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Traumets universalitet
- Erfaringen af traumer er en essentiel
del af det at være menneske
- Til trods for menneskets ekstraordinære
evne til at overleve og tilpasse sig, så
kan traumatiske erfaringer forandre den
psykologiske, biologiske og sociale
ligevægt i en sådan grad, at erindringer
af særlige begivenheder farver alle
oplevelser og destruerer
værdsættelsen nuet
- PTSD genindfører ideen om at visse
symptomer er resultatet af, at det har
været vanskeligt/umuligt for individet at
komme overens med oplevelser, som
har været overvældende for personens
evene til at ‘cope’ eller ‘symbolisere’ sin
situation

Illustrative cases
Case1
En kvinde som blev voldtaget udviklede
ikke PTSD indtil hun måneder senere
læste om, at voldtægtsmanden havder
voltaget og dræbt en anden kvinde
Case 2
En kvinde på vej til arbejdet I bil
overværer ved et vejkryds, hvor hun
stopper for rødt, at en anden bil kører et
barn over og slår det ihjel. I ugerne
derefter føler kvinden en anspændthed
hver gang hun passerer lyssignalet og en
måned efter begynder kvinden at køre en
anden vej til arbejdet. Efter fire måneder
ophører hun med at køre bil og efter et
halvt år kan hun ikke mere gå på arbejdet.

Traumatisation
Alle, der traumatiseres udvikler deres egen
særlige psykiske forsvar for at håndtere
invaderende erindringer og den øget
fysiologiske arousal
Valget af forsvarsmekanismer er påvirket af :
•Udviklingsmæssige faktorer og den
individuelle psykiske konstitution
•Temperament (novelty-seeking; harmavoidance, reward dependence; persistence)
•Personens udviklingsmæssige stadie
•kontekstuelle faktorer

Traumatisation
Kernen i traumatisering er den manglende
eller svigtende evne til at integrere
erfaringer og oplevelser fra fortiden i
aktuelle, nutidige begivenheder og
hverdagsoplevelser
Effekten af de repetitive
gen(nem)spilninger af traumet ses i:
- Indre og ydre billeder,
- Adfærd/handlinger
- Følelser
- Fysiologisk tilstand
- Interpersonelle relationer,
hverdagens kommunikation

Informations processering
(symbolisation) i PTSD
• Vedvarende invadering af erindringer
som er relateret til traumet, hvilket
forstyrrer opmærksomheden på aktuelt
pågående information;
• Aktive forsøg på at undgå specifikke
udløsere af trauma-relaterede
emotioner samt oplevelse af at at være
ude af stand til at svare på omverdens
henvendelser;
• En tendens til nærmest tvangsmæssigt
at udsætte sig for situation som bringer
minder frem af traumet;

Informations-processering i
PTSD
• Tab af evnen til at modulere sine
fysiologiske reaktioner på stress,
hvilket fører til nedsat evne til at
anvende kroppens signaler som
ledetråd for ens handlingen;
• Generelle problemer med
opmærksomhed, distraktion og evnen
til at diskriminere ydre (perceptive) og
indre stimuli;
• Ændringer i psykologiske
forsvarsmekanismer og i den
subjektive identitets-oplevelse

Trauma kategorisering
1) Udviklings-traumer (lack of parental care,
difficulties in establishing intimate
relationships, midlife crises, etc.)
2) trauma fra psyko-sociale and sociokulturelle forhold (burnout, unemployment,
death of significant others, somatic and
psychiatric disorders, etc.)
3) trauma fra extreme humane stressorer
(social violence, concentration camp
survival, rape and torture, natural
catastrophes).
Goldberger & Bretnitz. Handbook of stress. IUP, 1993

Akse IV: Psykosociale og miljømæssige
problemer
Problemer med det primære netværk:
f.eks. dødsfald i familien;
helbredsproblemer i familien; opbrud i
familien ved separation, skilsmisse eller
fraflytning; fjernelse fra hjemmet; forælder
gengiftes; seksuelt misbrug eller fysisk
mishandling; overbeskyttelse fra forældrene;
omsorgssvigt af barnet; utilstrækkelig
grænsesætning; overensstemmelser mellem
søskende; fødsel af søskende.
Problemer i forhold til socialt miljø:
f.eks. dødsfald eller tab af ven;
utilstrækkelig social støtte; bor alene;
vanskelighed ved kulturel integration;
diskrimination; tilpasning til skift i livsstil
(såsom pensionering)

Akse IV: Psykosociale og miljømæssige
problemer
Uddannelsesmæssige problemer:
f.eks. analfabetisme;
indlæringsvanskeligheder;
uoverensstemmelser med lærer eller
klassekammerater; utilstrækkeligt
skolemiljø.
Erhvervsmæssige problemer:
f.eks. arbejdsløshed; utilstrækkelig bolig;
usikkert nabolag; uoverensstemmelser med
naboer eller udlejer.
Økonomiske problemer:
f.eks. ekstrem fattigdom; utilstrækkelige
økonomiske midler; utilstrækkelig
sundhedsforsikring.

Akse IV: Psykosociale og miljømæssige
problemer
Problemer med adgang til sundhedsydelser:
f.eks. utilstrækkelige sundhedsydelser;
manglende adgang til transport til
sundhedscentre; utilstrækkelig
sundhedsforsikring.
Problemer i forhold til samspillet med det
juridiske system/kriminalitet:
f.eks. arrestation; fængsling; retsforfølgelse;
offer for kriminalitet.
Andre psykosociale og miljømæssige
problemer:
f.eks. udsættelse for katastrofer, krig, andre
fjendtligheder; uoverensstemmelser med
ikke familiære omsorgsgivere såsom
sagsbehandler, socialarbejder, læge;
manglende adgang til sociale
hjælpeforanstaltninger.

F43 Reaktion på svær
belastning og
tilpasningsreaktioner
Årsagsfaktorer
1. En exceptionelt traumatisk
begivenhed som medfører en
akut belastningsreaktion
2. En betydende livsændring
som medfører længerevarende
belastning, der resulterer i en
affektreaktion
3. Mindre udtalt psykosocial
belastning (life events)

PTSD - psykiatriske
følgediagnoser
• Personlighedsændring efter
katastrofeoplevelse
• Akutte og forbigående psykoser
• Vedvarende forandring af sindsstemning
• Forstyrrelser i integrationen af erkendelse,
hukommelse, sansning og vilje
• Tilstand med vedvarende klager over
dårligt legemligt helbred med ledsagende
krav om undersøgelser og operationer, til
trods for forsikringer om, at tidligere
undersøgelser ikke har vist noget galt.
• Angstlidelser (panikangst, generaliseret
angst)

PTSD
Psykosociale følger
•
•
•
•
•
•
•

Selvdestruktiv og impulsiv adfærd
Fjendtlighed
Social tilbagetrækning, isolation
Følelse af håbløshed
Somatisering
Afmagt
Et skadet forhold til omgivelser og
netværk
• Følelse af at være under en konstant
trussel
• Problemer med at styre,
følelsesregulere og forstå egne børn

