 gange med præsten. 17 personer (85%) vurderede 
hjælpen fra præsten som god.  
12 personer kontaktede efter katastrofen en psykolog, og 3 personer kontaktede 
en psykiater. Disse 15 personer, der var i kontakt med en terapeut, gik i samta-
leterapi 1, 2, 3, 4 eller 7 gange. De 15 personer fordeler sig stort set lige på disse 
antal samtaler. Kun 5 ud af 14 (36%) udtrykker tilfredshed med terapeuthjælpen.  
Ti katastroferamte kontaktede efter katastrofen en advokat, og én enkelt kata-
stroferamt kontaktede en socialrådgiver. Kun 3 af 10 (30%) er tilfredse med 
hjælpen fra advokat eller socialrådgiver. 

Sammenhænge mellem variable i skema 1 
En række signifikante sammenhænge kommer til udtryk ved de indbyrdes korre-
lationsresultater, enten i form af en signifikant chi2 (χ2), gamma (γ) eller begge 
værdiers optræden samtidigt (jf. tabel 3). 



Variabel Civil-
stand 

Arbejde Proble-
mer den 
gang 

Stressende 
hændelser 
siden 

Medicin Net-
værks 
støtte 

Netværk 
god 
hjælp  

Støtte 
tilbud 
fagudd. 

Læge Medicin 
& samta-
le 

Præst Psykolog Advokat 
& 
soc.råd.  

Alder 9.171) 
(3) 
.52 

7.861) 
(3) 
÷.18 

7.58 
(3) 
.07 

4.25 
(3) 
.14 

4.08 
(3) 
.38 

2.09 
(3) 
.11 

3.70 
(3) 
÷.03 

.72 
(3) 
÷.13 

6.64 
(3) 
.00 

2.72 
(3) 
÷.40 

3.93 
(3) 
.36 

.94 
(3) 
÷.20 

3.55 
(3) 
.10 

Civilstand 
(1=enlig 
 2= samlevende) 

 2.51 
(1) 
.43 

.26 
(1) 
.18 

.01 
(1) 
÷.03 

.34 
(1) 
.24 

1.97 
(1) 
÷.42 

.31 
(1) 
.25 

2.75 
(1) 
÷.48 

.86 
(1) 
.28 

2.56 
(1) 
÷.71 

2.10 
(1) 
÷.40 

3.15 
(1) 
÷.50 

1.32 
(1) 
÷.38 

Arbejde  
(1=overførselsind-
komst. 2= fuldtid) 

  1.77 
(1) 
.40 

.30 
(1) 
.14 

.06 
(1) 
÷.08 

.43 
(1) 
.19 

5.861) 
(1) 
.82 

1.53 
(1) 
÷.34 

.07 
(1) 
.07 

1.96 
(1) 
÷.54 

.28 
(1) 
÷.14 

.55 
(1) 
÷.22 

0.70 
(1) 
÷.29 

Problemer den gang    2.09 
(1) 
.41 

2.19 
(1) 
.45 

2,60 
(1) 
.47 

.32 
(1) 
.31 

1.71 
(1) 
÷.48 

.12 
(1) 
.10 

1.19 
(1) 
÷.48 

1.09 
(1) 
÷.33 

1.84 
(2) 
÷.26 

1.70 
(2) 
÷.27 

Stressende hændelser 
siden 

    5.681)

(1) 
.72 

3.79 
(1) 
.30 

.36 
(1) 
÷.26 

.09 
(1) 
÷.09 

3.23 
(1) 
.43 

.96 
(1) 
÷.38 

8.45 
(1) 
.67 

.87 
(2) 
.25 

5.14 
(2) 
.70 

Medicin      2.38 
(1) 
.51 

.90 
(1) 
÷.41 

.02 
(1) 
.05 

4.531)

(1) 
.63 

2.49 
(1) 
÷.62 

.01 
(1) 
÷.03 

.69 
(2) 
÷.17 

2.95 
(2) 
.55 

Netværksstøtte       .00 
(1) 
÷.02 

.06 
(1) 
.08 

1.15 
(1) 
.29 

1.39 
(1) 
÷.46 

0.4 
(1) 
.06 

.40 
(3) 
÷.04 

.90 
(3) 
.12 

Netværk god hjælp        .09 
(1) 
÷.14 

.91 
(1) 
÷.40 

.48 
(1) 
÷.41 

.30 
(1) 
÷.23 

.39 
(2) 
.21 

1.35 
(2) 
.31 

Støtte fra fagudd. 
hjælpere 

        .20 
(1) 
.13 

.99 
(1) 
.41 

11.974)

(1) 
.79 

.13 
(2) 
÷.07 

.50 
(2) 
.20 

Læge          54.617)

(4) 
1.00 

1.69 
(1) 
.33 

2.15 
(3) 
.24 

4.00 
(3) 
.39 

Medicin & samtale 
(1=med. 2=med. og 
samtale) 

          .04 
(1) 
.08 

1.25 
(3) 
.11 

7.54 
(3) 
.48 

Præst            3.64 
(2) 
.50 

2.70 
(2) 
.49 

Psykolog             .13 
(1) 
.14 

Tabel 3: Sammenhænge mellem variable i skema 1. χ2 er øverst. Antal frihedsgrader i ( ). 1) p<.05 4) p<.001. 7) <.0000. Gammaværdier nederst. Antal af svar er lille i.f.m. 
medicin (n=12); psykolog (n=15) og advokat (n=10) 
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Det fremgår af tabellen, at ældre katastroferamte i højere grad end yngre er sam-
levende, og at højere alder er ensbetydende med at færre har fuldtidsarbejde. Det 
fremgår af den foretagne krydstabulering, at det især er de to mellemste alders-
grupper, der oplever, at de på katastrofetidspunktet havde en del problemer i 
forvejen. Jo ældre man er, jo mere medicin bruger man, og jo forholdsvis mindre 
samtale har man haft med lægen. De ældre har også haft relativt mere kontakt 
med præsten.  
Er den katastroferamte gift eller samlevende, har han/hun i højere grad fuldtids-
arbejde end den enlige katastroferamte. Katastroferamte, der er gift eller samle-
vende, har ikke i samme grad som de enlige fået tilbudt hjælp fra deres familie 
og venner eller det offentlige og har heller ikke i samme grad som den enlige 
opsøgt en præst, psykolog og advokat. De har hos lægen især modtaget medicin 
og i mindre grad talt med lægen.  
De, som har fuldtidsarbejde, havde flere stressende problemer på det tidspunkt, 
katastrofen skete, for eksempel samlivsproblemer og/eller arbejdsproblemer end 
dem uden fuldtidsarbejde. De fuldtidsarbejdende har i højere grad end de kata-
stroferamte på overførselsindkomster oplevet, at støtten fra familie og venner 
var en god hjælp. De har hos lægen modtaget medicin og ikke haft samtaler med 
lægen. 
Havde de pågældende stressende problemer på det tidspunkt katastrofen skete, 
er sandsynligheden stor for, at de har oplevet stressende hændelser efter kata-
strofen og at indtagelse af medicin er steget. Endvidere har de fået meget støtte 
fra deres nærmeste, og de synes den hjælp har været god. De har i mindre om-
fang fået tilbud om hjælp fra det offentlige. De har fået mindre samtale og mere 
medicin hos lægen, og de benyttede præsten mindre end de, der ikke havde så 
mange problemer, da katastrofen indtraf. 
Har den katastroferamte siden katastrofen været udsat for stressende hændelser, 
indtages også mere medicin halvandet år efter katastrofen, og den katastroferam-
te vil oftere have opsøgt læge, præst og advokat. Der er modtaget mere hjælp fra 
de nærmeste, men der er en tendens til, at denne hjælp ikke vurderes som en god 
hjælp. Hos lægen er der kun i mindre grad talt om problemerne.  
Indtager den katastroferamte smertestillende medicin halvandet år efter katastro-
fen, har han/hun naturligt nok oftere haft kontakt med en læge, men ikke haft 
samtaler med lægen. Der har været en del kontakt med det sociale netværk, men 
denne hjælp vurderes ikke som god af vedkommende. De, der tager smertestil-
lende medicin, har oftere henvendt sig til en advokat. 
Har den katastroferamte oplevet, at familie og venner har tilbudt deres hjælp ef-
ter katastrofen, har han/hun i mindre grad end de, der ikke blev tilbudt hjælp fra 
de nærmeste, modtaget medicin- og samtalehjælp fra en læge. Hvis den kata-
stroferamte har opfattet familie og venners hjælp som en god hjælp, har han/hun 
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sjældnere opsøgt en læge og i højere grad modtaget medicin og ikke samtale-
hjælp hos lægen.  
Tilbudt hjælp fra offentligt ansatte faguddannede hjælpere kort tid efter katastro-
fen betyder, at de pågældende i højere grad har opsøgt præst samt modtaget me-
dicin- og samtalehjælp fra en læge. 
Medicin alene og medicin- og samtalehjælp kombineret er altid givet efter kon-
takt til en læge. Både lægebesøg og den kombinerede medicin- og samtalehjælp 
hænger positivt sammen med, at en advokat i højere grad er blevet opsøgt. Har 
den katastroferamte opsøgt en præst efter katastrofen, vil vedkommende også 
ofte have opsøgt læge, psykolog og advokat. 

Sammenfatning 
Hovedresultaterne fra det første spørgeskema kan opgøres således 
1) De, der har været udsat for katastrofen oplever en ophobning af belastende 

livsbegivenheder i de efterfølgende 18 måneder. 
2) Mellem en femtedel og en fjerdedel tager smertestillende medicin eller har 

øget deres alkoholforbrug betydeligt efter katastrofen. 
3) Næsten alle får hjælp fra deres nærmeste familie og venner, men en femte-

del synes ikke hjælpen er god nok. 
4) En fjerdedel opsøges af fagfolk - fortrinsvis af præster. 
5) Mange kontakter forskellige fagfolk, især læge og præst, i noget mindre 

omfang psykolog og advokat. Tilfredsheden er stor med præsternes indsats 
og middel med lægernes, men tilfredsheden er ret begrænset med den 
hjælp, der er modtaget fra psykologer og advokater. 

6) Par får mindre hjælp fra familie og venner og fra fagfolk, end enlige får, og 
par opsøger fagfolk i mindre grad. 

7) Dét at være fuldt tilknyttet arbejdsmarkedet betyder en positiv vurdering af 
hjælpen fra de nærmeste, og at man i mindre grad bliver tilbudt hjælp fra 
fagfolk. Her skal man i øvrigt huske på, at netop denne gruppe har gode 
muligheder for sygemelding og har brugt dem - og vurderer deres syge-
orlov positivt. 

8) Havde man mange problemer før katastrofen, vil man også oftere have væ-
ret udsat for en ophobning af belastende livsbegivenheder efter katastrofen. 
Begge slags situationer har afstedkommet mere hjælp fra de nærmeste og 
denne hjælp vurderes positivt, men de, der havde mange problemer før ka-
tastrofen, får forholdsvis mindre hjælp fra fagfolk. 
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9) Belastende begivenheder efter katastrofen har som overfor resulteret i mere 
privat hjælp, men de, der modtager den, vurderer den ikke så positivt. Bru-
gen af fagfolk har været udtalt. 

10) Det samme mønster ses hos dem, der bruger smertestillende medicin. 
11) At blive godt støttet hos den nærmeste familie og hos venner er ensbety-

dende med at lavere forbrug af sove- og nervemedicin og mindre brug af 
lægen. 

12) At blive hjulpet af fagfolk er især forbundet med at få samtalehjælp hos 
lægen, og der er en hyppigere kontakt med præsten. 

13) De, der opsøger hjælp fra fagfolk, vil ofte opsøge flere former for hjælp. 
14) Lægens samtalehjælp gives især til enlige, til personer uden fuldtidsarbej-

de, til personer, der ikke havde problemer før katastrofen eller ikke har fået 
andre problemer i mellemtiden, til dem, der ikke har fået støtte fra de nær-
meste eller synes denne hjælp var god, samt til dem, der får nerve- og eller 
sovemedicin. 
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Resultater af skema 2 
Det kan antages, at katastrofeoplevelsen har medført forandringer i de katastro-
feramtes livsførelse med hensyn til en række praktiske og følelsesmæssige for-
hold, fordi en sådan oplevelse berører menneskelige eksistentielle livsvilkår på 
en voldsom måde. 

Utryghed 
På spørgsmålet “Hænder det, at du uden særlig grund er ængstelig eller utryg 
for, om der er sket dine nærmeste noget?” svarer 88% “af og til” eller “ja” til at 
dette sker halvandet år efter katastrofen. Før katastrofen forekom den samme 
frygt hos 59%, men i højere grad lejlighedsvist. Antallet, der svarer ubetinget 
“ja” på spørgsmålet, er tredobblet fra 14 til 42 personer. 
En endnu større forandring i tryghed opleves ved benyttelsen af skib som trans-
portmiddel. I dag er 42 (65%) personer utrygge ved at benytte skib som trans-
portmiddel, mens kun 6 personer var utrygge herved før katastrofen. Utrygheden 
ved benyttelse af tog, bus og fly som transportmiddel er øget betydeligt (jf. tabel 
4). 

 Bus Tog Fly Skib 

Før 5 5 21 9 

Nu 16 33 32 65 

Tabel 4: Utryghed i % ved transport. 

Antallet af de, der er blevet mere utrygge ved at være alene hjemme om dagen 
efter katastrofen, er fordoblet fra 5 til 10 personer, men antallet, der er utryg ved 
at være alene hjemme om natten, er steget fra 21 til 30 (tidligere 33% nu 47%). 
Der er en mindre stigning i antallet, der føler sig utryg ved at færdes ude alene.  
Der er kun en lille stigning i antallet, der føler utryghed, når man er sammen 
med mange mennesker, man kender, mens der er en noget større stigning i antal-
let af personer, der i dag oplever en utryghed ved at være sammen med mange 
fremmede mennesker. 

Sikkerhedsadfærd og -bekymringer  
Der er sket store forandringer hos de katastroferamte med hensyn til at være sær-
lig opmærksom på at undersøge sikkerhedsforanstaltninger, når man er fremme-
de steder. Antallet af personer, der i dag er mere opmærksom på sikkerhedsfor-
anstaltninger, er næsten seksdobbelt i forhold til antallet før katastrofen (fra 8 til 
47 personer). En tredjedel af de katastroferamte har efter katastrofen overvejet at 
tegne nye forsikringer mod kun 3% før katastrofen.  
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Antallet af personer, som er blevet mere forsigtig med at kaste sig ud i nye ud-
fordringer, er næsten fordoblet og det samme gælder antallet af de, der er blevet 
mere opmærksom på at passe på deres helbred. Der er sket en 50% stigning i 
antallet af personer, som efter katastrofen er blevet bange for at blive smittet 
med sygdomme.  

Interesse for mediernes dækning af ulykker m.m. 
Med hensyn til mediernes dækning af ulykker, sygdom og død oplever flere, at 
de siden katastrofen er særligt interesseret i artikler og TV-udsendelser, der om-
handler disse emner. Antallet, der er særligt interesseret, er firedoblet efter kata-
strofen. Der er sket et lille fald i antallet af de, der springer sådanne artikler over 
i aviser og blade, og der er kun en lille stigning i antallet af de, der får lyst til at 
gå ud af stuen, når sådanne emner omtales i TV.  

Følelsesudtryk 
Det fremgår af tabel 5, at de katastroferamte i langt højere grad end før katastro-
fen udtrykker deres følelser overfor andre mennesker. Den personlige åbenhed, 
der indebærer at tale med andre om, hvad der er svært for én selv, er ligeledes 
blevet større. Med hensyn til at føle glæde over tilværelsen uden særlig grund, 
ser vi en kurveformet sammenhæng, således at der halvandet år efter både er fle-
re der siger “ja” og flere, der svarer “nej” end før katastrofen. Antallet af de, der 
svarer “af og til” er dalet tilsvarende. 

Udtryk Gråd Sorg Vrede Angst Åbenhed Glæde 
for 
følelser Nu Før Nu Før Nu Før Nu Før Nu Før Nu Før 

Nej 30 52 19 41 12 25 40 50 20 32 16 8 

Af og 
til 

25 27 31 33 34 39 14 27 41 43 33 47 

Ja 45 21 50 25 54 36 46 23 39 25 51 45 

I alt 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabel 5: Oversigt i % over ændringer i følelsesudtryk over for andre. 

Overblik og beslutningstagen  
22% af de katastroferamte synes efter katastrofen at have svært ved at overskue 
ting i deres hverdag. Ingen har haft dette problem i nævneværdig grad før kata-
strofen. Antallet af personer, der oplever, at de bliver usikre, når de skal tage 
beslutninger i hverdagen, er steget med en tredjedel i forhold til før katastrofen 
(jf. tabel 6). 
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Har du haft Overskue Beslutte 
svært ved... Nu Før Nu Før 

Nej 55 77 63 72 

Af og til 23 23 22 20 

Ja 22 0 15 8 

I alt 100 100 100 100 

Tabel 6: Oversigt i % over forandringer i problemer med at overskue hverdagen og træffe be-
slutninger. 

Sociale relationer  
Der er som nævnt under kategorien “utryghed” en tredobling af antallet, som 
omfatter knap to tredjedele af de katastroferamte, der oplever, at de i dag er 
ængstelige for, om der sker deres nærmeste noget. Halvdelen svarer “ja” til, at 
de efter katastrofen har opnået en ny slags nærhed med deres nærmeste, mens 
20% oplever en sådan nærhed “af og til”. 
Der er en lille stigning i antallet af personer, der har oplevelsen af, at ingen i vir-
keligheden kan hjælpe dem (fra en tredjedel før til 42% efter katastrofen), jf. 
tabel 7.  
Antallet af personer, hvis tanker kredser om, at de skal beskytte deres familie er 
mere end fordoblet. Lydhørheden overfor andre i almindelighed og overfor an-
dres sorger er næsten fordoblet, mens lydhørheden overfor andres glæder også er 
steget (med en tredjedel). Indstillingen til at tale om alvorlig eller livstruende 
sygdom har ændret sig markant i retningen af større åbenhed; færre synes nu at 
det tilhører privatlivets fred. 

 
 Ingen kan 

hjælpe 
Skal be-
skytte fa-
milien 

Lydhør 
overfor 
andres 
sorger 

Lydhør 
overfor 
andres 
glæder 

Lydhør 
overfor 
andres 
behov 

Taler om 
sygdom 

Sygdom 
tilhører 
privatlivet 

 Nu Før Nu Før Nu Før Nu Før Nu Før Nu Før Nu Før 

Nej 39 44 15 38 0 6 2 3 5 7 21 34 62 46 

Af & til 20 22 18 34 14 45 13 34 13 44 10 27 18 27 

Ja 42 33 68 28 86 48 86 63 83 49 70 39 20 27 

I alt 101 101 100 100 100 99 101 100 101 100 101 100 100 100 

Tabel 7: Oversigt i % over forandringer i sociale relationer. 
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Sammenfatning af frekvensresultaterne fra skema 2 
Mange af de 65 undersøgelsespersoner oplever i halvandet år efter katastrofen 
en række forandringer med hensyn til de områder, interviewspørgsmålene drejer 
sig om, i forhold til før katastrofen. 
1) Størsteparten af de katastroferamte lider under en konstant angst for at mi-

ste deres nærmeste. De har meget angst i forbindelse med forskellige trans-
portmidler, selv transport med bus og tog er nu blevet et problem for en del, 
hvor det tidligere var et sjældent forekommende problem. For 2 ud af 3 er 
der betydelig angst forbundet med færgesejlads. Angsten har desuden bredt 
sig til andre situationer, hvor man enten er alene eller sammen med mange 
mennesker. 

2) Der er en markant stigning i sikkerhedsadfærd og helbredsbekymringer. 
3) Der er opstået en stærk interesse for mediestof vedrørende sygdom, død og 

ulykker. 
4) De katastroferamte er blevet meget mere åbne i forhold til deres nære om-

givelser og giver i langt større grad end før udtryk for deres følelser. 
5) Mellem en femtedel og en fjerdedel har halvandet år efter katastrofen svært 

ved at overskue dagligdagen - et problem der ikke forekom tidligere. 
6) De sociale relationer er præget af to tendenser: på den ene side en angst for 

at miste de nærmeste, en optagethed af at beskytte familien, en fortvivlelse 
over at ingen kan hjælpe og på den anden side langt større nærhed, fortro-
lighed, lydhørhed og åbenhed i forbindelse med svære problemer. 

Analyse af de indbyrdes sammenhænge i skema 2 
På baggrund af de ovenstående signifikante indbyrdes sammenhænge mellem 
variable indenfor de enkelte generelle faktorer kan det antages, at der også fin-
des signifikante sammenhænge mellem variable på tværs af faktorerne. 
I en separat analyse, som ikke er medtaget her, er alle spørgsmål i skema 2 ved-
rørende undersøgelsestidspunktet korreleret med de samme spørgsmål vedrøren-
de tiden før katastrofen. I samtlige tilfælde er der tale om meget høje positive 
korrelationer. 
Analysen viser, at de, der før katastrofen havde en bestemt slags adfærd m.h.t. at 
vise følelser, være utryg osv. også efter katastrofen vil være tilbøjelig til at udvi-
se samme slags adfærd. Disse analyser beskriver den personlige stabilitet, der er 
i adfærden, men ikke de forandringer, der er opstået. 
Det blev derfor besluttet kun at anvende reaktioner på undersøgelsestidspunktet i 
den videre analyse. 
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Angst 
Alle spørgsmål vedrørende oplevelsen af utryghed blev korreleret indbyrdes (jf. 
tabel 8). Har man én form for transportangst, er sandsynligheden stor for, at man 
er bange for alle fire, kollektive transportformer. 
Angst for at der skal ske de nærmeste noget, er forbundet med en frygt for at 
benytte tog og fly, men overraskende nok ikke andre faktorer. Angst for at være 
alene hjemme om dagen eller om natten er relateret til angst for at benytte bus 
og fly. Har man angst for at være alene hjemme om natten, vil der være en stor 
sandsynlighed for, at man også er bange for at være alene hjemme om dagen og 
for at færdes alene ude. Angsten for at færdes alene ude er forbundet med en 
angst for at være sammen med mange fremmede, mens denne form for angst fo-
rekommer hyppigt sammen med en angst for at være sammen med mange men-
nesker, som man kender. 
De forskellige former for angst, som ikke er transportangst, ser ud til at være 
forbundet i en slags kædestruktur med hierarkiske træk (jf. figur 1). 
I nogle af de efterfølgende analyse inddrages hele fire utryghedsfaktorer: utryg-
hed i forhold til at være sammen med mange mennesker, som man kender; 
utryghed uden særlig grund, om der er sket ens nærmeste noget; utryghed ved at 
bruge skib som offentligt transportmiddel og ditto med fly. Ved at inddrage fire 
faktorer dækkes hele spektret fra hyppige til sjældnere forekomst af utryghed. 
Angsten for at flyve er medtaget, fordi den er den form for angst, der er mest 
forbundet med andre angstformer. 

 Tog Bus Fly Skib Dag Nat Ude Kendte Fremmede

Nærmeste .29* .19 .33* .21 .09 .24 .24 ÷.01 .10 

Tog  .67** .31* .41** .21 .21 .25 .08 .16 

Bus   .36* .31* .36* .29* .17 ÷.01 .04 

Fly    .39** .40** .34* .18 ÷.17 ÷.02 

Skib     .30* .24 .27 .11 .11 

Dag      .54** .27 .24 .06 

Nat       .45** .08 .18 

Ude        .20 .33* 

Kendte         .54** 

Tabel 8: Pearson’s korrelationskoefficienter for alle spørgsmål vedr. utryghed. * p <.01 ** 
p<.001 
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 Nærmeste     

Tog  

Fly 

 

Skib  
 

   

Bus Dag  Ude  Kendte 

  Nat  Fremmede  

Figur 1: Sammenhænge mellem utryghedsfaktorer i tabel x. 

Sikkerhedsadfærd og helbredsbekymringer 
Sammenhængene mellem forskellige former for sikkerhedssøgende adfærd og 
bekymringer vises i tabel 9. 
At undersøge sikkerhedsforanstaltningerne på fremmede steder er ikke knyttet til 
nogle af de andre faktorer i gruppen. 
Forsigtighed m.h.t. at kaste sig ud i nye udfordringer er forbundet med overve-
jelser om at tegne nye forsikringer og ængstelse m.h.t. at blive smittet af syg-
domme. Forsikringsovervejelser og smitteangst er relateret til hinanden, ligesom 
smitteangst og helbredsbekymringer er relateret til hinanden. 
I de efterfølgende analyser vil vi inddrage smitteangst som en central variabel 
sammen med at “undersøge sikkerheden”. 

 Sikkerhed Helbred Smitte Forsikringer 

Udfordring .14 .20 .36* .50** 

Sikkerhed  .14 .12 .17 

Helbred   .49** .22 

Smitte    .37* 

Tabel 9:  Indbyrdes sammenhænge (Pearson’s r) vedrørende sikkerhedssøgende adfærd og hel-
bredsbekymringer. * p<.01. ** p<.001. 

Medievaner 
Sammenhængene mellem de tre mediefaktorer ses i tabel 10. De tre faktorer 
hænger sammen således, at de, der er tilbøjelige til at springe avisartikler over, 
der handler om sygdom, død og ulykke, tillige har lyst til at forlade lokalet, når 
tilsvarende ting vises i TV. De, der efter katastrofen er blevet særligt interesseret 
i sådant stof, har det modsat: de springer ikke artikler over og forlader ikke loka-
let. 
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I den efterfølgende analyse bruges variablen “mere TV om ....” 

Ændrede medievaner Undgår TV om ... Mere TV om ... 

Undgår avisartikler om ... .62** ÷.38** 

Undgår TV om ...  ÷.36* 

Tabel 10: Indbyrdes sammehænge (Pearson’s r) vedr. mediestof. * p<.01 **p<.001 

Følelsesudtryk 
Sammenhængene mellem de emotionelle faktorer vises i tabel 11. 
Faktoren at glæde sig umotiveret over tilværelsen er ikke forbundet med de øv-
rige følelsesudtryk. At vise andre sin sorg, sin gråd, sin angst og hvad der er 
svært for én, er indbyrdes gensidigt forbundne faktorer, som udgør ét hele. 
At vise andre sin vrede er forbundet med at vise andre sin sorg og angst. 
I den efterfølgende analyse inddrages tre faktorer: glæde, vise sorg og vise vre-
de. 

 Gråd Vrede Angst Åbenhed Glæde 

Sorg .72** .31* .39* .39** ÷.20 

Gråd  .24 .44** .48** ÷.03 

Vrede   .34* .19 ÷.20 

Angst    .51** ÷.00 

Åbenhed     .09 

Tabel 11: Indbyrdes sammenhænge (Pearson’s r) mellem følelsesudtryk. *p<.01 **p<.001. 

Overblik og beslutninger 
De to faktorer: at have svært ved at overskue tingene i hverdagen og blive usik-
ker, når der skal træffes beslutninger i hverdagen, korrelerer positivt med hinan-
den. (p<.001). I den efterfølgende analyse inddrages variablen “overskue”. 

Sociale relationer 
Sammenhængene mellem de sociale faktorer ses i tabel 12. 
De tre spørgsmål om lydhørhed overfor andres sorger, glæder og behov for for-
ståelse, samt “kredser dine tanker om at beskytte din familie” og oplevelsen af 
en ny slags nærhed med de nærmeste er alle indbyrdes og gensidigt, positivt kor-
relerede. 
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Nogle af de andre spørgsmål omfatter også sociale relationer og kunne også væ-
re placeret i denne gruppe. 
I den efterfølgende analyse anvendes faktorerne “beskytte familien” og “nær-
hed.” 

 Tale om 
sygdom 

Tilhører 
privatliv

Beskytte 
familie 

Lydhør 
sorger 

Lydhør 
glæder 

Lydhør 
generelt 

Ny nær-
hed 

Ingen kan hjælpe ÷.05 .18 .27 .10 ÷.01 .16 .17 

Tale om sygdom  ÷.27 ÷.02 .06 ÷.01 .20 .10 

Tilhører privatlivet   .10 ÷.03 ÷.07 ÷.01 ÷.02 

Beskytte familien    .46** .37* .35* .37* 

Lydhør sorger     .86** .82** .54** 

Lydhør glæder      .70** .40* 

Lydhør generelt       .59* 

Tabel 12: Indbyrdes sammenhænge (Pearson’s r) mellem de sociale faktorer. * p<.01 ** p<.001. 

Sammenhænge mellem variable i skema 2 
I nedenstående tre tabeller vises sammenhænge mellem de seks grupper af fakto-
rer. Hver gruppe repræsenteres som nævnt ved én eller flere variable. 
Det fremgår af tabel 13, at de forskellige former for utryghed ikke er forbundet 
med at vise følelser (in casu sorg og vrede) overfor andre, undtagen i ét tilfælde, 
hvor utryghed er forbundet med en lavere forekomst af vrede og i to tilfælde, 
hvor utryghed er forbundet med en sjældnere forekomst af umotiveret glæde. 
Utryghed ved de to medtagne transportformer er forbundet med en høj grad af 
sikkerhedsundersøgende adfærd og angst for at blive smittet med sygdomme. 
Sidstnævnte er tillige positivt korreleret med utryghed om der sker ens nærmeste 
noget. 
Vanskelighed ved at overskue tingene er sammenhængende med alle fire former 
for utryghed. 
Ændrede medievaner m.h.t. at se udsendelser om sygdom, død og ulykker er kun 
forbundet med utryghed ved at være sammen med mange kendte mennesker og 
da som en negativ relation, d.v.s. jo større utryghed, des mindre TV. 
Utryghed vedrørende, hvad der kan ske med ens nærmeste, er positivt relateret 
til følelsen af, at ingen i virkeligheden kan hjælpe én, en optagethed af at skulle 
beskytte sin familie og en forøget forekomst af en ny slags nærhed i forhold til 
de nærmeste. 
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 Utryghed for 
de nærmeste 

Utryghed skib Utryghed fly Utryghed  
kendte 

Vise sorg 3.32 
÷.14 

.70 

.07 
1.08 
.03 

3.06 
÷.08 

Vise vrede .63 
.02 

4.24 
.02 

10.301) 
÷.09 

1.91 
.22 

Føle glæde 6.50 
.12 

8.12 
÷.34 

3.53 
÷.26 

8.01 
÷.67 

Undersøge sikkerhed 4.37 
÷.04 

3.17 
.31 

4.36 
.48 

4.46 
÷.16 

Smittefrygt 6.02 
.52 

14.182) 
.48 

9.30 
.48 

2.24 
.17 

Svært at overskue 5.91 
.39 

7.78 
.52 

4.10 
.39 

12.591) 
.67 

Mere TV om ulykker m.m. 2.05 
.19 

3.89 
÷.25 

1.88 
÷.18 

11.371) 
÷.23 

Ingen kan hjælpe 6.74 
.30 

4.15 
.11 

4.13 
.25 

1.87 
.07 

Beskytte familien 6.53 
.37 

4.09 
÷.38 

1.66 
.14 

1.70 
÷.19 

Ny nærhed 7.30 
.39 

2.75 
.00 

7.09 
.48 

5.91 
÷.47 

Tabel 13: Sammenhænge mellem faktorer fra skema 2. χ2 øverst. Antal frihedsgrader = 4. 1) p< 
.05. 2) p<.01. Gammaværdier nederst. 

Der er en negativ sammenhæng mellem tanken om at beskytte sin familie og 
angst for at sejle med skib. Dette kan forekomme paradoksalt. Fordelingen i den 
bagvedliggende krydstabulering viser, at mange kredser om, hvordan de skal 
beskytte deres familie uden at være angste for at sejle og at en stor del af dem, 
der er meget bange for at sejle, ikke hele tiden tænker på at beskytte familien. 
Følelsen af en ny slags nærhed er forbundet med en højere grad af angst for at 
flyve, men med en lav forekomst af angst for at være sammen med mange kend-
te personer. 
Sammenfattende kan man se, at de forskellige former for utryghed kun i begræn-
set omfang er knyttet til at vise følelser overfor andre eller ændrede medievaner. 
De forskellige former for utryghed er derimod knyttet til sikkerhedsadfærd og til 
evnen til at fungere effektivt i hverdagen. De utryghedsformer, der har en direk-
te social dimension, er forbundet med de udvalgte sociale faktorer. 
Det at udtrykke sine følelser overfor andre er alt i alt forbundet med få andre 
variable (jf. tabel 13 og 14). De, der udtrykker vrede overfor andre, oplever i 
mindre grad en ny slags nærhed med de nærmeste. Umotiveret glæde er positivt 
korreleret med højere forekomst af sikkerhedsundersøgende adfærd og ensbety-
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dende med færre vanskeligheder ved at overskue dagligdagen og følelsen af, at 
ingen kan hjælpe, forekommer sjældent. 

 Vise sorg Vise vrede Føle glæde 

Undersøge sikkerhed 2.76 
÷.06 

.60 
÷.15 

12.581) 
.49 

Smittefrygt 5.43 
÷.03 

.74 
÷.07 

2.83 
÷.05 

Svært at overskue 2.10 
÷.13 

4.57 
÷.18 

6.10 
÷.32 

Mere TV om ulykker 5.26 
.04 

3.51 
÷.01 

1.67 
.17 

Ingen kan hjælpe 10.361) 
÷.22 

5.17 
÷.09 

5.18 
÷.31 

Beskytte familien 10.031) 
.16 

4.19 
.16 

4.82 
.02 

Ny nærhed 1.24 
.18 

4.55 
÷.30 

3.08 
÷.08 

Tabel 14: Sammenhænge mellem faktorer fra skema 2. χ2 øverst. Antal frihedsgrader = 4. 1) 
p<.05. Gammaværdier nederst. 

Det fremgår af tabel 15, at sikkerhedsundersøgende adfærd er forbundet med 
vanskeligheder med at overskue tingene og med følelsen af, at ingen kan hjælpe 
én. Den sidste sammenhæng rummer to polariseringer; enten synes de pågæl-
dende, at de kan eller at de ikke kan få hjælp, og det er uafhængigt af deres be-
hov for at undersøge sikkerhedsforanstaltninger, som kan være stort eller lille. 
De, der er bange for at blive smittet med sygdomme, tænker meget på at beskyt-
te deres familie. 
Som helhed viser analysen, at der er en række indbyrdes sammenhænge mellem 
de seks grupper af faktorer, som vi har brugt. De katastroferamte oplever altså 
ikke kun en forandring i forhold til én faktor, men i forhold til flere faktorer på 
én gang, hvor særlige mønstre tegner sig.  
Angsten påvirker evnen til at overskue dagligdagen, sikkerhedsadfærd, ændrede 
medivaner og de sociale relationer, men ikke evnen til at vise følelser overfor 
andre. 
De sociale relationer er i et vist omfang forbundet med følelseslivet og sikker-
hedsadfærd. Vanskeligheden ved at overskue dagligdagen er sammenhængende 
med sikkerhedsadfærden. 
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 Svært at over-
skue 

Mere TV om 
ulykker 

Ingen kan 
hjælpe 

Beskytte fami-
lie 

Ny nærhed 

Undersøge 
sikkerhed 

6.75 
.42 

7.19 
÷.10 

12.071) 
.10 

8.69 
.19 

3.64 
÷.06 

Smittefrygt 3.23 
.25 

5.42 
÷.18 

6.13 
.29 

10.221) 
.58 

8.56 
.27 

Svært at over-
skue 

 3.77 
÷.06 

3.54 
.15 

2.36 
÷.03 

4.30 
.00 

Mere TV om 
ulykker 

  4.55 
÷.20 

2.03 
÷.13 

7.38 
.21 

Tabel 15: Sammenhænge mellem faktorer fra skema 2. χ2 øverst. Antal frihedsgrader = 4. 1) 
p<.05. Gammaværdier nederst. 

Katastrofen påvirker sine ofre på mange områder på én gang: angst, følelsesud-
tryk, sikkerhedsadfærd, overblikket og de sociale relationer. 
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Resultater af Skema 3 (Impact of Event Scale) 
Det samlede gennemsnit for invasionsdimensionen i IES er 20.4, og spredningen 
er 10.3. Det samlede gennemsnit for undgåelsesdimensionen er 12.0, og spred-
ningen er 8.6. Den samlede gennemsnitlige IES-score er 31.8; spredningen er 
15.7 
Horowitz (1982) foreslår tre grænseværdier for at bestemme hhv. et lavt mellem 
og et højt symptomniveau med den samlede IES-score (lavt ≤ 8.5; mellem 8.6-
19; højt >19). 
73% af de katastroferamte ligger over grænseværdien på 19. Traumatiseringsni-
veauet er højt, svarende til hvad man har fundet efter andre skibskatastrofer (Jo-
seph, Andrews, Williams & Yule, 1992; Yule & Udwin, 1991). 
Joseph, Williams, Yule og Walker (1992) oplyser, at IES-totalscoren for 36 
voksne overlevende fra “Herald of Free Enterprise” er 44 og 26 for 35 voksne 
overlevende fra “Jupiter” katastrofen. 40% af svarpersonerne var mænd. Gen-
nemsnitsalderen var 39 år. Seks af svarpersonerne fra “Herald” havde mistet fa-
miliemedlemmer. Data fra “Jupiter” blev indsamlet ét år efter katastrofen, mens 
data fra “Herald” blev indsamlet over en meget lang tidsperiode (fra 4 til 21 må-
neder efter katastrofen). Den lange tidsperiode reducerer værdien af data, da vi 
ikke kender svarfordelingen over tid. 
I tabel 16 vises svarfordelingen på de 15 spørgsmål i IES. Udfra tabellen kan fire 
udsagn umiddelbart fremhæves, idet de har en gennemsnitsværdi på eller over 
3.00. 88% af de katastroferamte oplever af og til at tænke på katastrofen uden at 
ville, 78% oplever af og til, at indre billeder af katastrofen pludselig dukker op, 
86% oplever af og til, at andre ting er blevet ved med at henlede tankerne på ka-
tastrofen, og 89% oplever af og til, at alt der minder om katastrofen, bringer fø-
lelserne fra katastrofetidspunktet frem igen. Spredningen på de enkelte spørgs-
mål varierer fra 1.26 til 1.99. 
De fire ovennævnte udsagn er kategoriseret som invaderende reaktioner. Gen-
nemsnittet for de invaderende reaktioner (jf. side 23) er 2.87; d.v.s. at undersø-
gelsesgruppen som helhed med jævne mellemrum bliver plaget af tanker, følel-
ser og billeder fra katastrofen. Gennemsnittet for undgåelsesreaktioner (jf. ne-
denstående tabel) er 1.35. 
Udsagn nr. 2 er imidlertid ikke et ægte undgåelsesudsagn, men en blandingsform 
(jf. Schwarzwald et al., 1987; Elklit, 1994b), som ikke bør medtages. Gennem-
snittet for undgåelsesfaktorerne bliver derfor 1.04, d.v.s. at undersøgelsesgrup-
pen som helhed slet ikke har været i stand til at fortrænge, undgå eller tilside-
sætte tanker, følelser og billeder fra katastrofen. 
I undersøgelser af posttraumatiske reaktioner med IES ser man almindeligvis 
høje, samtidige invasions- og undgåelsesværdier. Her ses en markant undtagelse 
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fra reglen. Traumatiseringen har været så omfattende, at den almindelige for-
trængningsproces kun er virksom i meget begrænset omfang. 

 M σ 

Tænkt på det, uden at jeg ville 3.37 1.70 

Når jeg tænkte på det eller blev mindet om det, har jeg prøvet at lade 
være med at blive oprevet 

2.45 1.92 

Prøvet at glemme det 1.10 1.67 

Svært ved at sove, fordi jeg var plaget af tanker og billeder 2.19 1.98 

Stærke følelser om det har trængt sig på 2.87 1.80 

Haft drømme om det 2.07 1.96 

Holdt mig væk fra alt, der kunne minde mig om det 0.84 1.50 

Jeg har haft det, som om det aldrig var sket 1.38 1.86 

Jeg har prøvet at lade være med at tale om det 1.00 1.72 

Billeder af det er pludseligt dukket op for mit indre øje 3.00 1.82 

Andre ting er blevet ved med at få mig til at tænke på det 3.07 1.78 

Jeg har skubbet følelserne væk 1.65 1.96 

Prøvet at lade være at tale om det 1.76 1.99 

Alt, der kunne minde om det, har bragt følelserne frem igen 3.52 1.82 

Været følelsesløs ved tanken om det .60 1.26 

Tabel 16: Svarfordeling på IES. M = gennemsnit. σ = spredning. n = 62. 

Korrelationsresultater 
I en særskilt analyse, som ikke er medtaget her, har vi korreleret de enkelte vari-
able (de 15 udsagn), som de optræder indenfor den sidste månedstid med deres 
optræden tidligere siden katastrofen. Vi fandt, bortset fra ganske enkelte tilfælde 
signifikante sammenhænge for alle variable, ved signifikansniveauet .001. De 
følelser, de katastroferamte er plaget af, halvandet år efter katastrofen, har de 
altså været plaget af lige siden katastrofen og derfor antageligvis på grund af 
katastrofen.  
Sammenhænge mellem de invaderende og undgåelsesreaktioner og IES-total er 
høje (jf. tabel 17), mens den lavere korrelation mellem de to første er udtryk for 
en vis adskilthed mellem de to faktorer (jf. Horowitz et al. 1979, Zilberg et al. 
1982). 
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 Undgåelsesreaktioner IES-total 

Invaderende reaktioner 8.37 
(4) 
.31 

59.717) 
(8) 
.89 

Undgåelsesreaktioner  60.587) 
(8) 
.87 

Tabel 17: Sammenhænge mellem IES-faktorer. Chi2 øverst, antal frihedsgrader i ( ). Gamma-
værdier nederst. 7)  p<.0000. 

 
Hvilke mønstre findes da i de katastroferamtes reaktioner i dag på grund af kata-
strofen? Nedenstående tabel 18 besvarer dette spørgsmål ved at vise de indbyr-
des korrelationsresultater for de 15 udsagn. Det fremgår af tabellen, at langt de 
fleste sammenhænge er signifikante, kun ni korrelationer er ikke signifikante. 
Generelt set er de signifikante sammenhænge høje. De syv højeste korrelations-
koefficienter er .70 eller derover. Analysen viser generelt, at alle faktorer er ind-
byrdes forbundne. D.v.s. at hvis vi om en katastroferamt ved, at et bestemt inva-
sions- eller undgåelsessymptom forekommer, så er sandsynligheden meget stor 
for, at alle de øvrige symptomer forekommer. 
Hvis den katastroferamte har svært ved at falde i søvn, fordi han/hun er plaget af 
tanker om og billeder af katastrofen, drømmer han/hun også om katastrofen. 
Andre ting bliver ved med at få ham/hende til at tænke på katastrofen, og min-
derne bringer følelser relateret til katastrofen frem igen. Får andre ting den kata-
stroferamte til at tænke på katastrofen, bringer dette i sig selv også minder frem, 
der resulterer i følelser relateret til katastrofen. Er den katastroferamte klar over, 
at han/hun har en masse følelser relateret til katastrofen, som han/hun ønsker at 
skubbe væk, har han/hun prøvet at lade være med at tænke på katastrofen. 
Den eneste faktor, der skiller sig ud fra de andre ved et mindre antal signifikante 
sammenhænge, er variablen “følelsesløshed”. Det generelle billede af de ind-
byrdes korrelationer viser, at de katastroferamtes adfærdsmønstre består af bå-
de invaderende- og undgåelsesreaktioner, som indvirker på og betinger hinan-
den i større eller mindre grad. 



 

VARIABLE 

2.  
Minus 
oprevet 

3.  
Prøvet at 
glemme 

4.  
Plaget 

5.  
Stærke 
følelser 

6.  
Drøm-
me 

7.  
Holdt sig 
væk 

8.  
Uvirke-
ligt 

9. 
Undgå 
tale om 
det  

10.  
Billeder 

11. 
Tænke 
på 

12.  
Følelser 
væk 

13.  
Prøvet 
undgå at 
tænke 

14.  
Minder 
frem-
kaldt 
følelser 

15.  
Følelses-
løs 

1. Tænkt på .63 .37* .70 .67 .61 .46 .24a) .54 .59 .70 .41 .42 .65 .10a) 

2. Minus oprevet  .49 .58 .62 .44 .48 .29a) .54 .47 .49 .57 .58 .52 .27a) 

3. Prøvet at 
glemme 

  .45 .29a) .47 .60 .41 .68 .32* .34* .63 .64 .30* .38* 

4. Plaget    .64 .78 .52 .44 .46 .66 .76 .42 .47 .74 .21a) 

5. Stærke følelser     .62 .44 .30* .47 .56 .61 .37* .45 .70 .08 

6. Drømme      .52 .37* .50 .52 .61 .47 .46 .57 .16a) 

7. Holdt sig væk       .45 .57 .39 .40 .60 .55 .45 .51 

8. Uvirkeligt        .36* .56 .31* .42 .45 .30* .50 

9. Undgå tale om 
det 

        .41 .43 .65 .59 .33* .32* 

10. Billeder          .65 .41 .41 .59 .36* 

11. Tænke på           .40 .44 .75 .18a) 

12. Følelser væk            .76 .30* .38* 

13. Undgå at tæn-
ke 

            .43 .28a) 

14. Minder frem-
kaldt følelser 

             .52 

Tabel 18: Indbyrdes sammenhænge (Pearson’s r) mellem variable i IES. Vedrørende den fuldstændige ordlyd se bilag 4. Signifikansniveauet er .001, hvis 
intet er nævnt. * =<.01. a) ikke signifikant. 



 

 48

Resultater af Skema 4 (Post-traumatic Symptom Scale-10) 

I tabel 19 ser man svarfordelinger i Post-traumatic Symptom Scale-10. Ser man 
på gennemsnitsværdierne for de 10 hovedspørgsmål for de 65 katastroferamtes 
angivelser over skalaen 1-7, ligger to variable over graden 4: at føle sig deprime-
ret og følelsesudsving. Ingen andre variable når den "kritiske grænse", når angi-
velser over hele skalaen tages i betragtning. Det bør dog nævnes, at variabelen 
“anspændthed”ligger tæt på graden 4.  

VARIABLE M (1-7) σ (1-7) n (4-7) % (4-7) 

1. Søvnproblemer 3.23 2.33 24 39 

2. Mareridt 2.75 2.00 21 34 

3. Deprimeret 4.29 2.14 42 68 

4. Forskrækkelsesreak-
tioner 

3.11 2.20 24 39 

5. Isolere sig 2.13 1.72 13 21 

6. Irritation 3.24 1.96 23 37 

7. Følelsesudsving 4.08 2.10 37 60 

8. Skyldfølelser 2.82 2.11 23 37 

9. Undgåelse 2.23 1.95 14 23 

10. Anspændthed 3.83 2.33 31 52 

Tabel 19: Fordeling af svar i PTSS-10. M = gennemsnit; σ = spredning; n = 62. 

Set i lyset af ovenstående synes de katastroferamte altså ikke i væsentlig grad at 
være plaget af de nævnte følelser og symptomer. 
Billedet tegner sig dog anderledes, når man inddrager spredningen. Spredningen 
er stor - den varierer fra 1.72 - 2.33. Betragter man den del af de katastroferamte, 
der netop placerer sig mellem graderne 4-7 på skalaen ved de enkelte variable, 
ser man i de sidste to kolonner i tabellen, at ved næsten hver variabel er omkring 
eller langt over en tredjedel af de katastroferamte plaget af de pågældende følel-
ser i graden 4-7. 
Mere end to tredjedele er deprimeret i betydelig grad. Tre femtedele lider af fø-
lelsesudsving i betydelig grad. To femtedele lider af søvnproblemer og for-
skrækkelsesreaktioner. Lidt færre, men mere end en tredjedel lider af mareridt, 
skyldfølelser og er irriterede på andre mennesker i betydelig grad. Godt en fem-
tedel isolerer sig fra andre og undgår situationer, der kunne minde om katastro-
fen. Den forholdsvise lave grad af undgåelse så vi også ved IES; men stadigvæk 
udgør undgåelse et betydeligt problem for 23% af de adspurgte. 
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Tages tabel 19 som helhed i betragtning, synes alle de nævnte symptomer, på 
nær to, at være belastende for en stor del af de katastroferamte. 

Korrelationsresultater 
I en separat analyse, som ikke medtages her, har vi undersøgt sammenhængen 
mellem de ti faktorer og de ti tillægsspørgsmål, om de belastende symptomer 
skyldes katastrofen. I analysen findes udelukkende positive signifikante sam-
menhænge. De katastroferamte mener altså, at deres nuværende symptomer 
skyldes katastrofen. 

VARIABLE Mare-
ridt 

De-
prime-
ret 

For-
skræk-
kelses 
reakti-
on 

Isolere 
sig 

Irrita-
tion 

Følel-
sesud-
sving 

Skyld-
følelse 

Und-
gåelse 

An-
spændt
hed 

Søvnproblemer .66 .62 .62 .56 .34 .44 .54 .49 .56 

Mareridt  .55 .52 .42 .43 .41 .60 .38* .60 

Deprimeret   .49 .49 .52 .73 .52 .40 .60 

Forskrækkelses 
reaktion 

   .51 .38* .41 .65 .42 .57 

Isolere sig     .56 .48 .59 .39 .49 

Irritation      .57 .46 .47 .52 

Følelsesudsving       .46 .31* .56 

Skyldfølelser        .54 .46 

Undgåelse         .34* 

Tabel 20 Indbyrdes sammenhænge  (Pearson’s r) mellem faktorer i PTSS-10. Signifikansniveauet er .001, 
undtagen hvor * er angivet, der er signifikansniveauet p<. 01. 

Der findes (jf. tabel 20) udelukkende positive signifikante sammenhænge mel-
lem de enkelte symptom-variable. Korrelationsværdierne er meget høje. Hvis 
den katastroferamte lider af søvnproblemer, har han/hun også haft mareridt om 
katastrofen, følt sig deprimeret og faret sammen ved pludselige lyde eller bevæ-
gelser. Farer den katastroferamte sammen ved pludselige lyde eller bevægelser, 
har han/hun også haft dårlig samvittighed, selvbebrejdelser eller skyldfølelser. 
Har den katastroferamte følt sig deprimeret, har han/hun også oplevet pludselige 
følelsesudsving. 
Den katastroferamtes symptommønstre indeholder alle de nævnte følelsesople-
velser, der, som også ved variablene i IES-skemaet, indvirker på og betinger 
hinanden i større eller mindre grad.  
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Sammenhænge mellem demografiske variable og variable fra skema 1, 2, 
3 og 4 
Tre demografiske variable fra skema 1 er korreleret med variable fra de øvrige 
skemaer: skema 2, (interviewet), skema 3, (IES) og skema 4, (PTSS-10). Variab-
lene fra skema 1 er: alder, civilstand og arbejde. Desuden er to andre demografi-
ske variable korreleret dels med de tre variable fra skema 1 og dels med de ud-
valgte variable fra skema 2, 3 og 4. Disse to variable er: køn og overleven-
de/efterladt. I det følgende præsenteres de signifikante korrelationsresultater. 

Alder 
De efterladte er i gennemsnit ældre end gruppen af overlevende (p< .05, γ .46).  
Fra skema 2 korrelerer følgende faktorer med alder: jo højere alder den katastro-
feramte har, jo mere kredser hans/hendes tanker om at beskytte sin familie (p< 
.01), og i højere grad oplever han/hun en ny slags nærhed med sine nærmeste 
(p< .005, γ .55). De ældre viser deres sorg i større omfang overfor andre (γ .38); 
de er mindre utrygge, når de er sammen med mange mennesker, som de kender 
(γ÷.31), og de føler mindre umotiveret glæde ved tilværelsen γ ÷.38). 
I relation til skema 3 ses, at ældre katastroferamte er mere plaget af invaderende 
reaktioner end yngre katastroferamte (p< .0000, γ .51), men ældre er i mindre 
grad end de yngre præget af undgåelsesreaktioner (p< .005, γ ÷.18). Tages IES-
reaktionerne i betragtning som helhed, lider ældre katastroferamte i højere grad 
af disse end yngre (p< .05 γ .15). Korrelationerne med variablene fra skema 4 
viser, at ældre katastroferamte i højere grad end yngre har søvnproblemer (γ .40) 
og føler sig deprimerede (γ .30). 

Civilstand 
De efterladte er i højere grad i par, mens gruppen af overlevende oftere er enlige. 
(γ .42). Kun én variabel fra skema 2 korrelerer med civilstand: samlevende føler 
mindre umotiveret glæde ved tilværelsen (γ ÷.32). Ingen af de tre variable i IES 
korrelerer med civilstand. Kun tre symptomer fra skema 4 korrelerer med civil-
stand; samlevende oplever i højere grad end enlige søvnproblemer, mareridt og 
pludselige følelsesudsving (hhv. γ .38, .33 og .31). 

Arbejde 
Tre variable fra skema 2 korrelerer med arbejde; katastroferamte med fuldtids-
arbejde har i højere grad end katastroferamte på overførselsindkomster tanker 
om at beskytte deres familie (γ .39); de er mindre utrygge ved at bruge fly som 
transportmiddel (γ ÷.34) og ved at være sammen med mange mennesker, som de 
kender. Der findes ingen øvrige signifikante korrelationer. 
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Køn 
Undersøgelsesgruppen på 65 personer består af 27 mænd og 38 kvinder. Der er 
forholdsvis flere kvinder end mænd blandt de efterladte (γ .39), og forholdsvis 
flere mænd end kvinder blandt de overlevende. Køn korrelerer med en række 
variable fra skema 1; kvinder er forholdsvis yngre end mændene (γ ÷.30). Der 
findes forholdsvis flere enlige kvinder end mænd (γ ÷.40). Relativt flere kvinder 
end mænd (γ ÷.32) lever af overførselsindkomster. 

Forholdsvis flere kvinder end mænd tager smertestillende medicin (γ .48). For-
holdsvis færre kvinder end mænd fik efter katastrofen tilbudt hjælp og støtte fra 
familie og venner (p< .05, γ ÷.49), men flere kvinder end mænd blev kontaktet af 
offentlige ansatte faguddannede hjælpere med tilbud om hjælp (γ .35). Flere 
mænd end kvinder har kontaktet en advokat (γ ÷.50). 
I relation til variablene i skema 2 fremgår det, at flere kvinder end mænd oplever 
utryghed, om der er sket deres nærmeste noget (γ .46), utryghed ved at benytte 
fly (γ .38) og skib som transportmiddel (p< .01, γ .60), samt utryghed ved at væ-
re sammen med mange mennesker, som de kender (γ .45). Færre kvinder end 
mænd tænker hele tiden på, at de skal beskytte deres familie (γ ÷.55), hvilket kan 
skyldes, at færre kvinder end mænd er gift eller samlevende. 
Der findes ingen signifikante korrelationer med variablene fra skema 3 og 4. 

Overlevende 
Undersøgelsesgruppen på 65 personer består af 24 overlevende og 41 efterladte. 
De efterladte er som tidligere nævnt ældre, der er forholdsvis flere kvinder 
blandt de efterladte, og de efterladte er oftere gift.  

Halvdelen af de overlevende har kontaktet en læge efter katastrofen (γ ÷.41), 
mens de efterladte i lidt mindre grad har kontaktet en læge. Derimod har for-
holdsvis flere efterladte end overlevende kontaktet en præst efter katastrofen, 
(p< .005, γ .34). Halvdelen af de efterladte har kontaktet en præst, mens kun en 
1/5 del af de overlevende har kontaktet en præst efter katastrofen. Tre gange så 
mange overlevende som efterladte har kontaktet en psykolog efter katastrofen 
(p< .001, γ ÷.77).  
Af korrelationerne i skema 2 fremgår det, at flere efterladte end overlevende er 
særligt interesseret i artikler og tv-udsendelser, der handler om sygdom, død og 
ulykke (γ .31). De efterladte har oftere den indstilling, at “ingen kan hjælpe” (γ 
.51). De efterladte er mere utrygge ved fly som rejseform (γ .38), men til gen-
gæld mere trygge end de overlevende ved at være sammen med mange menne-
sker, som de kender (γ ÷.41). Flere efterladte end overlevende oplever en ny 
slags nærhed med deres nærmeste (p< .05, γ .53). Endeligt oplever flere efterlad-
te end overlevende, at de efter katastrofen i højere grad er lydhøre overfor omgi-
velserne (γ .55). De overlevende viser oftere end de efterladte deres vrede til an-
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dre (γ ÷.41), men sjældnere deres sorg (p<.05 γ .18). De overlevende har mere 
umotiveret glæde ved tilværelsen (γ ÷.37). 
I forhold til IES lider flere efterladte end overlevende af invaderende reaktioner 
(γ .32), mens forholdsvis langt flere overlevende end efterladte lider af undgåel-
sesreaktioner (p .05, γ ÷.51). Den samlede IES-fordeling viser, at de efterladte 
fordeler sig jævnt i tre lige store grupper, mens de overlevende fordeler sig i to 
lige store grupper - den ene med høj belastningsscore, den anden med en lille. 
Én enkelt variabel korrelerer signifikant fra skema 4; de overlevende farer i 
langt højere grad end de efterladte sammen ved pludselige lyde og/eller bevæ-
gelser (γ ÷.36). 

Sammenfatning 
Sammenfattende for de demografiske faktorer ser vi forholdsvis få sammenhæn-
ge i forbindelse med variablen arbejde og civilstand. Der er lidt mindre angst 
hos de med fuldtidsarbejde, og der er lidt flere stress-symptomer og lidt mindre 
umotiveret glæde hos de, der er i parforhold. Samliv er ikke automatisk en be-
skyttelse mod symptomer. Det kan undre, at variablen arbejde korrelerer med 
kun få variable. At have fuldtidsarbejde eller være på overførselsindkomst synes 
ikke, modsat så mange andre sammenhænge, at være af væsentlig betydning for 
den katastroferamtes reaktioner og adfærd. 
Kvinder støttes forholdsvis mindre af deres sociale netværk end mænd, men får 
til gengæld flere tilbud om hjælp fra fagfolk. Kvinder har markant mere angst og 
er oftere brugere af beroligende medicin. Det er en almindelig forestilling, at 
kvinder er aktive, når det drejer sig om at skulle yde omsorg til de nærmeste, 
men når kvinderne selv har brug for hjælp, står der ikke så ofte nogle klar til at 
hjælpe dem. En tilsvarende iagttagelse er gjort af Brackstone og Zingle (1993), 
der taler om, at kvinder lider under en ubalance i socialstøtte fra deres nærmeste, 
idet kvinder typisk yder mere social støtte end de modtager. 
Jo ældre man er, jo mere er man plaget af sorg, depression, glædesløshed og me-
re invaderede af forestillinger fra katastrofen. De ældre er i modsætningen til de 
yngre mere optaget af deres familie, de er lidt mindre angst og har færre undgå-
elsesreaktioner.  
De overlevende og de efterladte skiller sig også ud fra hinanden på nogle områ-
der. De overlevende har mange undgåelsesreaktioner, mens de efterladte plages 
af invaderende forestillinger. De overlevende er mere kendetegnet ved vrede og 
glæde, mens de efterladte er mere kede af det, afmægtige og oftere har nået nye 
kvaliteter i relation til deres nærmeste og deres omgivelser. De overlevende har 
hyppigere brugt lægen og en psykolog, mens de efterladte oftere har benyttet en 
præst. Begge grupper har en utryghed, når mange mennesker er samlede: de 
overlevende er ofte bange for situationen, når personerne er nogle, de kender, 
mens de efterladte oftere bliver bange, når personerne er nogle, de ikke kender. 
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Endelig er de overlevende i højere grad kendetegnet ved forøget vagtsomhed, 
hvilket er et centralt symptom ved en posttraumatisk belastningsreaktion. 
Hodgkinson et al. (upub.) fandt, at efterladte havde mange tegn på depression, 
mens overlevende især havde tegn på PTSD. Weisæth (1986) er inde på en lig-
nende tankegang, idet han antager, at  lav forekomst af depressivitet efter en 
eksplosionskatastrofe skyldes, at tabsproblematikken (= forholdsvis få døde ar-
bejdskammerater) var mindre fremtrædende end den livsfare, de ansatte havde 
været udsat for. 
Vi finder to forhold, som støtter Hodgkinson et al.: de efterladte er mere kede af 
det, og de overlevende har flere vagtsomhedsreaktioner. Men vi ser også et par 
væsentlige resultater, som ikke passer sammen med Hodgkinson et al.s fund: de 
efterladte fra “Scandinavian Star” scorer ikke højere på depressionsskalaen i 
PTSS-10 end overlevende, og de overlevende har langt færre invasive forestil-
linger end de efterladte. P.g.a. den sparsomme publicering af resultater er det 
desværre ikke muligt nøjere at undersøge, hvilken metodik, tests m.m. som 
Hodgkinson et al. har anvendt. 
Hodgkinson et al. (ibid.) fandt i modsætning til os ingen forskelle m.h.t. angst. 
Zilberg et al. (1982) opstiller tre hypoteser vedrørende fordeling af invasions- og 
undgåelsesreaktioner: 
a) en gruppe, som er “frosset fast” i undgåelsestilstande (høje undgåelses- og 

lave invasionsscores) 
b) en gruppe, som hænger fast i en dårligt kontrolleret invasionstilstand (høje 

invasions- og lave undgåelsesscores) og 
c) en gruppe, som svinger mellem høje grad af invasion og høj grad af undgå-

else. 
Hvis man udfra Zilberg et al. skulle søge at karakterisere grupperne af de over-
levende og de efterladte som helhed, kunne man udfra IES beskrive de overle-
vende som gruppe a) ovenfor der er frosset fast i undgåelsestilstande, mens de 
efterladte kan beskrives som gruppe b) der hænger fast i en dårligt kontrolleret 
invasionstilstand. Disse mønstre gælder for grupperne som helhed; indenfor hver 
gruppe findes naturligvis en vis individuel variation. 
Det kunne være vigtigt og interessant at undersøge om disse mønstre ændrer sig 
med tiden. Hvis det ikke sker, kunne man frygte, at der vil optræde psykiske for-
styrrelser i løbet af nogle år. 
Zilberg et al. (ibid.) finder grundliggende den samme fordeling mellem invasi-
ons- og undgåelsesscores ved en række målinger i to populationer, der har ople-
vet et dødsfald. Men i den foreliggende undersøgelse ses to ret forskelligartede 
fordelinger, hvilket kunne anspore til en forøget interesse for at forstå forskelle-
ne mellem de to gruppers situation. 
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Sammenhænge mellem de øvrige variable fra skema 1 og variable fra 
skema 2, 3 og 4 
Udover de fem demografiske variable, som er behandlet i foregående afsnit, er 
også en række andre variable fra skema 1 korreleret med de udvalgte variable fra 
skema 2, 3 og 4. De øvrige variable fra skema 1 er: forekomst af belastende pro-
blemer omkring katastrofetidspunktet, forekomst af andre belastende problemer 
siden katastrofen, tilbudt hjælp og støtte fra familie og venner, tilfredsheden 
med denne hjælp, tilbudt hjælp og støtte fra offentligt ansatte faguddannede 
hjælpere, kontakt til læge, indtagelse af medicin, modtagelse af medicin- og 
samtalehjælp fra læge, kontakt til præst, kontakt til psykolog og kontakt til ad-
vokat (eller socialrådgiver). 
For omstående og de efterfølgende tabeller er øverste tal chi2; tallet i ( ) er antal 
frihedsgrader. Nederste tal er gammaværdier. 

Stressende problemer omkring katastrofetidspunktet 
Havde den katastroferamte stressende problemer omkring katastrofetidspunktet, 
for eksempel problemer i personlige forhold og på arbejdspladsen, er han/hun 
ikke særlig opmærksom på at undersøge sikkerhedsforanstaltningerne fremmede 
steder, men han/hun er særlig interesseret i artikler og TV-udsendelser, der 
handler om sygdom, død og ulykke, og han/hun har indenfor den sidste måneds-
tid (halvandet år efter katastrofen) følt sig isoleret i forhold til andre. Mange 
problemer dengang er ensbetydende med mangel på utryghed i forhold til at væ-
re sammen med mange mennesker, som man kender. 

Tabel 21 Utryg kendte Mere TV om ... Sikkerhed Isolation 

Problemer den-
gang 

3.05 
(2) 

÷1.00 

10,971) 

(4) 
.50 

 

 

9.391) 

(6) 
.09 

1) p <.05 

Stressoplevelser siden katastrofen 
Har den katastroferamte været udsat for stressende hændelser siden katastrofen, 
for eksempel i forbindelse med ægteskab, arbejde og/eller sygdom, oplever den 
katastroferamte i højere grad end de, der ikke har været stresset af sådanne hæn-
delser, også større utryghed, om der er sket de nærmeste noget, utryghed ved at 
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flyve og vanskelighed med at overskue tingene i hverdagen. Desuden opleves 
flere depressive følelser, en større tendens til at isolere sig, større irritation på 
andre og mere anspændthed i kroppen. Følelsen af at “ingen kan hjælpe” er ud-
talt. Der er flere invaderende tanker, billeder og følelser og høj samlet IES-score. 
Der er mange mareridt og megen kropslig anspændthed. 

Tabel 22 Utryg for de 
nærmeste 

Utryghed 
fly 

Ikke over-
skue ting i 
hverdagen 

Ingen kan 
hjælpe 

Deprimeret Isolere sig 

Stressop-
levelser 

13.54 
(4) 
.54 

1.65 
(2) 
.32 

3.22 
(4) 
.36 

13.944) 
(2) 
.67 

8.96 
(3) 
.55 

5.51 
(3) 
.40 

 Irritation Anspændt-
hed 

Invaderen-
de reaktio-
ner 

IES total Mareridt Følelses-
udsving 

Stressop-
levelser 

8.211) 

(3 
.55 

10.021) 

(3) 
.44 

68.317) 

(6) 
.23 

5.67 
(4) 
.37 

6.41 
(3) 
.36 

6.40 
(3) 
.38 

1) p<.05 4) p<.001 7)p<.0000 

Tilbudt hjælp og støtte fra familie og venner 
Har den katastroferamte efter katastrofen fået tilbudt hjælp og støtte fra familie 
og venner, oplever han/hun sammenlignet med dem, der fik mindre hjælp, en 
større utryghed, om der sker de nærmeste noget, men mindre utryghed ved at 
være sammen med mange mennesker, som man kender. Der vises mindre sorg 
overfor andre og følelsen af, at “ingen kan hjælpe” er svagere. Der er flere til-
fælde af umotiveret glæde. Der er tillige færre undgåelsesreaktioner (defineret 
udfra IES og PTSS-10) og søvnproblemer, og han/hun har mindre tendens til at 
fare sammen ved pludselige lyde og bevægelser. Så det ser ud til, at det at få til-
budt hjælp og støtte fra de nærmeste har en række positive virkninger på den 
katastroframte. 

Tabel 23 Utryg 
for de 
nær-
meste 

Utryg 
kendte 

Vise 
sorg 

Ingen 
kan 
hjælpe 

Glæde Und-
gåelses-
reak-
tioner 

Søvn-
proble-
mer 

For-
skræk-
kelses 
reak-
tioner 

Und-
gåelse 
(PTSS-
10) 

Net-
værks-
hjælp 

17.082) 

(6) 
.28 

2.15 
(2) 
÷.41 

7.581) 

(2) 
÷.29 

7.271) 
(2) 
÷.17 

2.31 
(2) 

.36 

4.43 
(6) 
÷.32 

10.171) 
(3) 
÷.53 

3.68 
(3) 
÷.38 

3.69 
(3) 
÷.42 

1) p <.05 2) p<.01 
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Tilbudt hjælp og støtte fra offentligt ansatte faguddannede hjælpere 
Denne variabel korrelerer også signifikant med oplevelsen af utryghed, om der 
sker de nærmeste noget og for at rejse med fly. Desuden med udvist vrede over-
for andre, med invaderende symptomer og forekomst af mareridt, mens der er en 
svagere tendens til at isolere sig fra andre end hos dem, der ikke modtager hjælp 
fra faguddannede hjælpere. 

Tabel 24 Utryg for 
nærmeste 

Utryg ved 
fly 

Vrede Invaderende 
reaktioner 

Mareridt Isolere sig 

Hjælp fra 
faguddannede 
hjælpere 

5.34 
(4) 
.48 

8.511) 
(2) 
.61 

5.54 
(4) 
.41 

22.974) 
(6) 
.41 

6.54 
(3) 
.43 

8.021) 
(3) 
÷.63 

1)p <.05 4) p<.001 

Kontakt til læge 
Har den katastroferamte kontaktet en læge efter katastrofen, er han/hun sammen-
lignet med de, der ikke har søgt læge, mere utryg, om der sker de nærmeste no-
get, mere utryg ved at benytte fly og skib som transportmiddel, mere aktiv m.h.t. 
at undersøge sikkerhedsforanstaltningerne fremmede steder, mindre interesseret 
i artikler og TV-udsendelser, der handler om sygdom, død og ulykke, og 
han/hun oplever forholdsvis flere vanskeligheder med at overskue tingene i 
hverdagen. Desuden er der flere invaderende reaktioner, flere søvnproblemer og 
flere forskrækkelsesreaktioner ved pludselige lyde og bevægelser. Der er mange 
mareridt, mere depression, flere følelsesudsving og mere anspændthed i denne 
gruppe. Det er en belastet gruppe, der opsøger lægen. 

Tabel 25 Utryg for 
nærmeste 

Utryg ved 
skib 

Utryg ved 
fly 

Sikkerhed Mere TV nu Ikke over-
skue ting i 
hverdagen

Læge 11.63 
(6) 
.35 

9.08 
(6) 
.34 

8.011) 
(2) 
.64 

3.56 
(6) 
.42 

10.53 
(6) 
÷.34 

9.00 
(6) 
.40 

 Invade-
rende 
reak-
tioner 

Søvnpro-
blemer 

Mareridt Forskræk-
kelses re-
aktioner 

Depri-
meret 

Følelses-
udsving 

Anspændt 

Læge 35.577) 

(6) 
.24 

13.473) 

(3) 
.61 

8.171) 

(3) 
.44 

5.73 
(3) 
.42 

3.87 
(3) 
.32 

4.92 
(3) 
.42 

10.421) 

(3) 
.57 

1) p<.05  3) p <.005 

Indtagelse af medicin 
Indtager den katastroferamte smertestillende medicin, opleves også en større 
utryghed, om der sker de nærmeste noget, større utryghed ved benyttelse af skib 
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som transportmiddel og større utryghed ved at være sammen med mange men-
nesker, som man kender. Sammenlignet med de ikke-medicin-forbrugende er 
der en større interesse for artikler og TV-udsendelser, der handler om sygdom, 
død og ulykke. Der er mindre udvist vrede over for andre, og der er flere vanske-
ligheder med at overskue tingene i hverdagen. Der er en udtalt følelse af, at in-
gen kan hælpe, og der er en betydelig frygt for at blive smittet af sygdomme. 
Der er også en ny slags nærhed med de nærmeste og større lydhørhed overfor 
omgivelserne. Desuden er der flere invaderende reaktioner og en højere IES to-
talscore samt forholdsvis flere søvnproblemer, isolation overfor andre, flere de-
pressive følelser, pludselige følelsesudsving og anspændthed i kroppen. Så den 
forholdsvis lille gruppe er belastet af mange problemer. 

Tabel 26 Utryg 
for 
nærme-
ste 

Utryg 
ved skib 

Utryg 
ved 
kendte 

Mere 
TV 
om... 

Vrede Ingen 
kan 
hjælpe 

Ikke 
over-
skue 
ting 

Ny nær-
hed m. 
nær-
meste 

Smit-
te-
frygt 

Medicin 11.211) 
(4) 
.95 

4.39 
(4) 
.53 

2.96 
(2) 
÷.36 

6.07 
(4) 
.52 

11.071) 
(4) 
÷.18 

1.77 
(2) 
.35 

4.74 
(4) 
.50 

8.77 
(4) 
.63 

4.01 
(2) 
.49 

 Lydhør 
generelt 

Invade-
rende 
reakti-
oner 

IES- 
total 

Søvn-
pro-
blemer 

Isolere 
sig 

Depri-
meret 

Følelses-
udsving 

An-
spændt 

Medicin 4.40 
(6) 
.35 

71.507) 
(6) 
.40- 

6.69 
(4) 
.60 

7.68 
(3) 
.59 

2.74 
(3) 
.35 

2.59 
(3) 
.39 

17.823) 
(4) 
.56 

9.551) 

(3) 
.63 

1).05 3) <.005 7) p<.0000 

Modtagelse af medicin- og samtalehjælp fra læge 
De, der har modtaget både medicin og samtalehjælp fra en læge, oplever i højere 
grad end de, der kun har modtaget medicin fra lægen, mere utryghed, om der 
sker de nærmeste noget, mere utryghed ved benyttelse af skib som transport-
middel og ved at være sammen med mange mennesker, som de kender. De un-
dersøger i højere grad sikkerhedsforanstaltningerne fremmede steder, de har 
mindre interesse i artikler og TV-udsendelser, der handler om sygdom, død og 
ulykke og flere vanskeligheder med at overskue tingene i hverdagen. Der er 
mindre umotiveret glæde. Endvidere har de flere søvnproblemer, mareridt, ten-
dens til at isolere sig, mere irritation og flere vagtsomhedsreaktioner ved pludse-
lige lyde og bevægelser. Ligesom gruppen, der modtager smertestillende medi-
cin, ser vi her en gruppe personer, der har mange symptomer. 
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Tabel 27 Utryg for de 
nærmeste 

Utryg ved 
skib 

Utryg kend-
te 

Sikkerhed Mere TV 
om... 

Ikke over-
skue ting i 
hverdagen 

Medicin & 
samtaler 

7.38 
(6) 
.58 

7.02 
(6) 
.45 

3.69 
(2) 
1.00 

4.74 
(6) 
.42 

14.911) 
(6) 
÷.43 

14.701) 
(6) 
.55 

 Glæde Mareridt Forskræk-
kelses reak-
tioner  

Isolere sig Irritation Følelses-
udsving 

Medicin & 
samtaler 

.76 
(2) 
÷.32 

3.33 
(3) 
.36 

1.33 
(3) 
.32 

2.21 
(3) 
÷.37 

1.24 
(3) 
.30 

7.921) 
(3) 
÷.39 

1) p<.05 

Kontakt til præst 
Har den katastroferamte kontaktet en præst efter katastrofen, er vedkommende 
mere utryg ved at flyve, men mindre utryg ved at være sammen med mange 
mennesker, som vedkommende kender. Der er en udtalt følelse af, at “ingen kan 
hjælpe”. De pågældende er mere tilbøjelige til at undersøge sikkerhedsforan-
staltningerne fremmede steder, og tankerne kredser ofte om, at familien skal be-
skyttes. Der er tillige færre undgåelsesreaktioner (målt med IES) end hos dem, 
der ikke har kontaktet en præst. Der er en forholdsvis højere grad af irritation, 
men en lavere tendens til at isolere sig. 

Tabel 
28 

Utryg 
ved fly 

Utryg 
kendte 

Sikker-
hed 

Ingen 
kan 
hjælpe 

Beskytte 
familien 

Und-
gåelses 
reaktioner 

Isolere 
sig 

Irrita-
tion 

Præst 2.33 
(2) 
.37 

1.58 
(2) 
÷.38 

2.61 
(4) 
.31 

4.24 
(2) 
.36 

8.48 
(6) 
.40 

8.16 
(4) 
÷.46 

4.21 
(3) 
÷.35 

7.35 
(3) 
.36 

Kontakt til psykolog 
Der findes to signifikante korrelationer med denne variabel, udover den allerede 
nævnte, at de overlevende oftere end efterladte har kontaktet en psykolog. De, 
der går til psykolog, viser mere sorg overfor andre og føler oftere en umotiveret 
glæde ved tilværelsen. 

Tabel 29 Vise sorg Glæde 

Psykolog 7.15 
(3) 
.39 

3.29 
(3) 
.46 
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Kontakt til advokat 
De katastroferamte, der har kontaktet en advokat efter katastrofen, oplever min-
dre utryghed ved benyttelse af skib som transportmiddel end de, der ikke har 
opsøgt en advokat. Halvdelen er meget utryg, men den anden halvdel er ikke 
utryg ved at sejle. De, der kontakter en advokat, undersøger i højere grad sikker-
hedsforanstaltningerne fremmede steder, er mere tilbøjelig til at vise deres vrede 
til andre og har svært ved at overskue tingene i hverdagen. Følelsen af, at “ingen 
kan hjælpe”, er udbredt og tankerne kredser om at beskytte familien. Desuden er 
der forholdsvis flere drømme med mareridt, mere irritation overfor andre, flere 
skyldfølelser og mere anspændthed i kroppen. Også denne subgruppe udmærker 
sig ved høj grad af belastning. 

Tabel 30 Utryg 
ved 
skib 

Sik-
ker-
hed 

Vrede Ikke 
over-
skue 
ting i 
hver-
dagen 

Ingen 
kan 
hjælpe 

Be-
skytte 
fami-
lien 

Mare-
ridt 

Irrita-
tion 

Skyld-
føl-
elser 

An-
spændt

Kon-
takt til 
advokat 

2.97 
(2) 
÷.30 

2.78 
(2) 
.66 

1.89 
(2) 
.31 

5.51 
(2) 
.57 

3.01 
(3) 
.40 

4.34 
(3) 
.76 

10.21 
(7) 
.54 

17.401) 
(8) 
.69 

6.62 
(8) 
.34 

11.66 
(8) 
.50 

1) p <.05 

Sammenfatning 
Oplevelsen af utryghed i forbindelse med forskellige problematikker er domine-
rende i langt de fleste af de mønstre, der tegner sig. Særligt synes utryghed i re-
lation til de nærmeste at være af betydning. 
De personer, som på katastrofetidspunktet havde andre, betydelige problemer 
har en tendens til at være mere utrygge og isolere sig, men er i øvrigt ikke særlig 
sikkerhedsorienterede. 
De personer, som siden katastrofen har haft andre, tilkommende belastende be-
givenheder, har mange psykiske vanskeligheder og symptomer på undersøgel-
sestidspunktet. 
Der ses en lang række positive virkninger af at have modtaget støtte fra familie 
og venner. Et tilsvarende fund er ofte givet i forbindelse med undersøgelser af 
kriser og traumer (jf. Elklit, 1993). 
Hjælp fra fagfolk, især samtalerne med præst og læge, ser ud til at have én speci-
fik virkning: nemlig at tendensen til at isolere sig mindskes. 
Det kan undre, at kontakten til psykolog ikke korrelerer med flere variable. For-
klaringen herpå er nok den udbredte utilfredshed med psykologhjæpen. Der er 
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en tendens til, at folk bliver bedre til at udtrykke nogle følelser, når de har søgt 
psykolog. 
De personer, som opsøger en læge eller en advokat, og de som tager smertestil-
lende medicin eller har fået samtalehjælp hos lægen, har mange psykiske van-
skeligheder og symptomer på undersøgelsestidspunktet. Kontakten med de to 
faggrupper og den lægelige behandling har tilsyneladende ikke givet en redukti-
on i antallet eller graden af alvorlige symptomer. 
Stressende problemer, der følger efter katastrofen, ser ud til at øge antallet af 
problemer og symptomer hos den katastroferamte (jf. Yule et al., 1990). 
Hodgkinson et al. (upub.) fandt, at de, der have oplevet familiekonflikter  umid-
delbart efter katastrofen, led forholdsvist mere af depressioner og invaderende 
forestillinger. Ofrene fra “Scandinavian Star” blev spurgt (jf. bilag 2) om de 
havde været udsat for stressende hændelser efter katastrofen i forbindelse med 
ægteskab, kæreste, børn, venner, helbred, sygdom/dødsfald, arbejde, bolig. Så 
spørgsmålet er i den foreliggende undersøgelse bredere stillet; men vores resul-
tater svarer til Hodgkinson et al. m.h.t. depression og invasion. Måske er fami-
liekonflikter kun ét af flere eksempler på noget, der kan være belastende, og der 
er, som vi har set, en lang række negative følgevirkninger af at have været udsat 
for ekstra belastninger. 
Hodgkinson et al. (ibid.) finder, at kriserådgivningen bl.a. medvirker til at redu-
cere et ikke for højt angstniveau og undgåelsesadfærd. Hvis vi definerer samta-
ler med lægen og med psykolog som eksempler på kriserådgivning, ser vi ikke 
sådanne virkninger. Det kan vedrørende samtalerne hos lægen skyldes, at angst- 
og belastningsniveauet har været meget højt. 

Sammenhænge mellem variable fra skema 2 og skema 3 (IES) og skema 
4 (PTSS-10) 

Utryghed 
Alle utryghedsfaktorer er forbundet med en høj IES-score, mareridt og depressi-
on.  
Oplevet utryghed i forhold til at der kan ske de nærmeste noget er forbundet 
med invaderende og undgåelsesreaktioner og seks symptomer fra PTSS-10; her-
under søvnproblemer, irritation, følelseslabilitet og anspændthed. Fem af disse 
symptomer fra PTSS-10 viser sig, når der forekommer stor utryghed ved at sejle 
med skib igen. Hertil kommer tre andre symptomer fra PTSS-10: undgåelses-
symptomer, skyldfølelse og isolation fra andre samt invaderende reaktioner. 
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Tabel 31 Invade-
rende 
reak-
tioner 

Und-
gåelse 
(IES) 

IES 
total 

Søvn-
pro-
blemer 

Mare-
ridt 

Depri-
meret 

Irrita-
tion 

Følel-
sesudsvi
ng 

An-
spændt 

Utryg-
hed for 
de nær-
meste 

72.217) 
(9) 
.46 

10.69 
(6) 
.49 

13.931) 
(6) 
.63 

12.891)

(6) 
.49 

7.78 
(6) 
.51 

14.581)

(6) 
.42 

5.08 
(6) 
.41 

8.97 
(6) 
.45 

11.32 
(6) 
.56 

1) p <.05 7) p <.0000 

Tabel 32 Inva-
deren-
de 
reak-
tioner 

IES 
total 

Søvn-
proble-
mer 

Mare-
ridt 

Depri-
meret 

Isola-
tion 

Følel-
sesud-
sving 

Skyld 
følelser 

Und-
gåelse 
(PTSS-
10) 

An-
spændt

Utryg-
hed skib 

69.667) 
(9) 
.34 

8.23 
(6) 
.38 

12.04 
(6) 
.48 

11.56
(6) 
.31 

7.42 
(6) 
.45 

7.75 
(6) 
.44 

6.22 
(6) 
.36 

4.93 
(6) 
.32 

17.772) 

(6) 
.76 

12.591)

(6) 
.36 

1) p <.05. 2) p<.01 7) p<.0000 

Tabel 33 Invade-
rende 
reak-
tioner 

IES total Søvn-
proble-
mer 

Mare-
ridt 

Depri-
meret 

Irrita-
tion 

Undgåel-
se  
(PTSS-10) 

An-
spændt 

Utryg-
hed fly 

26.103) 

(9) 
.61 

5.91 
(6) 
.34 

14.221) 
(6) 
.65 

10.27 
(6) 
.39 

6.91 
(6) 
.44 

8.69 
(6) 
.33 

12.01 
(6) 
.54 

15.311)

(6) 
.40 

3) p.005 

Tabel 34 Undgåelse 
(IES) 

IES total Mareridt Depri-
meret 

Forskræk-
kelses 
reaktioner

Isolation Følelses-
udsving 

Utryg 
kendte 

10.88 
(6) 
.75 

6.33 
(6) 
.52 

12.47 
(6) 
.50 

3.95 
(6) 
.47 

6.86 
(6) 
.44 

14.001) 
(6) 
.58 

5.66 
(6) 
.47 

1) p<.05 

Utryghed ved at flyve ligner meget de to foregående, dog ses ingen skyldfølelser 
eller isolation fra andre. Utryghed ved at være sammen med mange mennesker, 
man kender, er forbundet med mange undgåelsesreaktioner fra IES, forskræk-
kelsesreaktioner, isolationstendens og følelsesudsvingninger. 

Overblik 
Vanskeligheder ved at overskue dagligdagen (og træffe beslutninger) er forbun-
det med høj grad af invaderende tanker, følelser og billeder fra katastrofen og 
høj forekomst af alle ti symptomer fra PTSS-10. 
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Tabel 35 Invade-
rende reak-
tioner 

IES total Søvnpro-
blemer 

Mareridt Deprimeret Forskræk-
kelsesre-
aktioner 

Ikke over-
skue tingene 

73.147) 
(9) 
41 

6.70 
(6) 
.36 

17.722) 

(6) 
.49 

11.81 
(6) 
.39 

16.751) 
(6) 
.61 

21.163) 

(6) 
.55 

 Isolere sig Irritation Følelses-
udsving 

Skyld-
følelser 

Undgåelse 
(PTSS-10) 

Anspændt 

Ikke over-
skue tingene 

13.491) 

(6) 
.50 

14.431) 
(6) 
.43 

16.351) 
(6) 
.54 

13.281) 
(6) 
.54 

10.68 
(6) 
.42 

16.892) 
(6) 
.52 

1) p <.05 2) p<.01 3) p<.005 7) p<.0000 

Sikkerhed 
At undersøge sikkerhedsforholdene er forbundet med en trang til at undgå situa-
tioner, som kunne minde om katastrofen. 

Tabel 36 Undgåelsesreaktioner (PTSS-10) 

Undersøge sikkerhed 5.84 
(6) 
.31 

 

Tabel 37 Invade-
rende 
reak-
tioner 

Undgåel-
ses (IES) 

IES total Søvn-
proble-
mer 

Mare-
ridt 

For-
skrækkel-
ses-
reaktioner 

Skyld 
følelser 

Undgå-
else 
(PTSS-10) 

Smitte-
frygt  

32.996) 

(9) 
.45 

15.871) 
(6) 
.55 

21.523) 
(6) 
.63 

10.95 
(6) 
.41 

9.55 
(6) 
.37 

7.93 
(6) 
.37 

12.931) 
(6) 
.41 

6.03 
(6) 
.43 

1)p<.05  3) p <.005  6) p<.0001 

Smittefrygt er forbundet med alle tre IES-faktorer, søvnproblemer, mareridt, for-
skrækkelsesreaktioner, skyldfølelser og undgåelsesadfærd. 

Emotioner 
At vise vrede overfor andre er forbundet med forholdsvis få invaderende reakti-
oner og en høj grad af følt irritation (PTSS-10-faktor). 

 

 

Tabel 38 Invaderende reaktioner Irritation 
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Vise vrede 72.697) 
(9) 
÷.10 

6.77 
(6) 
.30 

7) p<.0000 

Tabel 39 Invaderende      
reaktioner 

Undgåelses      
reaktioner 

Søvnproblemer Anspændt 

Vise sorg 37.537) 
(9) 
.24 

7.39 
(6) 
÷.35 

21.403) 
(6) 
.31 

17.322) 
(6) 
.28 

2)  p<.01 3) p <.005 7) p<.0000 

Tabel 40 Invade-
rende 
reak-
tioner 

Søvnpro-
blemer 

Mareridt Depri-
meret 

Isolation Følelses-
udsving 

Undgåelse 
(PTSS-10)

Glæde 28.954) 

(9) 
÷.20 

12.621) 

(6) 
÷.52 

10.05 
(6) 
÷.35 

23.124) 
(6) 
÷.72 

17.962) 

(6) 

÷.63 

6.57 
(6) 
÷.36 

14.251) 
(6) 
÷.46 

1) p <.05 2)  p<.014) p.001 

At vise sin sorg over for andre er forbundet med at have mange invaderende re-
aktioner, fravær af undgåelse, mange søvnproblemer og anspændthed. 
At føle umotiveret glæde er forbundet med med at have forholdsvis færre inva-
derende billeder, følelser og tanker, ligesom seks symptomer fra PTSS-10 op-
træder sjældnere. 

Ændrede medievaner 
Større optagethed af udsendelser om sygdom, død og ulykke hænger sammen 
med mange følelsesudsving og høj grad af anspændthed. Relationen mellem 
IES-score og ændrede medievaner er kurveformet. Har man en meget lille eller 
en høj IES-score, er interessen for TV-udsendelser om død og ulykker lille; hvis 
IES-scoren ligger i mellemområdet, er interessen for udsendelserne stor. 

Tabel 41 IES total Undgåelse (PTSS-10) Anspændt 

Mere TV 14.141) 

(6) 
÷.01 

8.04 
(6) 
÷.42 

10.05 
(6) 
.30 

1)  p <.05 

Sociale relationer 
Høj grad af en ny slags nærhed til de nærmeste er forbundet med at have mange 
invaderende tanker, følelser og billeder fra katastrofen, mange søvnproblemer, 
mareridt og anspændthed. 
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Tabel 42 Invaderende 
reaktioner 

IES total Søvnproble-
mer 

Mareridt Anspændt 

Ny nærhed 85.577) 
(9) 
.56 

7.05 
(6) 
.39 

11.71 
(6) 
.45 

11.32 
(6) 
.34 

11.72 
(6) 
.34 

7) p <.0000 

Tabel 43 Undgå-
else 
(IES) 

Inva-
derende 
reak-
tioner 

IES total Søvn-
proble-
mer 

Depri-
meret 

Skyld 
følelser 

Undgå 
(PTSS-10) 

An-
spændt 

Beskytte 
familien 

9.76 
(6) 
.34 

27.053) 
(9) 
.48 

11.95 
(6) 
.47 

8.21 
(6) 
.39 

6.03 
(6) 
.35 

9.07 
(6) 
.40 

7.03 
(6) 
.35 

13.081)

(6) 

.31 

1) p <.05  3) p<.005 

Tabel 44 Invaderende reaktioner IES total 

Ingen kan hjælpe 75.027) 
(9) 
.41 

8.18 
(6) 
.45 

7) p<.0000 

Når tanker kredser om familiens sikkerhed, er der mange invaderende og undgå-
elsesreaktioner, mange søvnproblemer, højere grad af depression, mange skyld-
følelser, undgåelsesadfærd og anspændthed. 
Når følelsen “ingen kan hjælpe” er udtalt, er der mange invaderende reaktioner 
og høj samlet IES-score. 
Sammenfattende ser vi en mængde sammenfald mellem utryghedsfaktorer, smit-
tefrygt, manglende overblik på den ene side og IES samt PTSS-10 på den anden 
side. 
Hvad angår sikkerhedsadfærd og følelsesudtryk er der langt færre sammenhæn-
ge. Evnen til at føle umotiveret glæde ved tilværelsen ser ud til at blokere for 
forekomsten af en række symptomer.  

Sammenhæng mellem faktorer fra IES og PTSS-10 (skema 3 og 4) 
Høj forekomst af invaderende tanker, følelser og billeder fra katastrofen er ens-
betydende med høj forekomst af alle 10 symptomer i PTSS-10. Den samlede 
IES-score følger variablen af invasion meget nøje med én undtagelse: variablen 
irritation. Korrelationstallene er gennemgående én grad lavere. Undgåelsesdi-
mensionen i IES korrelerer med forekomsten af graden af forskrækkelsesreakti-
oner og omfanget af skyldfølelser, men interessant nok ikke med undgåelsesdi-
mensionen i PTSS-10. Denne sidste er mere af fysisk karakter, mens undgåelses-
faktoren i IES er mere af kognitiv karakter. 
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Tabel 45 Forskrækkelsesreaktioner Skyldfølelser 

Undgåelse (IES 11.23 
(8) 
.32 

12.27 
(8) 
.31 

 

Tabel 
46 

Søvn-
proble-
mer 

Mare-
ridt 

Depri-
meret 

For-
skræk-
kelses 
reak-
tion 

Isolere 
sig 

Irrita-
tion 

Følel-
sesud-
sving 

Skyld 
følelser 

Undgå-
else 
(PTSS-10) 

An-
spændt

Inva-
deren-
de 
reak-
tioner 

57.587) 
(12) 
.67 

31.103) 
(12) 
.45 

33.894) 
(12) 
.56 

27.292)

(12) 
.42 

22.871)

(12) 
.30 

27.472)

(12) 
.22 

24.471)

(12) 
.44 

24.871) 
(12) 
.40 

22.761) 
(12) 
.44 

32.563)

(12) 
.54 

1) p <.05 2) p <.01 3) p<.005 4) p<.001 7) p<.0000 

Tabel 
47 

Søvn-
proble-
mer 

Mare-
ridt 

Depri-
meret 

For-
skræk-
kelses 
reak-
tion 

Isolere 
sig 

Følel-
sesud-
sving 

Skyld 
følelser 

Undgå-
else 
(PTSS-10) 

An-
spændt 

IES 
total 

22.603) 
(8) 
.56 

17.011) 
(8) 
.39 

16.641) 
(8) 
.43 

13.12 
(8) 
.40 

12.81 
(8) 
.35 

18.921)

(8) 
.42 

15.22 
(8) 
.39 

15.541) 

(8) 
.38 

15.911)

(8) 
.41 

1) p <.05 3) p <.005 

Diskussion 
I relation til Leopold og Dillons (1963) undersøgelse finder vi adskillige fælles-
træk: forekomsten af depression, isolation, irritation, søvnforstyrrelser og angst 
for at sejle. Leopold og Dillons efterundersøgelse foregik fire år efter forliset, 
hvad der skulle give sig udslag i færre symptomer sammenlignet med “Scandi-
navian Star”; på den anden side rammes søfolk måske hårdere end passagerer, 
fordi en større del af deres identitet er knyttet til dét at sejle. 
I modsætning til Joseph, Williams og Yule (1992) finder vi ikke mange, klare 
effekter af kriserådgivning. Kontakt med læger og samtalehjælp fra lægen er 
ensbetydende med en ophobning af belastende symptomer. Samtalehjælp er dog 
forbundet med en tendens til færre følelsesudsving og mindre social isolation. 
Samtalerne med psykolog/psykiater viser kun ganske få sammenhænge med an-
dre faktorer, in casu følelsesudtrykkene: vrede og glæde. Da undersøgelsen er 
baseret på korrelationsanalyser, kan vi ikke tillade os at sige, at bestemte symp-
tomer er en følge af en bestemt behandling, idet det kunne tænkes, at de, der 
havde bestemte symptomer, opsøgte en behandler. Når mange symptomer på 
undersøgelsestidspunktet korrelerer med f.eks. kontakt til lægen, kan vi dog 
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konkludere, at det ikke ser ud til, at kontakten/behandlingen har haft den ønske-
de effekt. 
Ligesom Joseph, Yule og Williams (1994) finder vi en massiv sammenhæng 
mellem graden af invasion på den ene side og graden af forskellige angstformer 
på den anden (jf. tabel 30-33). Joseph et al. (ibid.) kunne på baggrund af fore-
komsten af invasive reaktioner forudsige graden af depression og angst p.g.a. et 
prospektivt design. Dette er ikke muligt for os i den foreliggende undersøgelse. 
Mens Joseph et al. (ibid.) ligesom os generelt finder, at undgåelse ikke er relate-
ret til symptomer (jf. tabel 44 - for to interessante undtagelser: vagtsomhed og 
skyldfølelse), så finder vi, at undgåelsesreaktioner (udfra IES) er signifikant for-
bundet med utryghed overfor mange mennesker, som man kender (tabel 33), 
utryghed for at der skal ske de nærmeste noget (tabel 30) og frygt for at blive 
smittet (tabel 36). 
I en metaanalyse af psykologiske eftervirkninger efter flere forskellige typer af 
katastrofer, som er baseret på 52 undersøgelser, hvor der forelå sikre målinger af 
forandringer, finder Rubonis og Bickman (1991) tre forhold, som har relevans 
her: 1) at kvinder har flere og længerevarende psykologiske reaktioner end 
mænd efter en katastrofe 2) at når antallet af døde er stort, er de psykologiske 
eftervirkninger større, end hvis antallet af døde er mindre og 3) jo længere tid, 
der går efter katastrofen, jo færre virkninger kan man finde efter den. 
Som beskrevet på side 52 finder vi, at kvinder i højere grad end mænd er æng-
stelige på en række områder efter katastrofen. Men interessant nok finder vi in-
gen forskelle i symptomer mellem de to køn på IES eller PTSS-10. Så forskelle-
ne i angst kunne tænkes, at være en følge af den ringere netværksstøtte, som 
kvinderne modtager, mere end en reel kønsforskel. I en opfølgende undersøgelse 
bliver det muligt at undersøge, om Rubonis og Bickman’s tredje resultat også 
gælder for denne gruppe. 
Weisæth (1985, 1986) fandt efter en eksplosionskatastrofe, at irritation/aggres-
sion var det eneste symptom ud af 30 posttraumatiske stressreaktioner, som til-
tog både i grad og hyppighed i løbet af det første år. Weisæth antager, at dette 
fænomen er sekundært til en langvarig og stærk angsttilstand kombineret med 
søvnforstyrrelser. “Irritationen er en viktig komplikasjon til det posttraumatiske 
stresssyndrom, idet irritabiliteten skaper familiekonflikter, kan øke angst og evt. 
skyldproblematik, og truer lege-pasient-forholdet” (p. 2223).  
Vi har i vort materiale mulighed for at belyse ovenstående: I tabel 20 ses signifi-
kante sammenhænge mellem irritation på den ene side og søvnproblemer, skyld-
følelse samt samspilsproblemer, som implicit ligger i faktorerne “isolere sig” og 
følelsesudsving. Relationen mellem irritation og angst fremgår af tabel 30 og 33. 
Læge-patient forholdet ses ikke at være truet på den måde, at høj irritation er 
forbundet med mindre kontakt med lægen (tabel 25) eller højere medicinforbrug 
(tabel 26). Tværtimod fremgår det af tabel 27, at de personer, som har mest irri-
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tation, i højere grad får kombineret medicin og samtalehjælp hos lægen frem for 
blot medicin. 
Som det væsentligste må man sige, at Weisæths (1986) antagelser virker rimeli-
ge og sandsynlige, også udfra vort materiale, selv om vi ikke er i stand i denne 
undersøgelse at belyse udviklingen af kausale sammenhænge mellem sympto-
mer over tid. Det er i øvrigt Weisæths (1985) forslag (som blev fulgt), at irritati-
on skulle inkluderes som et PTSD-kriterium i DSM-III-R. 
Hvor hensigtsmæssig er invasion og undgåelse som mestringsformer efter trau-
mer? Roth & Cohen (1986) diskuterer dette, trods at man med Horowitz et al. 
(1980) kan anføre, at invasion netop er kendetegnet ved, at den traumatiserede 
ikke selv kan kontrollere sine følelser og tanker. Undgåelse er derimod vellyk-
kede forsøg på at kontrollere bestemte følelser, tanker og adfærd, som holdes 
væk fra bevidstheden og som sådan en egentlig mestringsform. 
Roth & Cohen (ibid.) konstaterer, at undgåelse oftest synes mest hensigtsmæssig 
i pludselige, livstruende traumesituationer, hvor de ikke findes nogen mulighed 
for at kontrollere/øve indflydelse på forløbet, mens invasion har fordele, hvor 
der eksisterer kontrolmuligheder. Deres konklusion er, at en kombination er hen-
sigtsmæssig, idet ethvert traumer kan antages at indeholde elementer, der bør 
undgås, og elementer, der bør bearbejdes for at opnå en sund integration. På ba-
sis af ovenstående vil vi opstille følgende hypoteser. Det invasive er ensbety-
dende med en lettere adgang til at bearbejde traumet, men bliver niveauet for 
højt eller for lavt, vil  bearbejdningen vanskeliggøres. Tilsvarende kan om und-
gåelsesreaktioner sige, at for få er ensbetydende med, at man let overvældes, og 
for mange, at der kun sjældent optræder noget af det traumatiske i bevidstheden. 
Tages de efterladte og de overlevendes situation som grupper i betragtning, kan 
man imidlertid godt finde nogle forklaringer på, hvorfor de reagerer, som de gør. 
De efterladte udviser i højere grad end de overlevende invaderende adfærd, idet 
de har en masse ubesvarede spørgsmål omkring katastrofen. De har ingen kon-
krete billeder af situationen, der kan give dem nogle svar på katastrofens konse-
kvenser. Derfor har de flere “hvorfor spørgsmål” omkring selve katastrofebegi-
venheden end de overlevende, der kun alt for godt kender svarene og billederne, 
hvis belastende karakter de forsøger at undgå. De efterladtes reaktioner hænger 
også sammen med deres traume som et tabstraume, hvor de ikke har haft mulig-
hed for at sige ordentligt farvel til afdøde. De fleste efterladte har først fået deres 
kære identificeret flere uger efter katastrofen og har levet i en stor uvished indtil 
da. Nogle har slet ikke set deres afdøde på grund af ligets tilstand. Disse om-
stændigheder bevirker, at de efterladte  har yderligere spørgsmål til katastrofesi-
tuation og har svært ved at acceptere og afslutte forholdet til de døde. Det er 
svært at erkende, at afdøde virkelig er død. Haga (1985) beskriver en situation 
om nogle efterladte, der blev udsat for et meget traumatiserende tab. Deres situa-
tion er et godt eksempel på betydningen af at få sagt farvel til afdøde. Efterladte 
efter en skibsulykke, hvor deres familiemedlemmer druknede, kæmpede i årevis 
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for at myndighederne skulle finde de manglende lig. Selvom de efterladte i åre-
vis ikke havde set deres kære, havde de svært ved at forlige sig med et definitivt 
farvel til afdøde, idet de ikke havde set ligene. I alle årene optog de afdøde altså 
deres tankegang på en uafsluttet og dermed belastende måde. 
De mange psykologiske eftervirkninger efter katastrofen kan med fordel forstås 
som posttraumatiske belastningsreaktioner (ICD-10, WHO 1994) eller post-
traumatisk stressforstyrrelser (DSM-IV, APA, 1994), her kaldet PTSD. PTSD er 
kendetegnet ved et årsagskriterium, her en katastrofe, og tre karakteristiske 
symptomer: a) invasion af genoplevende erindringer fra katastrofen b)undgåelse 
af tanker, følelser, steder, som kan fremkalde erindringer og c) en vedvarende 
“alarm”-tilstand, hvor vedkommende hele tiden er på vagt for at forebygge en ny 
katastrofe. Denne alarmtilstand er uhyre opslidende og resulterer i søvnproble-
mer, irritabilitet og koncentrationsvanskeligheder. 
Katastrofen har fremkaldt en voldsom dødsangst, som resulterer i tilbageven-
dende invasioner. Disse søges blokeret ved en kognitiv undgåelse, hukommel-
sestab, social tilbagetrækning m.v. Specielt de overlevende kan ud fra teorien 
formodes at lide af alarm-reaktioner, hvilket vi også har set bekræftet (side 53). 
PTSD står sjældent alene. Efter en katastrofe ses ofte andre, samtidige forstyr-
relser: angst, depression, fobier, dissociative forstyrrelser, misbrug, familiepro-
blemer, forhøjet sygelighed og ulykkesfrekvens (jf. Weisæth, 1993). Fortsætter 
PTSD efter tre måneder, taler man om en kronisk tilstand. PTSD i kronisk form 
kan udvikle sig til en vedvarende personlighedsændring kendetegnet med mindst 
to af følgende træk: fjendtlighed, social tilbagetrækning, tomhed/håbløshed, 
vedvarende irritabilitet eller følelse af fremmedgørelse overfor andre (jf. ICD-
10, WHO; F62.0).  
En af ophavsmændene bag PTSD-diagnosen er Horowitz (1976/86), som bygger 
på Breuer og Freuds (1895/1955) analyse af den hysteriske neurose, som den-
gang blev forstået som forårsaget af et trauma. Breuer og Freud beskriver, hvor-
ledes bevidstheden oversvømmes af “fraspaltede” ideer, at der foregår en 
tvangsmæssig gentagelse af traumerelateret adfærd, og at der hele tiden dukker 
stærke traumerelaterede følelser op. Disse invaderende eller oversvømmende 
tendenser holdes i et vist omfang i skak af helt modsatte tendenser: benægtelse, 
fortrængning og undgåelse. 
Det er Horowitz’ fortjeneste at have påpeget svingningerne mellem de to basale 
tilstande: det invaderende-repetitive og det benægtende-følelsesløse, som den 
centrale kærne i en posttraumatisk forstyrrelse. Horowitz (1976/86) antager, at 
det invaderende-repetitive er en automatisk egenskab i den informationsbear-
bejdning, der foregår efter et traume, og hvis formål er at støtte og bidrage til en 
løbende assimilations- og akkommodationsproces. Den benægtende-følelsesløse 
tendens ses som en defensiv funktion, som afbryder den invaderende-
tvangsmæssige gentagelse, når forestillinger og følelser bliver uudholdelige. 
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Horowitz søger at bygge bro mellem psykoanalysen og kognitiv psykologi. Han 
opfatter det invasive som et eksempel på en informationsmæssig overbelastning 
og undgåelse, som bidrager til assimilation ved at sørge for den rigtige dosering 
af det materiale, som skal integreres.  
Processen vil foregå, indtil den foreliggende information matcher individets 
kognitive model eller skema for begivenheder eller indtil en helt ny kognitiv 
model er skabt, som kan rumme begivenheden og den foreliggende information. 
Den generelle forventning til fordelingen af invasive og undgåelsesfænomener 
vil derfor være 1) at de invasive elementer er hyppige lige efter et traume og 
derefter aftager og 2) at undgåelseselementer har et beskedent eller moderat om-
fang lige efter et traume og derefter vil tiltage i omfang. 
Dårlig tilpasning ser Horowitz (1974, 1986) som et tilfælde, hvor bearbejdnin-
gen er gået i stå, og personen er fanget i svingningerne mellem invasion og und-
gåelse, men der er ikke meget empirisk belæg for, at denne opfattelse er dæk-
kende. 
Epstein (1991) skitserer imidlertid en anden og mere frugtbar opfattelse af en 
manglende gennemarbejdning, idet han taler om “maladaptive” løsninger, hvor 
en person har udviklet et sæt af forestillinger om sig selv, om andre, om verden 
og om hvordan man skal klare belastninger. Epstein nævner fem typer løsninger, 
som er kendetegnet ved hhv. en generalisering af 1) frygt, 2) vrede, 3) tilbage-
trækning, eller ved 4) dissociation eller 5) forsøg på at “omfavne” traumet, at 
leve med det på en meget nærværende måde og være opslugt af det. Disse fem 
løsninger kan også omfattes som interpersonelle strategier (jf. Hougaard, 1993) 
eller vedvarende forandringer i personlighedsstrukturen (jf. ICD-10; WHO; 
F62.0). 
McFarlane (1986) undersøgte følgerne af en brandkatastrofe og påpeger, at det 
er utilstrækkeligt kun at inddrage traumeeksponering og de tab, som er lidt un-
der katastrofen, hvis man vil forklare og forudsige de alvorlige forstyrrelser af 
psykiatrisk art, som optræder efter en katastrofe. Ifølge McFarlane er det nød-
vendigt tillige at inddrage andre risiko- eller sårbarhedsfaktorer, såsom person-
lighed, (jf. Horowitz, 1974), belastende livsbegivenheder og familieforhold samt 
den subjektive oplevelse af katastrofen. Kun ganske få af de personer, McFarla-
ne undersøgte, opfattede sig selv som syge i de første par måneder efter katastro-
fen. Deres psykiske problemer syntes at vokse frem på baggrund af deres mang-
lende held til at forlige sig med erindringerne fra katastrofen. Der opstår nogle 
gange skamfølelser over ikke at klare sig så godt igennem det, som andre tilsy-
neladende gør, og følelsen af fiasko kan skabe indre modstand mod at undersøge 
hvilken personlige mening, katastrofen kunne have for den enkelte. 
McFarlane og Papay (1992) fandt, at 77% af katastrofeofre, som udviklede 
PTSD, tillige udviklede andre forstyrrelser - især depression og angst (jf. Green 
et al., 1992). De ofre, som “kun” udviklede PTSD, var de, som havde været al-



 

 70

lertættest på katastrofen. Belastende livsbegivenheder før og efter katastrofen 
medførte en forøget forekomst af angst og depression. 
McFarlane (1992) undersøgte relationerne mellem invasion og undgåelse og 
fandt, at traumeeksponeringen afgjorde graden af invasion, mens graden af und-
gåelse ikke var en direkte følge af traumeeksponering, men udelukkende en føl-
ge af, hvor intensive de invaderende erindringer er. Tilsvarende fund er beskre-
vet hos Solomon (1989), Creamer et al. (1990) og Schwarz & Kowalski (1991). 
Undgåelsesreaktioner er et forsvar, en måde at rumme intense følelser på, som 
stammer fra tilbagevendende traume-erindringer. Undgåelse er en beskyttelses-
foranstaltning mod belastning og smerte, men ikke det primære led mellem 
traumet og symptomdannelsen. 
I sin analyse viser McFarlane (ibid.), at der eksisterer en tovejsrelation mellem 
graden af invasion og graden af symptomer. Invasive fænomener kan forudsige 
graden af depression og angst, men disse to tilstande har til gengæld en feed-
backvirkning, som øger graden af invasion. Når PTSD er blevet en permanent 
tilstand, er den mentale optagethed ligeså meget et udtryk for personens forhøje-
de alarmberedskab som et udtryk for høj traumeeksponering eller utilstrækkelig 
bearbejdning (jf. Creamer et al. 1990). De invasive reaktioner aftager i tidens 
løb, men i mindre grad end symptomerne (angst og depression). McFarlane 
(ibid.) konkluderer i sin analyse, at de invasive erindringer udløser alvorlige 
(psykiatriske) forstyrrelser. Når en forstyrrelse er opstået, afgøres intensiteten 
(af det invasive) bl.a. af graden af forhøjet alarmberedskab og følelser som angst 
og depression. Undgåelse er en angstreducerende reaktion, som følger af det 
forhøjede alarmberedskab, og er i relation til symptomdannelsen et sekundært 
fænomen. 
Creamer et al. (1990) slår til lyd for, at invasion og undgåelse anskues som en 
indikator for individets evne til at bearbejde et traume. Hvis invasions- eller 
undgåelsesniveauet er højt, kan bearbejdningen ikke foregå effektivt, og den pa-
tologiske frygtstruktur fra traumet, som er tilstede i hukommelsen, vil forblive 
intakt (jf. Foa & Kozak, 1986, Foa et al., 1989). En konsekvens af ovenstående 
er, at bearbejdning kun kan finde sted, hvis 1) alarmberedskabet (som påvirker 
invasionsgraden) ikke er for høj og 2) undgåelsesniveauet er så lavt, at frygt-
strukturen kan aktiveres. 
Den foreliggende undersøgelse afdækker de senvirkninger, som færgekatastro-
fen havde for overlevende og efterladte halvandet år efter. Traumatiseringsgra-
den for gruppen som helhed er høj. En række forholds indvirkning på traumati-
seringsgraden er undersøgt. Der er fundet væsentlige forskelle på gruppen af 
overlevende og gruppen af efterladte. Demografiske forhold spiller en mindre 
rolle; øvrige belastende livsbegivenheder spiller derimod en betydelig rolle. Den 
sociale støtte fra de nære omgivelser spiller en helt afgørende rolle. Støtte fra en 
række faggruppe har en vis betydning, men den specifikke indsats fra flere fag-
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grupper bør granskes kritisk med henblik på at opnå en højere grad af effektivi-
tet og tilfredshed ved fremtidige katastrofer. 
I en kommende undersøgelse bliver det muligt at se, på hvilke områder forhol-
dene ændrer sig i løbet af de efterfølgende to år. 
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