
3Nr. 22 . 2007 PSYKOLOG NYT

VED SELVSYN AF ASK ELKLIT OG SESSEL KURDAHL

                      gymnasieeleven Cecilie hu-
skes af mange. Det skyldes både den 
massive mediedækning, der fandt 
sted i dagene og ugerne efter tragedi-
en, og de særlige omstændigheder, 
som drabet fandt sted under.

Hasseris Gymnasiums årlige faste-
lavnsfest var netop begyndt fredag 3. 
marts 2006, da 19-årige Cecilie fra 3.g 
løb ind på gymnasiet forfulgt af sin 
ekskæreste. Omkring 50 elever var til 
stede, da han stak hende adskillige 
gange i brystet med en kniv. På grund 
af festens karakter troede mange, at 
det drejede sig om en happening. Efter 
at have såret endnu to elever, som ville 
stoppe ham, og vristet sig fri af pedel-
len og en elev, der forsøgte at holde 
ham fast, flygtede ekskæresten fra 
gymnasiet.

Cecilie døde af sine kvæstelser få mi-

I marts 2006 blev Cecilie 

fra Hasseris Gymnasium 

dræbt for øjnene af 

mange elever og lærere. 

De psykologiske konse-

kvenser forbundet med 

at være vidne er nu kort-

lagt gennem en omfat-

tende undersøgelse. 

VIDNE TIL DRAB

Drabet på
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nutter efter. Politi og ambulance blev 
tilkaldt, og et kvarter efter blev gymna-
siet spærret af. Alle blev samlet i klasse-
værelser og festsalen, mens Falck og 
politi tog sig af den dræbte og de såre-
de, ligesom de gik i gang med at opspo-
re gerningsmanden. Han blev fundet 
tre timer senere, hvor han havde hængt 
sig. Først herefter kunne de over 200 
panikslagne og chokerede gymnasie-
elever komme hjem til deres familier.

Grundet belastning af mobiltelefon-

nettet var det vanskeligt for mange at 
komme i kontakt med deres familie og 
venner, og sparsomme oplysninger 
om den tragiske begivenhed figurere-
de hurtigt på tekst-tv, hvilket fik pårø-
rende til at frygte, at det netop var de-
res barn, veninde eller ven, som var 
blandt de omkomne og sårede.

Vidne til drab
Det at være vidne til drab påvirker 
langt de fleste mennesker, men for 

nogle har det så store psykologiske 
konsekvenser, at de har brug for psy-
kologisk krisehjælp (Elklit, 1994).

Vidners behov for krisehjælp er flere 
gange blevet anfægtet fra lægeside 
(Elklit, Isidor, Kristensen, Konnerup, 
Lyngby & Obaidi, 2007), idet det hæv-
des, at en sådan oplevelse burde kun-
ne rummes og bearbejdes af alminde-
lige, normale mennesker. Lægerne kan 
støtte sig til WHO’s diagnosesystem, 
ICD-10, som anvender et normativt 
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relse (PTSD). Variationen i 
PTSD-prævalens kan forklares 
med forskelle i drabsomstæn-
dighederne som for eksempel 
oplevet trussel, direkte ekspo-
nering, kendskab til ofret, 

drabsepisodens varighed, tiden, hvor 
vidnerne var adskilt fra deres familier, 
og tidsrummet mellem drabsepisoden 
og selve undersøgelsen.

For at opfylde DSM-IV’s diagnosti-
ske kriterier for PTSD, skal man enten 
have oplevet, været vidne til eller være 
blevet konfronteret med en traumatisk 
begivenhed kendetegnet ved at inde-
bære død eller trussel om samme og i 
den forbindelse have følt en intens 
frygt, hjælpeløshed eller rædsel. Des-

stressorkriterium for posttraumatisk 
belastningsreaktion. Der tales her om, 
at en traumatiserende begivenhed, 
som skal være af ”en exceptionel tru-
ende eller katastrofeagtig natur, som 
vil medføre kraftig påvirkning hos 
praktisk taget enhver”.

Undersøgelser – baseret på det ame-
rikanske diagnosesystem DSM – af 
grupper, som har været vidne til drab, 
viser imidlertid, at mellem 5 % og 33 % 
udvikler posttraumatisk stressforstyr-

Elevudsagn
Elevreaktioner fra rapporten:
Uvirkelighed:

”Morderen sad oven på hende, mens vi andre stod omkring og 
troede, at det var noget skuespil.”

”Jamen, jeg stod jo lige foran og så det hele ske uden faktisk at 
opfatte, at det var virkelighed. Jeg havde været vidne til et mord, som 
jeg ikke helt var klar over, før hele gymnasiet var i panik og stedet blev 
spærret af.”
Det værste:

”Morderen og jeg fik øjenkontakt, og han udviste glæde. Øjnene 
strålede og et bredt smil.”

”At se Cecilies bedste veninde sidde med hendes hoved i skødet og 
bare skrige.”

”Jeg så Cecilie tage det sidste åndedrag og give op.”
Ventetiden:

”Politiet gennede os bare ind i festsalen, og de ville ikke sige noget.”
”Det at sidde i festsalen og ingen vidste noget, og alle ens venner 

græd og folk kastede op. Men også folk der skreg og kom løbende 
fra drabet med blod over det hele. Forvirringen.”

”Alle de følelser, der var i et rum.”
Bagefter:

”Følelsen af tomhed. Følelsen af hjælpeløshed og tanken om, hvor 
sårbart livet er.”

”Tomhed og manglende lyst til at fortsætte mit næsten afsluttede 
gymnasieforløb – dertil manglende mening i livet.”

uden skal man vedvarende genopleve 
den traumatiske begivenhed, vedva-
rende gøre brug af undgåelsesadfærd 
forbundet med traumet eller opleve 
en følelsesmæssig tilbagetrækning 
(“numbness”) samt udvise tegn på 
forhøjet vagtsomhed. Disse sympto-
mer må ikke have været til stede før 
traumet og skal have varet i mindst én 
måned, før diagnosen kan stilles.

Indsatsen efter drabet
Formiddagen efter drabet fik eleverne 
på et orienteringsmøde på gymnasiet 
at vide, at de, der ønskede det, kunne 
komme til at tale med en psykolog. 
Studievejledere hjalp med at vurdere, 
hvilke samtaler der var mest akutte.
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ken effekt de forskellige faktorer hav-
de på forskellige psykologiske varia-
ble hos eleverne, men særligt interes-
sant var spørgsmålet om, hvilke fakto-
rer der var mest afgørende for den 
samlede grad af traumatisering.

En hierarkisk, lineær regressions-
analyse viste, at det ved hjælp af kun 
syv faktorer var muligt at forklare hele 
78 % af traumatiseringsgraden (målt 
med HTQ-totalscore). Køn forklarede 
12 %, mens kendskab til den dræbte 
pige og en udtalt hjælpeløshed eller 
rædsel kunne forklare yderligere 24 %. 
Manglende evne til at udtrykke sine 
tanker og følelser og det at føle sig 
svigtet af folk, som man regnede med 
ville støtte én i tiden efter drabet, 
bidrog med 17 %. Endelig bidrog 
negativ affektivitet og dissociati-
ve træk med de sidste 25 %.

Det viste sig, at 9,5 % af elever-
ne havde PTSD syv måneder ef-
ter drabet, mens 25 % manglede 
et enkelt symptom i den fulde 
diagnose (subklinisk PTSD). 25 (8 
%) havde benyttet sig af tilbud-
det om at få hjælp fra en sygesik-
ringspsykolog, mens 16 (5,4 %) 
angav, at de stadig havde brug 
for psykologhjælp på undersø-
gelsestidspunktet.

Diskussion
Drab i det offentlige rum afføder 
stor mediebevågenhed og inte-
resse i offentligheden: Hvordan 
kunne det ske (hvad kendetegner 
en person, som kan udføre en så-
dan forbrydelse?), og hvordan 
klarer de personer sig, som har 
overværet drabet? Den forelig-
gende forskning om de overle-
vende og tilskuernes efterfølgen-
de reaktioner viser, at der er tale 
om betydelige langtidsvirknin-
ger hos en stor del af de berørte. 

I løbet af lørdagen og søndagen fik 
alle, som ønskede det, mulighed for 
individuelt, parvis eller i grupper af 
tre, at tale med en at gymnasiets to til-
knyttede psykologer af mindst en halv 
times varighed efter behov (Carl, 
2006). Nogle elever fik flere samtaler. 
De elever, som psykologerne skønne-
de, havde behov for yderligere hjælp, 
blev henvist til privatpraktiserende 
psykologer, idet amtet havde sørget 
for, at alle involverede kunne få gratis 
hjælp via Sygesikringen.

Den psykologiske indsats har efter-
følgende været genstand for faglig de-
bat (Bechgaard, 2007; Elklit, 2007).

Rektor og den øvrige ledelse søgte i 
den efterfølgende tid at skabe et trygt 
miljø på gymnasiet, hvor eleverne fik 
tid til at tale tragedien igennem, og der 
blev lavet et mindested på skole samt 
afholdt en mindehøjtidelighed. Lære-
re, studievejledere og rektor stillede 
sig til rådighed, hvis eleverne havde 
brug for en efterfølgende samtale.

Den psykologiske betydning af in-
stitutionens reaktionsmåde efter en 
voldsom hændelse anses for at være af 
stor betydning for medlemmernes be-
arbejdning (Elklit, 2000).

Undersøgelsens hoved-
resultater
320 elever fra Hasseris Gymnasium 
deltog i en spørgeskemaundersøgelse 
godt et halvt år efter drabet (Elklit & 
Kurdahl, 2007). Foruden en række de-
mografiske og åbne spørgsmål bestod 
spørgeskemaet blandt andet af Har-
vard Trauma Questionnaire-IV, Crisis 
Support Scale, Trauma Symptom 
Checklist-26, Revised Adult Attach-
ment Scale, World Assumption Scale, 
Coping Style Questionnaire og NEO 
PI-R short version.

De talrige faktorer lagde op til man-
ge relevante analyser i forhold til, hvil-

De mange detaljerede beskrivelser, 
som eleverne på Hasseris Gymnasium 
kom med, viste tilsvarende med al ty-
delighed, hvor stor psykologisk be-
tydning drabet på Cecilie havde for 
dem og deres familier.

Omfanget af PTSD og subklinisk 
PTSD betyder, at mere end en 1/3 af 
eleverne godt et halvt år efter drabet 
var plaget af symptomer. Et højt symp-
tomniveau efter et halvt år er forbun-
det med en forhøjet risiko for, at til-
standen bliver kronisk (Kessler et al., 
1995), enten i form af kronisk PTSD el-
ler i form af, at personligheden ændrer 
sig og udvikler nye jeg-indskrænken-
de træk som ængstelighed eller det 
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sæt af personlighedspsykologiske og 
sociale faktorer. Disse viste sig at kun-
ne forklare den største del af den sam-
lede variation.

Manglende evne til at udtrykke tan-
ker og følelser og oplevelsen af svigt 
fra familie og venner afspejler fakto-
rer, som kan bearbejdes i en krisepsy-
kologisk behandling. Det samme gæl-
der for negativ affektivitet og tilbøje-
lighed til dissociation. Disse to fakto-
rer kan opfattes som relativt stabile 
personlighedsmæssige træk, men de 
kan også ses som mere reaktive til-
stande, som kan ændres gennem be-
handling.

Analysen giver således anledning til 
en vis optimisme med hensyn til 
mulighederne for at hjælpe de 
elever, der er mest påvirkede af 
drabet, idet de forhold, som har 
den største effekt, er nogle, som 
er tilgængelige for forandring i et 
socialt felt, hvad enten det nu er 
familien, vennekredsen, skolen 
eller et terapeutisk forløb.

Tidlig screening af potentielt 
traumatiserede kunne være en 
måde at effektivisere krisepsyko-
logiske interventionsforløb på ef-
ter voldsomme begivenheder, 
idet de mest sårbare med 80 % 
sandsynlighed kan identificeres 
kort tid efter en hændelse (Elklit 
& Brink, 2004). Der findes også i 
dag gode forbilleder til, hvordan 
sådanne interventioner kan gen-
nemføres (Elklit, 2007).

Ask Elklit, cand.psych.,
professor i psykotraumatologi,

Psykologisk Institut,
Aarhus Universitet.

Sessel Kurdahl, cand.psych.,
PPR, Ringkøbing-Skjern 

Kommune

modsatte – en større villighed til at ud-
fordre sig selv i meget risikofyldte si-
tuationer. Kronisk PTSD er også for-
bundet med en høj (80 %) risiko for ko-
morbiditet, dvs. at de, der har PTSD, 
også udvikler andre sekundære lidel-
ser såsom angst, depression, somatise-
ring, misbrug m.m. (ibid.).

Undersøgelsen har kortlagt en lang 
række faktorer, som øver indflydelse 
på traumatiseringsgraden. I modsæt-
ning til tidligere undersøgelser, som 
ofte har fokuseret på omstændighe-
derne ved at være vidne til drab samt 
enkelte mål for efterfølgende belast-
ning (PTSD, angst eller depression), 
havde vi valgt at inddrage et større 
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