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Abstract
In research there is a basis for seeing a connection between the criterias for PTSD and pain disorder as
defined in DSM IV, and the aim of this paper is to examine how this connection can be conceptualized.
The paper shows how the distinction between body and psyche can be traced a long way back in time,
and that it still today influences the way for example suffering is categorized in diagnostic manuals.
Here you still see remnants of mechanistic conceptions of human beings, as well as of Descartes and
Freuds views on hysteria.
Because of the separation of and the attempts to find connections between psyche and soma, the paper
seeks to establish a balance between clinical psychology and the neuropsychological field. If you seek
to understand if there is a link between body and psyche you can’t just look at one of these fields.
The consequences for assumptions about pain derived from Descartes and the mechanistic concepts of
man are discussed. New research about pain is drawn into the discussion of and the answers to the
main question. Pain disorder belongs to the category of somatoform conditions and is a psychiatric
diagnosis in DSM IV, and it is shown that this diagnosis doesn’t seem adequate if you take into account,
what we in 2010 know about the psychology and physiology of pain. Because central processes in the
brain can be sensitized and pain can be centrally maintained without any peripheral damages, because
of the plasticity of the brain and of faulty regulations in the neuroendocrine processes.
The history of trauma is examined. This concept has always had some kind of chameleonic existence,
there has never been only one metatheory about it. Different researchers from different fields have
chipped in with their concepts – for example the cardiologists term Soldiers Heart or the neurologist
understanding of trauma as a breakdown in an already weekened nervus system. The advent of the
diagnosis PTSD as a consequence of the sufferings brought on by the Vietnam war has mainstreamed
the cathegorization of damages caused by traumas. But there still are more symptoms than
conceptualized in PTSD, and this abstraction is being discussed. Important elements seem to be
omitted, for example pains, that can be accounted for by the diagnosis DESNOS (Disorder of Exstreem
Stress Not Otherwise Specified) based on research in this field. Processes of memory have – as shown
in history by Janet and Freud – significance for traumas. Because of memory we become experienced,
and with the help of experience we understand the world anew. It is our experience that influences the
perceptions of ourselves, of our surroundings and of ourselves in these surroundings.
The paper investigates how these processes can shed some light on the connection between pain and
PTSD. Especially the implicit part of memory seems to play an important part in the form of
conditioning and generalizations, but also phenomenons as state dependent learning and contextual
memory seems to contribute with knowledge and perspectives to explain how pain and PTSD can
mutually maintain each other. The structures in the brain, that play a part in memory processes – and
especially amygdala – are of relevance. In research a temporary “window in time” has been uncovered,
where especially avoidance behavior is shown to be of importance in the long term for the risc to
develop PTSD and chronic pain. This phenomenon is discussed and related to processes of memory
and to the research this paper is based upon.
It is concluded, that avoidance behavior and memory are important elements in the establishing and
maintenance of PTSD as well as of pain, and that memory can be a mediator for these two
phenomenons ‐ with the intervention of avoidance behavior.
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Indledning
Der har siden de moderne videnskabers opståen været tradition for at foretage en distinktion
mellem krop og psyke. Den medicinske videnskab har taget sig af kroppen, og psykologien af
psyken. Freud, der var neurolog, søgte med sin psykoanalytiske teori at skabe en forståelse af
sammenhængen mellem krop og psyke, og udviklede således teorien om drifterne og de indre
psykiske spændingstilstande, der blev udløst i noget kropsligt. Fx blev hysteri, med smerter i
og lammelse af ekstremiteter, set som et somatisk udtryk for en indre psykisk
spændingstilstand, der igen kunne bringes til ophør via psykoanalysen.
På Freuds tid, såvel som i dag, er der ingen helt præcis definition af hvad disse fænomener
indeholder. Datidens hysteri og neuroser, som indeholdt en kausalitetstænkning fra psyke til
krop er i nutidens, anno 2010, diagnose manualer hhv. DSM IV og ICD 10 blevet afløst af mere
deskriptive termer, under en kategori Somatiseringslidelser, som indeholder: udefinerbar
somatoform lidelse, konversions sygdom, smertesygdomme, hypokondrier mfl. (APA, 2007,
WHO, 2006).
Mirdal (1999) peger i en diskussion af psykosomatik på at kausalitetstænkningen ikke er
bragt til ophør med den nuværende mere deskriptive symptomfokusering i DSM IV og ICD 10,
idet der fx stadig i begrebet somatiseringslidelse implicit henvises til, at der er noget som
somatiseres, og dette noget ligger lige for at være noget psykologisk. Hvorimod en anden part
i debatten, Birket – Smith (2009) hævder at kausalitetstænkningen helt er fjernet fra den
nyere deskriptive diagnostik i DSM IV. Der er således i dag blandt fagfolk fra forskellige sider
af faget ikke enighed om, hvordan man skal tilgå, eller forstå disse nye begrebsdannelser,
samt forstå fænomenerne, som ligger til grund herfor.
At der er en sammenhæng mellem psykiske tilstande og kropslige reaktioner og kropslige
tilstande og psykiske reaktioner, skal man vel blot tænke på så relativt banale
hverdagsfænomener, som at møde en kær ven, hvor selve gensynet leder til et smil. Smilet er
et kropsligt udtryk for en indre tilstand. Eller som Samman & MacQueen (2008) skriver i
deres artikel ’Depression, migraine, and cardiovascular disease: sadness really can break your
heart’, at der er en overdødelighed hos deprimerede, der samtidig også lider af en

hjertesygdom, sammenlignet med matchende kontrolgruppe, der er diskussion om hvordan
denne sammenhæng skal forstås, men der er fundet en dysregulering af HPA aksen hos
deprimerede, og det er sandsynligt, at en følsomhed i denne medfører forandrede
neurohormonelle tilstande, der kan føre til både hjertesygdomme og af indviklede veje også til
migræne. Spitzer et al. (2009) har ligeledes i et studie med 3171 deltagere fundet, at der er en
sammenhæng mellem Posttraumatisk stress disorder (PTSD), og risiko for at udvikle
sygdomme som astma, bronkitis og gigtsygdomme.
Jeg har under mit studie arbejdet i en hjemmeplejegruppe i Storkøbenhavn. Her har jeg mødt
borgere, som egentlig ikke var rigtigt syge i medicinsk forstand, men som har haft svært ved
at klare deres hverdagsliv, bl.a. pga. udefinerbare vedvarende smerter. Smerter, som der ikke
var nogen medicinsk forklaring på. Når man har givet sig tid til at lytte og være nysgerrig på
deres liv, rummer livshistorien ofte mange psykiske belastninger, og det har været min
oplevelse, at der ofte har været tale om svære og i nogle tilfælde også traumatiserede liv. Både
i psykologien og i de medicinske termer anvendes ordet traume, som betyder slag, som
betegnelse for en skade mod den fysiske eller psykiske integritet. Begrebet dækker bredt og
traumer kan medføre både psykologiske konsekvenser, men også skader mod kroppen der
gør ondt.
Særligt en borger har fæstnet sig i min erindring, fordi hun ofte kom i konflikt med sine
hjælpere, og ofte efterfølgende havde forværring af sine smerter. Dette og hjemmehjælpernes
diskussioner og forståelser af deres borgere, har ledt mine tanker hen på distinktionen
mellem krop og psyke, som går igen i medicinsk uforklarlige kroniske smerter, og også
kommer til udtryk i nogle hjemmehjælperes forståelse af deres borgere: Fx ved at udtrykke
undren over, hvad hun får ud af at have smerter, implicit, at det er et psykologisk behov, der
søges dækket, og som hun blot ikke eksplicit giver udtryk for.
Derfor søger jeg at undersøge, hvordan sammenhængen mellem svære liv, traumer og
somatiske symptomer, som smerter, kan forstås. Jeg vil i specialet ikke beskæftige mig bredt
med krop‐psyke diskussionen, men forholde mig til et element af denne.

Problemstilling
Der er i forskningen belæg for sammenhæng mellem traumer og kroniske smerter, undersøgt
i henhold til kriterierne for PTSD og smertesygdom i DSM IV (Maunder, 2009; Otis et al., 2003;
2006, Van der kolk et al., 1996; Nijenhuis et al., 2003). Forskningen peger endvidere på at
patienter, som lider af PTSD og kroniske smerter, oplever mere intense smerter og
følelsesmæssig stress (Jenewein et al., 2009; ).
Kriteriet for at få diagnosen smertesygdom ifølge DSM IV er, at der ikke er nogen medicinsk
årsag til smerterne, og at psykologiske faktorer er vurderet til at have en stor rolle for
begyndelse, sværhedsgrad, forværring eller fastholdelse af smerten (APA, 2007, s. 503 min
oversættelse), og hvis der foreligger en almen medicinsk tilstand, vurderes psykologiske
faktorer at spille en væsentlig rolle i fastholdelse og forværring af smerten.
Hovedkriteriet for at få diagnosen PTSD er en oplevet livsfare, ’Personen oplevede, var vidne til,
eller (var) konfronteret med aktuelle trusler om død, alvorlig skade, eller en trussel mod egen
eller andres fysiske integritet’ og ’personens reaktion involverede intens angst, hjælpeløshed,
eller rædsel’ (APA, 2007, s. 467 min oversættelse). Sådanne forhold menes i sig selv at give
anledning til komplekse reaktioner på forskellige niveauer i krop, hjerne og psyke. Disse
processer vil blive belyst, og jeg vil se på om og hvordan sådan en oplevelse kan bidrage til at
kaste lys over problemstillingen.

Problemformulering
Med udgangspunkt i at der er forskningsmæssigt belæg for en sammenhæng mellem PTSD og
medicinsk uforklarlige kroniske smerter, vil jeg redegøre for og ‐ med udgangspunkt i
diskussion af relevante teorier ‐ søge at belyse hvordan denne sammenhæng mellem traumer
og smerter kan konceptualiseres.
Er der en sameksistens mellem smerter og PTSD uden egentlig kausalitet, eller er der en
kausalitet, og i fald der findes en sådan, giver det så mening at tale om det ene fænomen som
den tilgrundliggende tilstand, og den anden, som afledt? Kan de to fænomener opretholde

hinanden, eller kan man overhovedet lave sådan en distinktion? Disse problematikker er
emnet for specialet, og jeg vil forsøge at vurdere, hvilke forklaringer der er holdbare.

Specialets opbygning
Til svar på problemformuleringen vil opgaven bestå af 4 kapitler.
1) Omhandler centrale nedslag i smertens historie og nyere teorier om smerte, 2) Fra Traume
til PTSD, 3) Om Hukommelsessystemerne, 4) Om PTSD og Smerter
Specialet bevæger sig i feltet for den kliniske sundhedspsykologi, i en vestlig kultur. Det er
således denne diskurs problemfeltet belyses gennem, velvidende at andre kulturelle
kontekster kan have andre forståelser af traumer og smerter, og forstå deres udtryk
anderledes, og tilskrive dem anden mening. Opgavens problemfelt går på tværs af traditionelt
adskilte fagdiscipliner, nemlig den kliniske psykologi og neuropsykologien. Jeg har valgt at
inddrage begge felter, og håber at, det der herved evt. tabes af detaljeringsgrad i dybden,
genvindes i bredden pga. større overblik over området.
Kapitel 1
Der er to centrale nedslag i smertens historie, som har vist sig at have væsentlig betydning for
nyere teoriudvikling og diagnostik, nemlig Freud og Descartes. Deres betydning analyseres og
diskuteres i forhold til nyere teoriudvikling på området om forståelse af kroniske smerter,
nemlig Melzacks (1996) udvikling af Gate control teorien, og i tillæg her til teori om
neuromatrixen, og smerte sygdom, som en psykiatrisk sygdom i DSM IV.
Det vises, hvordan denne diagnostik, og opfattelsen af smerte, som somatiseringslidelse
indeholder reminiscenser fra fortidige dualistiske forståelser af mennesket og smerter, der
ikke er opdateret med nutidig viden på området. Vel vidende, at der ses komorbiditet mellem
smerter og andre psykiatriske lidelser, vil dette ikke blive belyst. Jeg anvender ordet smerte
om kroniske smerter og vedvarende smerter, som dækker over den vedvarende smerte, og når
ikke andet fremgår, er det den vedvarende smerte som menes. Når det er akut smerte der
refereres til, vil det fremgå. Jeg beskæftiger mig ikke med smerte oplevet specifikt i fx ryg, i

nakke, eller i mave, men generelt med det vedvarende smertefænomen, uden aktuel perifer
skade.
Kapitel 2
Centrale nedslag i traumets historie afdækker, hvor broget begrebets historie er, og hvor
store dele af kroppen, der er involveret under en traumatisk hændelse. Forskellige faglige
specialer lige fra kardiologien til neurologien har set dét, som hørende under deres område.
Med uddrag af bidrag fra den kliniske psykologis spæde start, nemlig Charcot, Freud og Janet
vises hvordan de på forskellig vis har haft blik på hukommelsens betydning, som
mellemkomst for det vedvarende traume. Udviklingen fra det akutte traume til PTSD
undersøges. Abstraheringen af de mangeartede symptomer i PTSD diagnosen analyseres og
diskuteres, idet der i historien har været fokus på de somatiske symptomer i traumet, og dette
synes glemt i PTSD, hvorimod det stadig er en del af det komplekse traume fænomen,
DESNOS. De særlige peritraumatiske reaktioner belyses idet de antages at være medvirkende
til posttraumatiske komplekse reaktioner. I DSM IV om PTSD skelnes der ikke mellem traume
typer, men traumer er forskellige, fx er der forskel på, at håndtere en kampsituation i krig, der
varer uger, at være involveret i en trafikulykke, som kun varer minutter, og erfaringer med
misbrug i barndommen begået af familiemedlemmer, måske over flere år. Smerter i
forbindelse med traumer som incest er måske anderledes invaderende, end smerter relateret
til en motorcykelulykke. Men der skelnes således ikke for traumetype, og der er ej heller i
PTSD taget højde for udvikling af smerter, som en konsekvens af traumet. I forlængelse af
ovenstående bliver det diskuteret, hvorvidt det kan legitimeres at kategorisere så forskellige
traumetyper under en og samme diagnose.
Jeg beskæftiger mig ikke med distinktionen mellem traumer og kriser. Der er mange
forskellige kriseteorier, og det kan retfærdiggøres, at en traumatisk begivenhed i den akutte
fase udgør en krisesituation, idet ordet krise kommer af det græske Krisis, der betyder
afgørelse eller dom.
Der har i psykologien efter Erik Erikson været tradition for at dele kriser ind i
udviklingskriser og traumatiske kriser. Udviklingskriserne var de nødvendige, som bragte et
barn videre i dets udvikling, hvor de traumatiske kriser ansås som mere uventede
begivenheder. Fx skriver Christensen og Friis – Hasché (2004, s. 233), at en ægtefælles død
kan resultere i en traumatisk krise, hvis dødsfaldet skyldes en pludselig ulykke eller selvmord,

hvorimod et forventet dødsfald efter lang sygdomsperiode vil blive betragtet som en
udviklingskrise. Ifølge definitionen på PTSD, kan begge dele være traumatiserende, og Elklit
(1994) peger på at traume og PTSD har afløst krisebegrebet. Der findes specifikke koblinger
inden for psykologien mellem teorier om personlighed, og hvem der udvikler PTSD, men jeg
har valgt at gå uden om disse, og i stedet se på forskning indenfor området, der tager afsæt i at
forstå reaktionerne ud fra tilpasningsduelighed i forhold til overlevelse. Denne
forskningstradition er funderet på forskning i dyremodeller, og jeg finder den er velegnet til at
belyse feltet. Jeg anvender hhv. ordene traumer og PTSD om det vedvarende traume, for
afveksling, men når det er konstateret PTSD i henhold til forskning, bliver dette anvendt.
Kapitel 3
Både i traumets historie og i nyere teorier om vedvarende smerter er der fokus på elementer
af hukommelsen. Det ligger implicit i det forhold, at noget er vedvarende (her traume og
smerter), at der også er sket en eller anden form for læring, uhensigtsmæssig eller ej. Freud
og Janet var opmærksomme på hukommelsesprocessernes betydning ved traumer, men med
forskellige konsekvenser. Hukommelse er involveret i stort set alt, hvad vi foretager os, og er
komplekse systemer, og det er en antagelse, at der under episode med intens stress sker en
ændring i hukommelsesprocesserne. Det der i dag kendes som den implicitte hukommelse,
synes at kunne forklare de fænomener som allerede Freud og Janet var opmærksomme på, og
dette element bliver diskuteret, og vurderet i forhold til, hvordan det kan bidrage til en
uhensigtsmæssig opretholdelse af traumer og smerter via læring og erindrings fænomener.
Det vurderes, at det med hukommelsen som mellemkomst er muligt at pege på flere mulige
dynamikker, hvori hukommelsesprocesser bidrager til opretholdelse ‐ og også til
konstituering af gensidighed ‐ i opretholdelse af smerter og traumer.
Kapitel 4
Hvad medierer mellem smerter og PTSD? En undersøgelse gennemgås, og resultaterne peger
på et tidsligt vindue på 6 måneder til 1 år efter traumet, hvor tidlig udvikling af psykologiske
symptomer og somatisering har betydning, for hvem der senere udvikler smerter og PTSD.
Disse analyseres og vurderes som risikofaktor i forhold til hukommelsens funktion for
opretholdelse af smerter og PTSD. Afslutningsvis vil problemstillingen blive besvaret og
konklusionerne perspektiveret.

Smerte
Centrale nedslag i smertens historie
Der har gennem alle tider været fokus på smerte og dens funktion. I de tidlige civilisationer
sås smerte i forbindelse med sygdom som en konsekvens af overnaturlige kræfter og som
straf for jordiske synder. Man mente, at smerter var dæmoner, eller en straf fra guderne, som
blev forsøgt fordrevet med bønner, amuletter og tryllerier. Smertens funktion som straf var
adfærdsregulerende både for den enkelte, men også for gruppen (Finger, 1994). Både det
Græske Poine og det Latinske Poena, hvoraf det Engelske Pain er afledt fra, betyder straf
(Nordquist, 2009; Finger, 1994).
Når man dykker ned i litteraturen om smerte, er der forskellige historier, der bekræfter
forskellige tiders verdensanskuelse. Ifølge Rey (1993) har opfattelsen af smerte altid været en
kombination af kulturelle og sociale faktorer, den har ikke haft den samme betydning gennem
tiderne eller i forskellige civilisationer. Forståelser og tilgange til smerte har været påvirket af
menneskets tro og overbevisning, om hvorvidt smerte har været noget der skulle undgås,
eller opsøges, som, fx martyrer der lider ’for en god sags skyld’, andre der går på glødende kul
fordi det er en antagelse, at det er godt for noget, andre igen sulter sig for at opnå renselse af
sjælen (Ibid.). Religion i forskellige udgaver har spillet stor rolle for forståelse af smerter.
Kristendommen, ikke mindst i den katolske kirke, betragtede de lidende som tættere på
Kristus, eller som Guds udvalgte, der skulle så mange prøvelser igennem i deres jordiske liv,
ligesom også Kristus var det (Rey, 1993).
I renæssancen voksede forskellige parallelle perspektiver på verden, mennesket og dets natur
frem, bl.a. blev der udviklet et biomedicinsk reduktionistisk perspektiv på mennesket og dets
smerte. Ud fra denne optik var begreber som sjæl, eller sind ikke nødvendige for at beskrive
fysiologiske funktioner eller adfærd. Det synspunkt, at krop og psyke var to adskilte og
uafhængige enheder, var en almindelig antagelse (Gatchel & Kishino, 2006). Også Descartes
havde i det 17. århundrede fokus på adskillelse af soma og psyke, og han lagde grund til det
såkaldte mekanistiske perspektiv på mennesket; at krop og psyke var to adskilte enheder,
hvor kroppen fungerer som en maskine, og mennesket udmærker sig fra øvrige dyrearter ved

at have en sjæl, som styrer maskineriet, har en fri vilje og kan træffe moralske beslutninger,
denne sjæl skulle ifølge Descartes have sæde i hypofysen (Rey, 1993, s.92 f; Rosenzweig, et al.,
2005). Descartes beskrev en smerterute i kroppen, han pegede på at en ydre perifer skade af
kroppen ledte til en oplevelse af smerte, derfor måtte der være en kanal fra smertested til et
center i hjernen, der var centrum for denne oplevelse. Descartes har med denne antagelse lagt
grund til forskellige udgaver af, hvad der senere blev kaldt specificitetsteorien, som bliver
præsenteret senere i kapitlet (Melzack, 1996; Montes‐Sandoval, 1999). Descartes
prioriterede, definerede og systematiserede tænkningen og sjælen frem for kroppen. Når
Descartes tilskrives at være idemager til specificitetsteorien er det teorien på et spekulativt
grundlag, idet man på den tid endnu ikke havde kortlagt forskellige sensoriske og motoriske
nervebaner i kroppen til og fra hjernen (Rey, 1993).
Det mekanistiske perspektiv på krop og psyke havde forskellige varianter, en var den
animistiske tilgang, som tillagde sjælen stor betydning.
Sjælen intervenerede på kroppen, og oplevet smerte blev fortolket som et tegn på at sjælen
led, og kropslig smerte var et forsøg fra sjælen på at frigøre sig selv (Ibid., s. 106 f). Derved
blev datidens hysteri og uforklarlige smerteformer anset, for at være en kropsliggørelse af
sjælelig og mental lidelse, og patienten havde et ansvar for egen smerte ’i dette uperfekte
stadie hos mennesket, når der ikke er harmoni mellem den frie vilje og ønsker, des mere dyrisk
er mennesket i dets mangel på passende grunde, filosofi og religion til at bringe ro til deres sjæl’
(Boissier de Sauvages i Ibid., min oversættelse).
Religionen spiller også gennem renæssancen og oplysningstiden en rolle i synet på smerte,
men får konkurrence af andre verdenssyn. Antagelserne om smerte veksler de næste
århundreder, mest udbredt er forskellige udgaver af det mekaniske menneskesyn og dermed
også specificitetsteorien, som får forskellige konsekvenser, for hvordan smerter forstås og
tilgås. Der er således forskellige vildskud, forståelser og fortolkninger af smerte, og antagelsen
om, at sjælen spiller en rolle har fortsat forskellige udtryk de kommende århundreder fx er
det en antagelse, at sociale klasser spiller en rolle, for hvilken slags smerte man får, der er
smerte for de rige, og smerte for de fattige (Ibid.).
Fx opfattes smerter i forbindelse med gigt som værende for de velstillede, ’(gigten)
respekterer varme lande(…) påvirker ikke fattige befolkningsgrupper eller nomadiske folkefærd:

det er en sygdom for tempererede klimaer, civiliserede lande, og store byer. Reumatisme er i
kontrast almindelig i hver en zone og hver en breddegrad, og rammer på samme tid, bonden,
byboerne (og) de isolerede mennesker(…) et er de aristokratiske sygdomme, som generelt
foretrækker de rige klasser; et gæstfrit bord, intellektuelle aktiviteter og inaktivitet
prædisponerer en til det. Reumatisme angriber alle, og hvis det har en præference er det de syge,
som fører et fattigt kedeligt liv…’ ((TX, 1884, s. 190) Ibid. s. 233, min oversættelse).
Også her ses en blanding, dels af det dualistiske perspektiv, men også af religionens rolle i
perspektivet på, hvem der får hvilke smerter. De aristokratiske, som via deres stand er
tættere på Gud, får en anden og finere slags sygdomme og smerter, end de syge og fattige gør.
At der er noget om antagelserne, at mennesker i de industrialiserede lande får en anden slags
sygdomme, end de der lever i ikke industrialiserede lande og dermed også har en anden
livsførelse er en anden snak set med nutidens viden og verdensbillede, og måden at forstå og
beskrive smertesygdomme på i datiden har rod i et andet verdenssyn end det, der i dag anno
2010 hersker. Sygdomme for de rige vil i dag kaldes livsstilssygdomme og tilskrives vel
sjældent eksplicit mere nogen værdimæssig bedre social status, selvom der dog stadig er
reminiscenser af også dette i nutidens diagnose i DSM IV for Somatoforme lidelser, hvoraf
kroniske smerter er en diagnose, som det vil fremgå senere i kapitlet.
Et andet, om man vil, vildt skud i historien omkring smerter og somatoforme tilstande, skal
nævnes, også Freud (1856 – 1939) beskæftigede sig med smerter, dog søgte han ikke at
udvikle en teori specifikt om smerter, men om uforklarlige somatiske symptomer, herunder
også smerter. Idehistorisk kan man følge Freuds forståelse af smerte versus nydelse tilbage til
ideerne fra det antikke Grækenland og Sokrates` filosofi om smerte som det modsatte af
nydelse, og hvordan nydelse frisætter sjælen, og hvordan hele det psykiske apparat via drifter
er sat op på at opnå nydelse The pleasure principle. Ydermere kan det også ses at Freud var
inspireret af tidsåndens forestillinger, om at umiddelbart uforklarlige smerter var et udtryk
for at sjælen led, og kroppens reaktioner blev dens udtryk for, og måde at søge at komme af
med denne lidelse. Freud havde såkaldte hysteriske kvinder i sin psykoanalyse, hysteriske i
den forstand at de havde kropslige symptomer, som smerter og lammelser, der ikke kunne
gives nogen medicinsk forklaring på.

Driften udspringer af en pirringskilde og den første, når barnet er sulten og vil have mælk fra
sin moders bryst. Disse drifter udvikles og kan tage andre former, og derved udvikler
mennesket ifølge psykoanalysen hele dets psykologiske og intellektuelle apparat ’driften
fremtræder for os som et grænsebegreb mellem det sjælelige og det somatiske, som psykisk
repræsentant for de pirringer, der stammer fra det indre af kroppen og når frem til sjælen, og
som en målestok for det arbejdskrav, (…) der er pålagt det sjælelige som følge af dets
sammenhæng med det legemlige’ (Freud, 1915, s. 126).
Heraf fremgår at des større belastning på sjælen via drifterne, som pga. såvel ydre som indre
krav kan være uacceptable og derved umiddelbart uønskede, des større symptomatologi i
kroppen. Når jeg bemærker, at Freuds antagelser er et andet vildskud i antagelser om smerte,
er det ikke for at forklejne Freuds betydning, men ligesom i det foregående, hvor der kan være
noget rigtigt i at forskellige livsstile kalder på forskellige former for sygdomme, vil det være et
blindt spor at forudsætte, at det i sig selv at tilhøre en social klasse, rig som fattig er årsag til
en specifik sygdom. Freuds antagelser om kropslige fænomener som udtryk for indre
spændingstilstande hos kvinder og udviklingen af den forbudte fantasi, som årsag til disse
fænomener, er med den viden vi har i dag, efter min bedste overbevisning ikke en farbar vej at
gå i søgen efter at forstå fænomener som kroniske smerter. Men Freud søgte også at forstå
sammenhæng mellem krop og psyke, og så at psykisk stress (sjælens arbejdspres) kan
forværre og fastholde en kropslig symptomatologi, det er en antagelse, der stadig gælder, som
det vil fremgå senere.
Religionens perspektiv holdt ikke ved, eller det vedblev ikke at være det dominerende
perspektiv på hverken verden eller smerter. I den vestlige verden har videnskaberne vundet
frem og er officielt trådt i stedet for religionerne, verdensopfattelsen er ændret. Forskellige
Guder er ikke i så høj grad styrende for forståelse af os selv og verden, og livet leves nu for de
flestes vedkommende ikke længere i forhold til en religions bud og med henblik på et liv efter
dette.
Mange fysiologiske som psykologiske fænomener forstås i dag ud fra hvilke
tilpasningsfunktioner de har for at sikre menneskets overlevelse. Smerte er ingen undtagelse,
og fra et naturvidenskabeligt evolutionsbiologisk perspektiv har smerte et
adfærdsregulerende formål, og man taler nu i termer som, at der nu medicinsk er tradition for
at inddele smerter efter deres varighed, om de er akutte eller kroniske. Videnskaberne har

muliggjort en ny tænkemåde og ny systematik i organisering af viden, og dermed muliggjort
en udforskning af smerte som oplevelse, i hjernen og som funktion.
Smerte medfører en adfærd, som fjerner den eksponerede del af kroppen fra smertekilden, og
kan derved føre til en beskyttelse af kroppen (Rosenzweig, et al. 2005, s. 237 f). Det menes at
smerte har tre funktioner: kortvarig smerte, får os per refleks til at flytte os væk fra kilden til
smerte, langvarig smerte fremmer anden adfærd, nemlig søvn, inaktivitet, at drage omsorg for
sig selv, indtage mad og drikke, adfærd der fremmer helbredelse. Og selve smerte udtrykket
eller skriget, tjener som et socialt signal, og tjener til at fremme omsorgsadfærd hos andre
(Ibid.).
Smerten ses stadig som adfærdsregulerende, men i dag af andre grunde end, da den var en
straf fra guder eller dæmoner. Smerte er nødvendigt for at sikre vores overlevelse, hvis ikke vi
kan fjerne os fra ting der fremkalder den, kan vi ikke passe ordentligt på vores krop, og
mennesker der af forskellige grunde ikke kan føle smerter, dør da også en tidlig død (Ibid.).
Tidligere som nu har smerte haft en adfærdsregulerende funktion, dengang i forhold til en
gud eller dæmon, i dag i forhold til os selv og vores omgivelser.

Specificitetsteorien
Specificitetsteorien var i mange år den dominerende antagelse om smerter (Rey, 1993;
Melzack, 1996). Den antager at der er specifikke smertefibre, ruter og smertecentre i hjernen.
Smerte bliver her anskuet som et specifikt og enkelt sanseprojektionssystem, hvor en ydre
skade aktiverer nociceptorer1, som er nerver der i deres receptorer er specialiseret i at
registrere og signalere smertestimuli til hjernen gennem en specifik smertekanal i rygmarven
til et smertecenter i hjernen.
Begivenheder i den øvrige verden er uløseligt forbundet med udvikling af forståelse af
forskellige fænomener, således havde den Amerikanske borgerkrig mange sårede, og krigen
førte til et stort omfang af amputationsoperationer, disse amputationer medførte smerter hos
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I dag ved man at der også findes non nociceptorisk smerter, som kommer fra nervesystemet selv, også kendt
som nervesmerter, dette fænomen kunne ikke forklares eller forstås med specificitetsteorien

soldaterne i form af fantomsmerter og kausalgia, sidstnævnte er en brændende smerte ved
beskadigelse af en perifer nerve, hvor enhver berøring udløser voldsomme smerter i
området2 (Rey, 1993). I datiden var det ikke altid muligt at skelne psykologiske følger og
traumer fra krigen fra eksistensen af en virkelig smerte, som varede længe efter sår opheling,
og mange forstod og fortolkede disse smerteoplevelser på samme måde, som øvrige psykiske
eftervirkninger, og som en forestillet smerte (Ibid., s. 228).
Der var smertefænomener som ovenstående, som specificitetsteorien ikke kunne forklare,
men fx også kroniske smerter uden varig vævsskade, og forskellig betydning af psykosociale
faktorer (Gatchel & Kishino, 2006), men det førte ikke til en revision af teorien i første
omgang. I stedet blokerede den teoretiske antagelse, for hvad der kunne vides om smerter, og
patienter med uforklarlige smerter blev sendt til psykiater (Melzack, 1996; Rey, 1993).
Ydermere ville operationer på smertesensoriske baner ifølge specificitetsteorien afhjælpe
kroniske smerter, men det var ikke tilfældet, smerterne vendte tilbage (Melzack, 1996).
Antagelsen om smerte som enkelte sanseprojektioner til et center i hjernen var dominerende
frem til 1950erne (Ibid.; Melzack & Katz, 2006). Den store opponent til specificitetsteorien var
mønsterteorierne, som begyndte at flytte fokus væk fra den perifere sansning til de dorsale
horn i rygmarven og i 1920 blev teorien om en portmekanisme i rygmarvens dorsale horn
udviklet af Otfrid Foerster, det var her en teori, at et system kan hæmme et andet. I 1943 kom
Livingstone op med antagelsen om et tilbageløb i de dorsale horn, som kunne forklare hvorfor
smerte kunne eksistere længe efter healing af den perifere skade var sket (Finger, 1994;
Melzack & Katz, 2006). I de teorier, der fulgte efter specificitetsteorien, var der ikke nogen der
inkluderede en eksplicit rolle for hjernen i smerteprocessen andet end som passiv modtager
af sansestimuli (Melzack, 1996).
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Man ved i dag, at denne type smerte er tegn på forstyrrelser i det sympatiske nervesystem, og lidelsen menes at
være centralt betinget, samtidig med at den beskadigede nerve udvikler en øget følsomhed overfor
neurotransmittere, dette kan medføre øget smerteoplevelse, som det vil fremgå i gennemgang af gate control
teorien

Gate control teorien
Den mest indflydelsesrige teori om smerter, som tager højde for dels hjernen som aktør, dels
for at psykologiske og sociale faktorer i individets historie3 også har betydning for smerte
oplevelsen er gate control teorien, og i tillæg begrebsliggørelsen af en neuromatrix, som blev
foreslået i 1965 af dels Melzack og Wall og Melzack (Ibid.). I modsætning til specificitets
teorien og de øvrige teorier om smerte, antager denne, at smerte er en multidimensionel
oplevelse, som er produceret af specifikke mønstre af nerveimpulser, der er vidt distribueret i
et neuralt netværk i hjernen, neuromatrixen. Der er i denne teori indarbejdet centrale kontrol
processer i hjernen, som vigtig del i smerteprocessen. Nerveimpulser kan blive aktiveret af
enten perifere sensoriske input, eller centralt i hjernen uden perifer stimulation.
Neuromatrixen er bestemt og modificerbar af multiple faktorer, såsom genetik, sensoriske
erfaringer og læring (Melzack, 1996; Gatchel & Kishino, 2006, s. 150). Gate control og
neuromatrix teorien er som antagelser om smerte i dag veldokumenteret og finder bred
opbakning (se bl.a. Rosenzweig, et al. 2005; Colvin, 2006; Gatchel & Kishino, 2006; Rey, 1993;
Moont, et al., 2010; Latremoliere & Woolf, 2009).
Gate control teorien overser ikke de vigtige pointer fra specificitetsteorien i den akutte
smerte, om sanseprojektioner fra perifere skader, men forstår sig selv som et bidrag med nye
perspektiver på det eksisterende, i sær i forhold til forståelse af hjernens rolle, og hvad angår
kroniske smerter (Melzack, 1996).
I anerkendelse af at smerte er forskellig og som et udtryk for, hvor mange komplekse ting der
spiller sammen i smerteoplevelser er der udviklet adskillige måleinstrumenter til at måle
smerters intensitet, varighed, faktorer der udløser smerten, indflydelse på hverdagsliv, humør
og patientens forståelse og vurdering af smerten. I forbindelse med udvikling af gate control
teorien har Melzack (1996) også været med til at designe en spørgeguide til undersøgelse af
patienters oplevelse af smerte, dette skal kort nævnes her idet designet af denne også peger
på anerkendelse af smertens kompleksitet. Èn ofte anvendt metode ifølge Melzack (1996) er
McGills smerte spørgeskema, som består af ordklasser, der dækker områderne; sanse
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også af andre konceptualiseret som stress – diathesis modellen, det at mange individuelle sårbarhedsfaktorer,
biologiske, psykologiske og sociale spiller en rolle for hvem der udvikler kronisk stress (Chapman, et al., 2008).

diskrimination, emotionelle kvalitet og en overordnet kognitiv evaluerende kvalitet. Patienten
skal vælge de ord, der beskriver deres smerte oplevelse bedst. Spørgeskemaet er designet
sådan at det kan skelne mellem smertesyndromer, i det der er forskel på smerte.
Gate control og teorien om neuromatrixen er muliggjorte pga. den ekspanderende videnskab,
både hvad angår metoder til at frembringe viden, og den viden der er blevet tilgængelig om
nervesystemer og hjerne, og det var således som ofte i opdagelsen af nye sammenhænge lidt
et tilfælde, at Melzack kom på sporet af at centrale processer i hjernen også måtte spille en
rolle i smerteoplevelsen (Ibid). Melzack (1996, s 130 f) beskriver hvordan hans samarbejde
med Donald O. Hebb i 1950erne ledte ham i de baner. Hebb havde hunde der var isolerede for
sociale input, og Hebb var interesseret i at undersøge, om denne sociale isolation påvirkede
hundenes intelligens. Da hundene blev sluppet ud af deres isolation fik Melzack mulighed for
at afprøve om social isolation have indflydelse på smerteperception. Melzack tændte en
tændstik, de isolerede hunde snusede til den, trak sig væk pr refleks, men kom tilbage og
snusede igen og igen. Kontrolhundene opførte sig helt anderledes, de undgik den tændte
tændstik. Samme tendens gjorde sig gældende, når stimuli var en nål, de blev prikket med. De
spørgsmål, der blev rejst af dette og andre forsøg, var: oplevede hundene ikke smerte, eller
skulle de lære meningen af forskellige stimuli at kende, og lære at betydningen af en tændt
tændstik, eller en nål er mere farlige end andre slags input.
Dette førte ad åre og mange undersøgelser senere til at Melzack konkluderede, at de isolerede
hunde havde svært ved at diskriminere mellem stimuli, mest pga. deres høje niveau af
arousal. Det førte til udvikling af en hypotese om at nogle input fx den tændte tændstik, når
hjernen hurtigere, ved at sende via store hurtige fibre og her aktivere neurale processer, som
påvirker nedad i systemet, der virker som en gate control ved at blokere for smertefulde
stimuli i synapsen, på et niveau i rygmarvens dorsale horn. Denne teori er videreudviklet og
afprøvet siden (Melzack, 1996; Melzack & Katz, 2006; Latremoliere & Woolf, 2009).
Siden er teorien om neuromatrixen kommet til, hvor centrale dele af hjernen spiller en aktiv
rolle i smerteprocessen, både hvad angår modulering af smerteinputs, men også hvad angår
generering af smerte, hvor ingen perifere stimuli opretholdes. Dette nye element i udvikling af
hjernens rolle i generering af smerteprocesser er veldokumenteret i nyere forskning (se bl.a.
for detaljeret gennemgang af processer på neuronniveau, Latremoliere & Woolf, 2009; og for

amygdalas specifikke rolle Neugerbauer et al., 2004). Det er således i dag gennem en kobling
af specificitetsteori, der kun kunne forklare noget af smerte processen, over gate control, og
neuromatrix, at akutte, som kroniske, nociceptoriske og ikke nociceptoriske smerter i dag
forstås (Latremoliere & Woolf, 2009). Nedenstående figur 1, fra Rosenzweig, et al., 2005 s.
243, viser: a) smerteruten i systemet fra periferskade til hjerne b) hjernens
moduleringsmekanisme gennem port kontrollen i rygmarven. Samt de forskellige niveauer i
hjernestammen, som er involveret i smerte kommunikation.

Figur 1

Hjerne, rygmarv og krop er forbundet af nervesystemer, disse er delt op i Central
nervesystemet (CNS) og i det autonome (ANS) ‐ og somatiske nervesystem.
CNS fungerer primært i hjerne og rygmarv, og det autonome har yderlige to inddelinger, det
sympatiske ‐ og parasympatiske nervessystem (Kolb & Wishaw, 2009, s. 55ff).
Rygmarven indgår som en del af det centrale nervesystem. Nedenstående figur 2, fra
Rosenzweig, et al.
2005, s. 32, viser
rygmarvens anatomi.
Stort set al
kommunikation
mellem hjerne og
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rødder, undtaget de
12 kranienerver.
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2005, s. 30 f).

Det somatiske nervesystem består af rygmarvs ‐ og hjernenerver til og fra sanseorganer,
muskler og hud. Det skaber bevægelse og oversætter information til CNS inklusiv syn, hørelse,
smerte, temperatur og den position kroppen har. ANS er yderligere opdelt i det sympatiske ‐
og det parasympatiske nervesystem, ANS balancerer kroppens indre organer gennem det
parasympatiske nervesystem, som sørger for afslapning, og gennem det sympatiske
nervesystem, som sørger for aktivitet og arousal, som også er en del af smerteprocessen, som
det vil fremgå senere (Kolb & Wishaw, 2009, s. 55 f).

Gate control teorien foreslår at overførelsen af nerveimpulser fra perifere sensoriske nerver
til rygmarvens dorsale horn er moduleret af en portmekanisme i det dorsale horn.
Ved vævsskade bliver der kommunikeret i tre trin, først sender de perifære sensoriske nerver
i det væv, der er beskadiget, til nerver i rygmarvens dorsale horn, som sender videre til
hjernen, det var denne del, af smerte processen, som specificitets teorien beskrev. De
sensoriske smertenerver er plastiske og kan ændre deres respons på kort tid.
Smerteimpulsen aktiverer forskellige områder i hjernen, hvor thalamus fungerer som
mellemstation, og fordeler signaler til andre områder, som motorisk kortex og de limbiske
strukturer. Det er omdiskuteret hvilke strukturer der hører til den limbiske struktur, men
almindeligvis er der enighed om følgende: cingulate og parahippocampale gyri, hippocampus,
amygdala, septal kernerne, hypotalamus, og dele af midthjernen, som den reticulare
formation og lugtesansen (Nolte, 2002, s. 569; Le Doux, 2002).
Nedenstående figur 3, fra Kolb & Wishaw, 2009, s. 567, viser hvilke strukturer der indgår i det
limbiske system. De limbiske strukturer er vigtige komponenter i selve smerteoplevelsen.
Portmekanismen i rygmarven er under påvirkning af
den relative mængde af aktivitet i små og store
nervefibre, og det ser ud til at store fibre hæmmer
impulsoverførelsen og lukker porten og derved
hæmmer smerteimpulsen, hvor de små fibre fremmer
overførelsen og åbner porten, og åbner for
smerteimpulsen (Melzack & Katz, 2006, s. 130). Selve
porten udgøres af forbindelse og kommunikation via
neurokemiske transmitterstoffer mellem
nervecellerne i synapsen, som er den kløft, der er
mellem nervecellerne. Receptorerne som er
kommunikationssted for både ind‐ og udgående
kommunikation i nervecellerne er også den, der kan
blokeres og åbnes alt efter hvilke neurotransmittere,
Figur 3

der er i synapsen. Hjernen kan altså sende smertemodificerende impulser nedad i systemet,
og i særlige tilfælde blokere helt eller delvist for smerten, som det ses i svære ulykker, krig
mm, hvor de implicerede ikke har oplevet smerte på trods af svære skader (Melzack & Katz,
2006; Rosenzweig et al. 2005). Det er en tese, at denne totale eller delvise blokering af
smerteoplevelser sker når frygtsystemet4 er aktiveret, og at dette via amygdala kan styre
smertesystemet. Derved kan delvist eller totalt fravær af smerteoplevelse i meget kritiske
situationer skyldes, at frygtsystemet har første prioritet for at sikre overlevelse, og derfor
aktiverer portmekanismen i rygmarven (Chapman, et al., 2008). Frygtrespons og smerte‐
impuls kan hæmme5 smerteoplevelser (Melzack, 1996; Moont, et al., 2010; Panksepp, 1998).
Når overførelsescellerne i rygmarven når et kritisk niveau aktiveres handlingssystemet, som
er de neurale processer i hjernen, der igangsættes ved smerteimpuls og udgøres af de
fysiologiske processer, affekter, emotioner, samt bevidst oplevelse og tanke. Den emotionelle
respons aktiveres via amygdala og hypothalamus, og aktiverer derved også det endokrine
responssystem, som op ‐ og nedregulerer forskellige af kroppens funktioner via hormoner,
som fx HPA aksen, der er sat i forbindelse med stressoplevelse.
HPA aksen forbinder dele af hjernen med binyrerne, som er relevant ved akut smerte, stress
og frygt. HPA er en forkortelse af Hypothalamic (hypotalamus) – Pituitary (hypofyse) –
Adrenal (binyrebarken).
HPA aksen udgør en del af det sympatiske og det parasympatiske nervesytem. Der er en
hurtig og en langsom respons fra HPA. Den hurtige, hvor hypothalamus kommunikerer via
celler og nervebaner i hjernestammens locus ceruleus, som frigiver noradrenalin6, og
kommunikerer via rygmarven til binyrerne, hvor der frigives adrenalin, som forbereder
kroppen på hurtige bevægelser som flugt eller kamp, og den langsomme HPA akse, som kan
tage fra minutter til timer, her frigiver Hypotalamus Cortikotropin Releasing factor (CRF),
som sørger for at binyrebarken frigiver kortisol. Kortisol har forskellige funktioner, og
fungerer bl.a. ved at lukke ned for kropsfunktioner, som ikke er umiddelbart nødvendige for
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Bliver gennemgået i kapitel om traumer
Moont et al. (2010) har undersøgt denne effekt, men med en lidt anden hypotese som udgangspunkt, nemlig
om hvorvidt ændret smerte perception også kan fremmes ved kognitiv distraktion, og at fokus er væk fra den
smertefulde oplevelse, og det er fundet at kognitiv distrahering kan reducere smerteoplevelse.
6 Nordadrenalin er et neurohormon, det adskiller sig fra neurotransmitter ved at det både findes perifert og i
hjernestammen (Van Stegeren, 2008)
5

den aktuelle situation, fx insulin, sådan at leveren kan frigive sukker til musklerne, og
immunforsvaret bliver ligeledes lukket delvist ned (Nolte, 2002, s. 280; Kolb & Wishaw, 2009,
s. 192 f). Der er en parallel proces mellem HPA og CRF, som arbejder sammen for effektivt at
forbedre overlevelse, når konfronteret med en fare (Dyregrov, et al., 2000). Den hurtige rute
sørger for at øge opmærksomheden og bringe umiddelbar sikkerhedsadfærd frem og få
kroppen væk fra smertekilden, den langsomme ligeledes, men denne muliggør også andre
funktioner, som ikke umiddelbart er relevante for den akutte smerte, men for en eventuel
kampreaktion i en truende situation.
Gate control teoriens fokus på ændringer i input i rygmarvens dorsale horn og det dynamiske
samspil med hjernen og neuromatrixen i smerteprocessen har en klinisk indflydelse; de
psykologiske faktorer, som fx angst og stress, der i fx specificitets teorien blev anset for at
være reaktioner på smerteoplevelsen, bliver nu en integreret del i selve smerteprocessen
(Melzack & Katz, 2006), og den internationale association for smertestudier, har inkluderet
både emotionelle såvel som kognitive reaktioner i selve definitionen af smerte, og smerte
bliver defineret ’som en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse sat i forbindelse med
potentiel vævsskade, eller beskrevet i termer af en sådan skade’ (Pincus, 2006, s. 164 f, min
oversættelse).
At hjernen i sig selv spiller en central rolle i generering af smerteoplevelse er der fundet støtte
for hos patienter der er paraplegiske, eller har fået foretaget amputation af ekstremiteter,
men som stadig oplever smerter i de lammede eller amputerede lemmer. I begge tilfælde er
der lukket af for sansestimuli fra de perifere afferente nerver til hjernen, i førstnævnte ved, at
der er sket en aflukning/afskæring på selve rygmarvens nervebaner, som forhindrer
nerveimpulserne i at sende, ved sidstnævnte er selve kropsdelen fjernet, og derved også de
sensoriske nerver fra denne del. Disse observationer peger på at hjernen i sig selv kan
producere smerteoplevelse (Melzack, 1996). Dette er senere veldokumenteret i anden
forskning (Latremoliere & Woolf, 2009; Neugerbauer, et al., 2004).
Observationerne omkring fænomener som fantomsmerter og smerter hos mennesker med
totalt brud på rygmarvsnerverne har ifølge Melzack & Katz (2006) ført til fire konklusioner,
der peger på en model for nervesystemet:

1. Når fantomlemmer ligesom andre dele af kroppen føles så virkelige er det ræsonabelt at
konkludere, at oplevelse af den krop, som eksisterer er styret af de samme neurale processer i
hjernen, som styrer oplevelsen af den krop som ”ikke er der” pga. amputering. Disse
hjerneprocesser er almindeligvis aktiveret og moduleret af input fra kroppen, men de kan
også gøre sig gældende i fravær af input. 2. De kvaliteter, vi normalt føler fra kroppen,
inklusive smerte, bliver også følt i fraværet af input fra kroppen. De oprindelige mønstre, som
ligger til grund for kvaliteten af oplevelse er i de neurale netværk i hjernen, stimuli kan trigge
disse mønstre, men de produceres ikke alene af stimuli. 3. Kroppen er perciperet som en
enhed og er identificeret som et kropsselv, adskilt fra andre mennesker og omgivelserne.
Denne erfaring af en enhed er udgangspunkt for orientering i det omkringliggende miljø, og er
produceret af centrale neurale processer og kan ikke udelukkende stamme fra det perifere
nervesystem eller rygmarven. 4. Hjerneprocesserne som ligger til grund for kropsselvet er
indbygget af genetisk specifikation, selvom dette indbyggede substrat må være modulerbart
af erfaringer (Melzack & Katz, 2006, s. 133 f).
Melzack (1996) mener at oplevelsen af et kropsselv har betydning for oplevelse af smerte. Det
anatomiske grundlag er et stort spredt netværk af neuroner, som består af loops mellem
thalamus og kortex og kortex og de limbiske områder. Melzack har kaldt dette område for en
neuromatrix (Ibid.). Billeddannelsesteknikker støtter teorien om en neuromatrix, idet der kan
påvises hvilke områder af hjernen der er aktive i smerte processering, nemlig somasensorisk
kortex, insulare regioner og anterior cengulate cortex, den modsatte side af thalamus er ofte
også aktiv, de limbiske strukturer hvoraf anterior cengulate kortex er inkluderet, synes at
være et af de steder, hvor der findes nociceptoriske receptorer og hvor endogene opioder er
involveret i at modulere både akut og vedvarende smerte (Colvin, 2006, s. 352; Latremoliere
& Woolf, 2009). Endogen opiode er den neurotransmitter, der i kroppen fungerer som
smertehæmmer.
De gentagne cykliske processer og synteser i nerveimpulserne i neuromatrixen bidrager med
et karakteristisk mønster, som Melzack kalder for neurosignaturen. Neurosignaturen
indeholder viden om mønstrene i nerveimpulserne, som flyder gennem det, det er produceret
af mønstret af synaptiske forbindelser i hele neuromatrixen (Ibid.). Alle sanseinput fra
kroppen bliver processeret i neuromatrixen, og dele af den er specialiseret til at processere

information relateret til store sensoriske begivenheder fx ulykker, temperaturskift og
stimulering af erogene zoner, disse dele kan beslaglægge subsignaturer i den større
neurosignatur, sådan at opmærksomhed og bevidsthed bliver rettet mod denne begivenhed
(Ibid., Le Doux, 2003). Neurosignaturen er et kontinuerligt output fra kropsselvet og er
projekteret til områder i hjernen, hvor strømme af nerveimpulser er konverteret til en
kontinuerlig vekslende strøm af opmærksomhed, derudover aktiverer neurosignaturen
neuromatrixen til at skabe bevægelse, og et lignende mønster aktiverer rygmarvens neuroner
til at forberede musklerne på komplekse handlinger.
Hjernen er plastisk, det vil sige at de synaptiske forbindelser moduleres kontinuerligt i
forhold til, hvilke stimuli hjernen modtager. Plasticitet i forholds til smerte repræsenterer
funktionelle forandringer eller somatisk hukommelse skabt i nervesystemet af skader eller
andre patologiske begivenheder (Melzack & Katz, 2006).
Sensoriske forstyrrelser i forbindelse med nerveskader har en tæt forbindelse til
centralnervesystemets funktioner. Skader på nerver kan føre til udvikling af forøget neuronal
aktivitet på forskellige niveauer i det somasensoriske system. Fx kan der forekomme forøget
plasticitet via celledeling, som fx en svulst, der udgår fra en nervecelle, ligesom bortskæring af
en nerve eller dele heraf medfører spontant forøget aktivitet i det dorsale horn. Ved
overskæring af rygmarvsnerver ses også forøget aktivitet i både det dorsale horn, rygmarvens
trigimentale nerver og i thalamus (Ibid. s. 140).
De modtagende områder kan udvides og spontan aktivitet skabt i centralnervesystemet, som
følge af perifer nerveskade, er delvist medieret af forandringer i de normale hæmnings‐
processer i det dorsale horn. I det intakte nervesystem, skabes der en normal hæmning af det
dorsale horns neuroner ved stimulering af locos coereculus og nucleus raphe magnus, som
begge er kerner i hjernestammen. Førstnævnte indeholder noradrenalin, og har neuroner der
sender til stort set hele CNS, opadstigende neuroner går gennem thalamus, hypothalamus, de
limbiske områder og til sidst til kortex, alle områder i kortex modtager noradrenalin, men til
somasensorisk kortex er den særlig tæt. Nedadgående nerver sender til andre dele af
hjernestammen og til alle rygmarvens niveauer. Noradrenanergi neuroner spiller en stor rolle
i at fastholde årvågenhed og skærpe opmærksomhed og derudover regulere andre
neuroendokrine systemer, som bl.a. HPA aksen. Ved en overskæring af rygmarvsnerverne, vil

stimulering af disse områder fremme, mere end hæmme det dorsale horns neuroner, og dette
er sat i forbindelse med øget smerteoplevelse og kroniske smerter (Nolte, 2002, s. 281 f).

Fra akut til kronisk smerte
I den akutte smerte, der som regel opstår som følger af vævsskade, og nociceptoriske
aktivering, der sender via det perifere nervesystem til det dorsale horn i rygmarven, hvor der
sker en op‐ eller nedregulering af smerteimpulsen fra hjernestammen, og centrale processer i
hjernen, og neuroendokrine systemer, som HPA aksen bliver aktiveret, som bl.a. også
beskrevet af Melzack & Katz (2006). Det er således noget mere komplekse processer der er i
gang end, det der fx blev antaget på Descartes tid, hvor det antoges at smerte var en enkelt
sanseprojektion til hjernen. Man ved i dag at hjernen er en aktiv aktør i generering af
smerteoplevelse. Men hvad sker der, når den akutte smerte bliver kronisk, når der ikke
længere er nogen aktuel vævskade? Som vist af Melzack & Katz (2006) sker der en
overaktivering af neuroner i rygmarvens dorsale horn, når ikke der er nogen sensoriske input.
Der er ifølge Melzack & Katz (2006) og Latremoliere & Woolf (2009) evidens for at intens
skadeligstimulering skaber en sensitivering i centralnervesystemet, således at et
smerteområde kan udvides både centralt og perifert, og at smerte kan aktiveres af stimuli der
ikke almindeligvis ville fremkalde smerte for patienten. Det er dette fænomen som gør sig
gældende for patienter med kroniske smerter uden en egentlig kontinuerlig vævsskade
(Ibid.). I mange kliniske smertesyndromer er smerte ikke længere beskyttende, smerten
opstår spontant og kan blive fremkaldt af ikke nociuos stimuli, som fx ved allodoni, og kan
opretholdes og forlænges som respons til nocious stimuli, som ved hyperalgesia, og ydermere
sprede sig ud over stedet for selve skaden, som ved sekundær hyperalgesia (Ibid.).
Der er to former for sensitivering, perifer og central.
Perifer sensitivering repræsenterer en reduktion i tærsklen for nociceptoriske stimuli og en
forstærkning af respons for nociceptorer, som opstår når de perifere sensoriske neuroner er
udsat for inflammation eller vævsskade. Perifer sensitivering bidrager med til øget følsomhed
af det nociceptoriske system, og til hypersensitivitet på det pågældende sted, så

repræsenterer det dog en form for smerte, som er fremkaldt af aktivering af nociseptorer,
men med lavere tærskel, og kræver generelt en fortløbende perifer patologi for at blive
opretholdt.
Ved Central sensitivering derimod og i kontrast til ovenstående, rekrutteres der i
neuromatrixen nye input til nociceptorisk ruter, inklusive de der ikke normalt fungerer som
sådan. Der produceres smertehypersensitivering i ikkeinflammatorisk væv, ved en central
forandring af sensorisk respons fra almindelige input, og derved forøges smertefølsomhed
lang tid efter den oprindelige smerteårsag er forsvundet, og der ingen perifer patologi er til
stede. Central sensitivering er et resultat af forandringer i egenskaberne i neuronerne i CNS,
og denne smerteoplevelse er ikke længere koblet, som akut smerte er det til tilstedeværelse,
intensitet eller varighed af perifer stimuli (Ibid.). Central sensitivering svarer til en funktionel
forandring i neuroner og kredsløb i nociceptive ruter gennem neuroaksen, pga. forøget
membran exicitabilitet, som er en stigning i neuronens aktionspotentialer, og altså øget
responser og modtagelse af stimuli, og der sker en rekruttering af andre ikke nociceptiske
neuroner, når den synaptiske effektivitet er forøget, og derved ændres og udvides
smertemodtageområdet (Ibid.).
Ved denne generalisering af stimuli, allodoni, kan smerte aktiveres ved stress, uro, angst og
taktil stimulering, som almindeligvis ikke vil fremkalde smerteoplevelse, idet centrale
processer i neuromatrixen aktiveres og opretholder en gensidig påvirkning.
Krämer et al (2008) bekræfter med et eksperimentalt studie, hvor også billeddannelses
teknikker7 af hjernen er anvendt denne teori om allodoni, hvor det er fundet at forventning
om en kommende smertestimuli på håndryggen, kan fremkalde aktivitet i samme områder af
hjernen, der almindeligvis kun er aktiveret ved smerteoplevelse ‐ dette hos deltagere, der har
erfaring med allodoni, men ikke hos deltagere, der ikke har denne erfaring. Dette peger på at
erfaring med og forventning om smerter, kan forværre og producere nye smerter (Ibid.).
Krämer et al (2008) peger på at der kan være forskellige grunde til at forventning og erfaring
med smerter skaber aktivitet i de områder af hjernen, der almindeligvis er sat i forbindelse
med smerteoplevelse: der kan opstå en permanent forstærkning af nociceptive processer i
7

der findes forskellige teknikker, i denne undersøgelse er anvendt funktional Magnetic Resonance Imaging
(fMRI), som meget forenklet sagt måler Blod Oxygen Level Dependent, også forkortet BOLD niveauet ved
aktivitet, i det det antages at blod gennemstrømning i et område af hjernen er udtryk for aktivitet i dette
pågældende område (Kolb & Wishaw, 2009).

rygmarvens dorsale horn, på en sådan måde at berøring af huden, som almindeligvis ikke ville
nå frem til nociceptive ruter, bliver tilstrækkeligt til at fremkalde aktivitet i de centrale
smerteprocesser i hjernen. En anden mulighed er, at der er skader enten i de perifere eller
centrale afferente nerver, og mekanismen kan være et selektivt nervefibertab i periferien eller
en forstyrrelse i hjernestammen, en tredje mulighed som Krämer et al. (Ibid., s. 548) peger på
er at allodoni opstår centralt i hjernen, idet det er vist, at ikke smerte fremkaldende
sensoriske input kan blive mistolket som smerte, hos de deltagere der havde erfaring med
allodoni. At der ikke sås samme aktivitet i hjerneregioner hos de deltagere, der ikke havde
erfaring med allodoni, forklares med, at hos de erfarne, spiller de kognitive processer som
hukommelsen en stor rolle for forestillingen og forventning om en forestående smerte.
Teorien om neuromatrixen og smerter peger på at neurosignaturen for smerteoplevelse er
bestemt af opbygningen i synapserne, som er skabt af genetisk og sensorisk indflydelse,
neurosignaturmønstret er som del af hjernen plastisk og kan ændres af sensoriske input og af
kognitive begivenheder, fx psykologisk stress (Melzack & Katz, 2006, s. 144 f). Disse centrale
ændringer kan medføre en generalisering af stimuli, sådan at almindelige neutrale stimuli
giver anledning til smerteoplevelse. Ydermere kan stress, fysisk som psykisk, påvirke
stressreguleringssystemet, og som resultat af homeostase reguleringsmønstre der slår fejl,
opstår mini læsioner i muskler, knogler og nervevæv, og derved bidrage til det neurosignatur
mønster, der giver anledning til og i neuromatrixen opretholder kronisk smerte. Multiple
inputs påvirker neuromatrixen og bidrager med output, disse inkluderer: alle sensoriske
input, aktivitet i stressreguleringssystemet, som påvirker de kognitive fortolkninger i
situationen, som også påvist af Krämer et al., (2008) kan selve forventningen om en
forestående smerte, aktivere smerteområder centralt og oplevelse af smerte. Latremoliere &
Woolf (2009) bemærker da også, at det er en sensorisk illusion, når vi oplever at smerte
kommer ’derude fra’, specifikke forandringer i central nervesystemet kan resultere i
smerteoplevelse, uden aktuel perifer skade, og kroniske smerter uden aktuel perifer skade,
kan forklares ved ændringer centralt i neuromatrixen, som et resultat af plasticitet, i samspil
med kroppen.

Er kroniske smerter psykosomatiske smerter?
Som det fremgår i ovenstående afsnit, har kroniske smerter gennem tiden været fortolket som
et udtryk for en kropsliggørelse af noget sjæleligt, denne ide kan spores historisk mange
hundrede år tilbage. Ideen om de psykosomatiske smerter lever stadig, nogle gange som en
klar manifestation af, at det er sådan det hænger sammen, og hvor det efter min bedste
overbevisning er begrebsforvirring der gør sig gældende. Fx har Ruden (2008) italesat
årsagssammenhængen i titlen på sin artikel …A model for the origin and treatment of complex
psychogenic pain. Men i øvrigt beskæftiger han sig med en kompleks årsagssammenhæng i
hjernen på indkodningstidspunktet for smerten. Ruden (2008) anvender begrebet psykogen
smerte i overensstemmelse med DSM III, og smerte er her psykogen, når der ingen tegn er på
perifer skade, og når smerten ikke lader sig behandle med almindelig konventionel
behandling.
Psykogene smerter taler man om ifølge Ruden (2008), når der er forandringer der skyldes det
autonome nervesystem. Rudens (2008) teori er at psykogene smerter er ubevidste, og at de er
indkodet under en traumatisk begivenhed, hvor det ikke har været muligt, at handle passende
i forhold til den adfærdsrespons, som kroppen har iværksat på en oplevet livsfare, fx flygte
eller kæmpe, og patienten oplever sig selv i situationen som hjælpeløs, og handlingslammet,
altså en situation der lever op til stresskriterierne for PTSD i DSM IV, som det vil fremgå i
kapitel om traumer.
Der er situationer, hvor flugt eller kamp ikke er muligt, fx nogle trafikulykker, og børn der er
blevet misbrugt seksuelt, og dette kan ifølge Ruden (ibid., s. 122) bidrage med rekvisitter til
det neurobiologiske øjeblik for indkodning af psykogene smerter, men bemærker også at
dette neurobiologiske landskab for denne smerte ikke er kortlagt, men at tidligere
traumatisering synes at være en forudsætning for psykogen smerte, hvor smerten har en egen
eksistens, som dissocieret fra den bevidste hukommelse, og den smerteramte ved ikke, hvoraf
smerten opstår (Ibid.).
Er det rimeligt at begrebsliggøre smerte som psykogen sygdom, når der er påviselige
ændringer i hjernens funktionelle kredsløb? Melzack & Katz (2006) og Latremoliere & Woolf
(2009) beskæftiger sig ligesom Ruden med ændringer i hjernen, og med fejlreguleringer i

dels homeostase funktioner som HPA aksen, øget plasticitet i neuronerne, og samspillet
mellem hjerne, krop og oplevelse. Både fantomsmerter og andre kroniske smertetilstande kan
forklares på baggrund af en øget sensitivering i neuromatrixen og fejlregulering i HPA aksen
(Melzack & Katz, 2006). Uanset at der, efter min vurdering, synes at være begrebsforvirring
hos Ruden i brug af termen psykogene smerter, så peger han på hukommelsen som væsentlig
for denne smerte. Dette er også belyst af Latremoliere & Woolf (2009), idet de beskriver
hvordan sensitiveringsprocesser centralt i hjernen kan medføre vedvarende
smerteoplevelser, uanset fraværet af aktuel perifer skade.
Det kan diskuteres om ikke begreberne bliver forvekslet, eller om uklarheden skyldes den
stadige udvikling af nyere metoder, der muliggør kortligning af stadig flere funktioner (fx så
man med billeddannelsesteknikker kan ”se” ind i den aktive hjerne), og at termer som
psykogenisk, psykosomatisk derfor giver mindre og mindre mening. Desuden kan man
diskutere, om ikke det er at strække begrebet psykisk for vidt, når man dels bruger det lidt
som et skraldespandsbegreb om alt der ikke umiddelbart kan forklares medicinsk, men
tilsyneladende også om alt, der kan belyses og måske også vil nogen mene forklares ved
ændringer i hjernens kredsløb, eller i bedste fald, som også Melzack & Katz (2006) peger på
som et komplekst samspil af mange faktorer, der gør sig gældende på forskellige niveauer.
Det er relevant at reflektere over og se på belæg for, hvorvidt kroniske smerter er psykiske,
eller om det giver bedre mening, at forstå fænomenet med den viden som både Melzack &
Katz (2006) og Latremoliere & Woolf (2009) bidrager med, fordi mange af de undersøgelser
der har set på sammenhæng mellem PTSD og kroniske smerter, i deres mål for smerter,
anvender DSM IV diagnosen smertesygdom, som inklusionskriterium for kroniske smerter i
deres undersøgelse.

Smertesygdom
I DSM IV hører kroniske smerter under den paraply, som hedder somatoforme sygdomme
(APA, 2007, s. 484 f). For at leve op til kriterierne skal patienten berette om smerter i en eller
flere dele af kroppen. Klinisk vurderet skal smerten skabe betydeligt stress eller nedsat
funktionsniveau på vigtige områder. Smerten må ikke have noget med somatisk sygdom at

gøre (Ibid., s. 498 f). Endvidere er der to undergrupper: smertesygdomme med psykologiske
faktorer og smertesygdomme med både psykologiske og medicinske faktorer (Ibid.).

Diagnostiske kriterier for smerte sygdom ifølge DSM IV, (APA, 2007, s. 503 min
oversættelse)
A. Smerte i en eller flere anatomiske sider er det mest dominerende fokus i den kliniske
præsentation, og er af en sådan sværhedsgrad at kliniks opmærksomhed er nødvendig.
B. Smerten er årsag til betydelig stress eller forringelse på det sociale, arbejdsmæssige eller
andre vigtige funktionsområder.
C. Psykologiske faktorer er vurderet til at have en vigtig rolle i start, sværhedsgrad, forværring
eller fastholdelse af smerten
D. Symptomerne eller manglerne er ikke intentionelt produceret eller forestillet (som i
Factitious disorder eller malingering)
E. Smerten er ikke bedre redegjort for under stemnings‐, angst‐, eller psykotiske sygdomme og
lever ikke op til kriterierne for Dyspareunia
Bemærk om:
Smertesygdomme er sat i forbindelse med psykologiske faktorer:
Psykologiske faktorer er vurderet til at have en stor rolle i begyndelse, sværhedsgrad, forværring
eller fastholdelse af smerten (hvis en almindelig medicinsk tilstand er tilstede, har den ikke en stor
rolle i begyndelse, sværhedsgrad eller fastholdelse af smerten). Denne type af smertesygdomme er
ikke diagnosticeret, hvis kriterierne for somatoforme sygdomme også er opfyldt.
Smertesygdomme er sat i forbindelse med både psykologiske faktorer og en almen
medicinsk tilstand:
Både psykologiske faktorer og almene medicinske tilstande er vurderet til at have en vigtig rolle i
begyndelse, sværhedsgrad, forværring eller fastholdelse af smerten. Den associerede almene
medicinske tilstand eller anatomiske side af smerten er kodet på akse III.
Note: Det følgende skal ikke betragtes som mental sygdom, og er inkluderet her for at fremme
differentiel diagnostik.
Smertesygdomme er sat i forbindelse med en almindelig medicinsk tilstand:
En almindelig medicinsk tilstand har en stor rolle ved begyndelse, sværhedsgrad, forværring, eller
fastholdelse af smerten. Hvis psykologiske faktorer er tilstedeværende, er de ikke vurderet til at
have stor en rolle ved begyndelse, sværhedsgrad, forværring eller fastholdelse af smerten. Den
diagnostiske kode for smerte er baseret på valg foretaget og sat i forbindelse med den almene
medicinske tilstand, hvis en har været etableret eller den anatomiske lokalisering af smerte , hvis
den underliggende generelle medicinske tilstand endnu ikke er klart fastslået.
Specificer hvis:
Akut: varighed mindre end 6 måneder
Kronisk: varighed mere end 6 måneder

Epidemiologi
Ikke alle kroniske smerter er diagnostiseret i henhold til DSM IV smerte sygdom. I det
følgende præsenteres to undersøgelser, en der undersøger forekomsten af kroniske smerter
foretaget af Elliott, et al. (1999), og en anden foretaget af Fröhlich, et al. (2006), der
undersøger forekomsten af kroniske smerter målt med kriterierne i DSM IV.
Elliott, et al. (1999) har begået en omfattende undersøgelse i UK, om forekomsten af kroniske
smerter i den almindelige befolkning. Kroniske smerter har de til undersøgelsen defineret
som følger: ’smerte eller ubehag, som har varet kontinuerligt eller periodevis i mere end 3
måneder’ (Ibid., s. 1248, min oversættelse).
Deltagerne er valgt gennem samarbejde med alment praktiserende læger spredt ud over en
stor region, som præsenterer alle sociale grupper (Ibid.). 5036 deltagere var tilfældigt
udvalgt, herud af blev 425 ekskluderet af den almene praktiker. 4611 spørgeskemaer blev
sendt ud, heraf blev 3605 spørgeskemaer returneret med besvarelse, N = 3605.
Deltagerne var fordelt på følgende måde:
Køn 1511 M, 1610 K, alder fra 25 – 75 < Hvad angår boligforhold, levede 2224 i egen ejerbolig,
732 i hvad der svarer til almennyttigt boligbyggeri, 165 i privat fremleje, hvoraf 751 boede
alene, og 2639 var samboende. Privat status: 376 havde aldrig været gift, 2528 levede i
ægteskab, og 659 var fraskilt. Uddannelsesniveau: 1637 havde ingen uddannelsesmæssige
kvalifikationer, 960 havde nogen uddannelse, 735 havde længerevarende uddannelse.
Arbejdsmarkedsforhold, 162 var i arbejde, 917 havde trukket sig tilbage, 136 var ude af stand
til at arbejde pga. sygdom eller handikap, 396 var uden arbejde af andre grunde (Ibid. s. 1249,
tabel 2).
Spørgsmål vedrørende årsager til smerten inkluderede bl.a. angina, arthritis, rygsmerter og
kvindeproblemer. Smertens sværhedsgrad blev målt i tre dimensioner; varighed, intensitet og
grad af funktionsnedsættelse som følge af smerterne. Denne metode gjorde deltagerne i stand
til at klassificere sig selv i hierarkiske grader: 0 = smertefri, 1= lav funktionsnedsættelse, lav
intensitet, 2= lav funktionsnedsættelse, høj intensitet, 3= høj funktionsnedsættelse, moderat
begrænsning, 4 = høj funktionsnedsættelse, svær begrænsning. Niveau af behov for hjælp pga.

smerterne blev vurderet med spørgsmål om, hvor ofte der søges hjælp og anvender
smertestillende medicin. Ud fra besvarelserne er det muligt at identificere fire niveauer af
udtrykt behov for hjælp: 0 intet udtrykt behov for hjælp – 4 stort behov for hjælp.
Elliott, et als (1999) undersøgelse peger på følgende faktorer:
Bolig forhold: De der bor i alment boligbyggeri har større forekomst af kroniske smerter end
de der ejer selv, eller bor i privat fremleje. Tilknytning til arbejdsmarkedet: De der havde
trukket sig fra arbejdsmarkedet, eller ikke var i stand til at arbejde, var mere tilbøjelige til at
berette om kroniske smerter, end de der var i arbejde. Køn: Kvinder var tilbøjelige til
hyppigere at berette om kroniske smerter end mænd, dog ingen signifikant forskel (måske
har det at gøre med, at undersøgelsen jo også inkluderer en kategori ’kvindeproblemer’ som i
øvrigt er uspecificeret, men som mænd vanskeligt kan svare positivt ind på, og derved er
raten af kvinders hyppigere positive besvarelser af oplevet kroniske smerter en del af selve
designet for undersøgelsen). Samlet set er kronisk smerte sat i forbindelse med alder, køn,
boligforhold og at være uden for arbejdsmarkedet (Ibid.).
Undersøgelsen har ikke et ekskluderende krav i forhold til smerter, og de smerteformer der
blev rapporteret hyppigst om var rygsmerter og arthiritis, som talte omkring 1/3 af alle
rapporterede grunde. Hvad angår sværhedsgraden af smerter, berettede 1145 deltagere om
kroniske smerter, hvor 703 havde smerter i niveau 1 som vurderes ’ikke så svær grad’, mens
228 havde smerter i niveau 4, vurderet ’meget svær grad’. Der sås ingen signifikant forskel på
distribuering af grader af smerte mellem kønnene, men at frekvensen af svære smerter steg
med alderen (Ibid. s. 1251).
I kommentar til egen undersøgelse peger Elliott, et al (1999) på at deres undersøgelse viser at
halvdelen af samplet rapporterede om kroniske smerter, og estimeret at 46, 5% af den
almindelige befolkning har kroniske smerter. Dette er en højere prævalens end fundet i
tidligere undersøgelser, og kan skyldes at definitionen af kroniske smerter i deres studie
adskiller sig fra øvrige studier (Ibid.).
I en undersøgelse foretaget af Fröhlich. et al. (2006), søges svar på forekomsten af smerter
over 12 måneder målt med de diagnostiske kriterier for smerte sygdom i DSM IV. Samplet
består af 4.181 patienter, mænd N = 2107, kvinder N = 2074, mellem 18 – 65 år. Ligeledes

søges der svar på sameksistens af smerter og andre psykiatriske sygdomme, som angst og
depression, denne del af undersøgelsen vil jeg ikke komme videre ind på her.
Til undersøgelsen er anvendt standardiseret diagnostisk interview (M‐CIDI).
Resultater fra denne undersøgelser viser at 12‐måneders forekomsten af smertesymptomer
er klinisk vigtige og medicinsk uforklarlige, lige som DSM IV smerte sygdom i den generelle
population. Alle smertesymptomer, inklusive dem målt med DMS IV kriterierne sås hyppige
hos kvinder (Ibid., s. 190). Af det samlede sample, rapporterede 28% om mindst et
smertesymptom, uden dog at leve op til kriterierne i DSM IV for smerte sygdom, hvor i alt
8,1% levede op til kriterierne i DSM IV, mænd 4,3%, og kvinder 11,4%.
Samme mønster ses i Fröhlich et als undersøgelse, som i foregående undersøgelse
præsenteret ovenfor, hvad angår sociodemografiske faktorer. Kvindelige deltagere fra lavere
sociale klasser (defineres ikke yderligere i Fröhlich et al.’s undersøgelse) viste større
forekomst af smertesygdomme sammenlignet med øvrige sociale klasser (ibid.)
Som det fremgår af ovenstående undersøgelser er forekomsten af kroniske smerter
varierende, med en tendens til at være høj, og lidelserne for den enkelte og omkostninger for
samfundet ligeledes høje. Samlet set har kvinder en højere forekomst af smerter end mænd,
og dem uden tilknytning til arbejdsmarkedet har ligeledes en højere forekomst, end de der
har en tilknytning til arbejdsmarkedet, alder har også en betydning; frekvensen af kroniske
smerter stiger med alderen.
Det kan undre, at der forekommer så relativt store % forskelle i forekomsten af kroniske
smerter i hhv. Elliott et als (1999), hvor halvdelen af samplet rapporterede om kroniske
smerter, og det er estimeret at 46,5% af befolkningen har problemer hermed, og Fröhlich et
als (2006) undersøgelser, hvor kun 8,1% lever op til DSM IV kriterierne om kroniske smerter.
Umiddelbart ligger det for, at der er mange der lider af kroniske smerter, men som enten ikke
er vurderet at leve op til kriterierne ifølge DSM IV, hvor psykologiske faktorer tilskrives en
stor betydning for begyndelse, forværring og fastholdelse af smerterne, eller at den diagnostik
ikke er fundet relevant for mange patienter, idet der ligger en almen kendt medicinsk tilstand
til baggrund for deres smerter. Det er uvist, om de der lever op til kriterier for kronisk smerte
ifølge DSM IV er inkluderet i den større opgørelse, sådan at ’psykiske kroniske smerter’, er en
underafdeling, af det samlede billede for kroniske smerter.

Fra de epidemiologiske undersøgelser, kan der ses, at det mønster der gjorde sig gældende på
Freuds tid også ses i dag, kvinder tæller flest i statistikken over kroniske smerter, det er uden
for specialets fokus at afdække dette, men det er oplagt at tænke at kønshormoner også virker
ind på hjernens funktioner, og derved også kan gøre en forskel på grad af oplevet smerte hos
mænd og kvinder. Det kan diskuteres, hvordan sammenhæng mellem tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet har sammenhæng med opretholdelse af kroniske smertetilstande, det virker
umiddelbart, som om de, der er uden beskæftigelse netop er i denne situation, fordi
smerterne forhindrer dem i at opretholde en arbejdsdag, men kan den manglende aktivitet på
arbejdsmarkedet også være med til at fastholde en tilstand af smerter? Fra Moont, et als
(2010) undersøgelse fremgår det, at kognitiv distrahering er med til at fjerne fokus fra
smerten og gør oplevelse af en eksisterende smerte mindre, det vil være arrogant at antage, at
de der ikke er på arbejdsmarkedet ikke er kognitivt optaget ‐ og stimuleret af andre ting, og
derved ikke bliver distraheret i løbet af deres hverdag, men det er en mulighed at frekvensen
af oplevede kroniske smerter er større hos ældre og de der ikke er aktive på arbejdsmarkedet,
pga. manglende kognitive stimulerings‐ og distraheringsmuligheder.

Kritik af smerte som psykiatrisk diagnose
Fortidens dualistiske tænkemåder og moralske vurderinger af, hvem der får hvilken slags
smerter, er der stadig reminiscenser af i smertesygdoms diagnosen i DSM IV. Patienter med
udefinerbare kroniske smerter får en psykiatrisk diagnose, når ikke andre medicinske
tilstande kan redegøre for deres smerter. Smerter, som der ikke kan gives nogen udelukkende
medicinsk forklaring på, er i DSM IV kategoriseret under somatoforme tilstande.
Den viden som gate control og neuomatrix teorierne har bidraget med om sensitivering både
perifert, men også centralt i hjernen, taget i betragtning, kan det diskuteres, om det er
rimeligt, at tilskrive emotionelt stress og psykologiske forstyrrelser årsagen til smerter, sådan
som det fx fremgår af ’smertesygdomme sat i forbindelse med psykologiske faktorer’. Melzack
& Katz (2006, s. 142) bemærker da også, at smertesygdomme i DSM IV bidrager til den
eksisterende forvirring omkring rollen af psykologiske faktorer i smertens etologi. Komplekse
samspil i hjernen peger netop på at smerte kan aktiveres og opretholdes centralt i hjernen,

dels ved en fejlregulering af overaktivitet i neurotransmitterne i de dorsale horn, men også
ved en sensitivering af neuroner i neuromatrixen, sådan at smerte fx kan aktiveres af neutrale
stimuli fra somasensoriske områder, erindringer, angst og stress.
I DSM IV er det et krav at kroniske smertesygdomme skal skabe betydeligt stress på vigtige
livsområder. Dette er en symptombeskrivelse, som allerede er indeholdt i selve begrebet
kronisk smerte, idet smertens fysiologi i sig selv sætter stressresponssystemet i gang, og
ydermere kan stress i sig selv via netværket i neuromatrixen fremkalde eller opretholde
oplevelse af smerte. Ydermere er det et krav at psykologiske faktorer skal spille en stor rolle i
begyndelse, forværring og fastholdelse af smerterne. Kan man ikke forestille sig mange
situationer, hvor psykologisk stress spiller en væsentlig rolle samtidig med en fysisk skade på
kroppen forvolder en smerte, der kan blive kronisk, fx trafikulykker, overfald, at færdes i en
krigszone mm, uden at det dermed er den psykologiske hændelse, der har været årsag til
smerten, men at det blot er to fænomener på samme tid?
Det er påvist af flere bl.a. Melzack (1996) at HPA aksen, som sættes i forbindelse med stress
og frygtrespons også bliver aktiveret ved smerteoplevelse. Pointen er ikke at psykologiske
faktorer ikke spiller en rolle, det gør de, som også påvist af Melzack & Katz (2006), men at de
skal være årsagsfaktor alene til smerter virker ovenstående taget i betragtning tvivlsomt.
Ydermere bliver dualismen sat på spidsen i den differentielt diagnostiske kategori, hvor der
står ’ smertesygdomme sat i forbindelse med almen medicinske betingelser er beskrevet, men
ikke betragtet at være en mental sygdom, og hvis psykologiske faktorer er tilstede er de ikke
vurderet at spille en stor rolle i begyndelse, sværhedsgrad, forværring eller fastholdelse af
smerterne’ (APA, 2007, s. 503). Så det at have smerter uden psykologiske faktorer er samtidig
også betragtet som et tegn på et godt psykisk helbred, eller som fravær af psykisk sygdom? Og
hvis man har kroniske smerter som følge af en operation, Chapman et al. (2008, s. 138) peger
på at mellem 22% ‐ 67% patienter udvikler kroniske smerter efter operation, hvor
brystkassen har været åbnet, så er smerterne mere forståelige, end hvis ikke der er denne
medicinske velkendte baggrund?
Der er i dette kapitel vist forskellige forståelser af smerter, og hhv. Descartes og Freuds
betydning for den videre udvikling af forståelse af smerter, og hvordan gate control teorien og
begrebsliggørelse af en neuromatrix, hvor overaktivitet i rygmarvens dorsale horn, men også i

centrale dele af hjernen er sat i forbindelse med opretholdelse af kroniske smerter. Det er bl.a.
diskuteret, om det er rimeligt at fastholde en diagnostisk kategori, som smertesygdom i en
psykiatrisk diagnosemanual, som forudsætter at psykologiske faktorer har haft en betydning
for begyndelse, forværring eller fastholdelse af smerten. Jeg finder ikke med den nuværende
viden om, hvilke kognitive, emotionelle og neuroendokrine processer, der er aktiveret ved og
som opretholder kronisk smerte, at det er rimeligt at opretholde en sådan kategori, desuden
må det formodes af smerter ofte også kan opstå, eller have deres begyndelse ved en eller
anden form for ulykke eller skade, som samtidig også kan bidrage med psykologiske
vanskeligheder, som begivenheder, hvor man har oplevet sig selv i en traumatisk situation,
som fx voldsom fare, ved trafikulykker, krig, overfald. Hvor det må formodes, at der er stor
risiko for at smerter og psykiske vanskeligheder fra begyndelsen har sameksisteret. Dette
peger Ruden (2008) på, at smerter indkodet i et traumatiske øjeblik, kan give anledning til
vedvarende smerter. På baggrund af ovenstående, og når ikke andet fremgår, vil smerter blive
forstået i overensstemmelse med Melzack & Katz (2006) og Latremoliere & Woolf (2009).
Jeg vil i det følgende kapitel se nærmere på traumer.

Traume
Ordet traume betyder på græsk slag, sår eller skade, og henviser til resultatet af en given
begivenhed (Thrane & Elklit, 2002; Van der Kolk et al. 1996).
I dag anno 2010 i er traumet stadig defineret ved den reaktion, det sår, eller aftryk om man
vil, som en given oplevelse sætter.

Nedslag i traumets historie
Traume og modernitet
I dette afsnit vil traumets historie kort blive ridset op, pointen er ikke historien i sig selv, men
at give et indblik i hvordan dets historie tager form som et kludetæppe, fordi det tidligere som
nu er et område, hvor mange videnskabelige paradigmer har budt ind. Ethvert speciale har
med deres særlige optik, kunnet se relevans for præcis deres felt, og søgt at tilpasse traumer
ind i deres speciales forforståelse af mennesket. Det vil fremgå, at somatiske reaktioner, som
fx smerter sat i forbindelse med traumer, ikke er et nyt fænomen (Micale & Lerner, 2001).
Traumets historie er ikke særlig sammenhængende (Jørgensen, 2002; Van der kolk et al.,
1996; Hermann, 1997). Når man læser i litteraturen er der forskellige nedslag og tilgange,
således er traumebegrebet i følge Micale og Lerner (2001) i de vestlige lande historisk knyttet
sammen med modernitet. Ikke forstået sådan, at der ikke har eksisteret lidelser og
traumelignende reaktioner før modernitetens opkomst, men der begyndte en interesse og et
fokus på fænomenet i årene omkring 1870, hvor den psykologiske medicin organiserede
traumebegrebet. I det 17århundrede blev traumet mest undersøgt ud fra dets
fysiopatologiske effekt, og da mest af kirurger, og lagde her kimen til den kliniske neurologi
(Ibid.). Når traumebegrebet bliver knyttet op på modernitet er det af forskellige grunde, dels
udviklingen af den tunge industri, der dels muliggjorde en anden slags arbejde, og derved
også arbejdsulykker, og udviklingen af forskellige trafiksystemer, der også muliggjorde
trafikulykker, dels også en stigende interesse for anden organisering og systematik af viden

om verden og mennesket i den vestlige del af verden, i modsætning til den ellers dominerende
religiøse fortælling (Ibid.).
Ifølge Kudler (2000) er netop modernitet og videnskab med til at give traumet dets brogede
historie, fordi de forskellige videnskabelige paradigmer har undersøgt fænomenet ud fra
deres specifikke optik på mennesket. Således er samme fænomen blevet italesat og forstået på
forskellige måder, fx har Da Costa og Weir Mitchell, som arbejdede på samme hospital, og også
dannede par privat beskæftiget sig med traumatiserede soldater, forstået traumet som
fænomen forskelligt. Da Costa, som var Cardiolog beskrev ’Soldiers heart’, Weir Mitchell var
neurolog, og han forstod samme problematik, som en udmattelse af nervesystemet.
En Tysk neurolog, Hermann Oppenheim, formulerede i 1880 en teori om de traumatiske
neuroser, som antog at ’posttraumatiske nervesymptomer konstituerer en adskilt diagnostisk
enhed og er en direkte følge af anatomiske eller psykiske effekter af en traumatisk oplevelse’
(Lerner, 2001, s. 141, min oversættelse). Denne teori var i sin samtid omdiskuteret, og
Oppenheim blev modsagt af sine kollegaer, der anså den slags symptomer, som udtryk for
hysteri, og dermed ikke værd at beskæftige sig med (Ibid.). Oppenheim mente, at fysisk
chokerende oplevelser direkte kunne skabe skader i nervesystemet, som var så små, at de
ikke kunne konstateres, men at det var disse skader som medførte smerter, tab af følelser og
midlertidige lammelser hos dem, der overlevede ulykker (Ibid.).

Centrale bidrag fra Charcot, Janet og Freud
Andre, der havde interesse for hysteribegrebet, var Charcot, Freud og Janet. I 1887 beskrev
Jean – Martin Charcot der var Fransk neuropsykiater, at der hos hans patienter var mange,
der havde en traumatisk historie bag sig. Charcot beskæftigede sig hovedsageligt med
arbejderklassens mænd, der var patienter på Salpêtrièe hospitalet i Paris, som i det sene
19.århundrede fungerede som hospital, for de der led af nerve ‐ og neurologiske sygdomme
(Micale, 2001, s. 116 f). Charcot beskrev her, at nogle havde symptomer af fysiologisk og
psykologisk karakter, men samtidig et fravær af strukturel skade på kroppen, og de mest
almindelige symptomer Charcot beskrev var: Motoriske og sensoriske forstyrrelser af
ekstremiteter, lammelser, træthed, hovedpine, rygsmerter, uregelmæssig puls, rysten på
hænder og ben. Af emotionelle problemer sås: Depressive stadier, søvnproblemer, fobier,

mental forvirring, lavere intellektuel effektivitet. Det sås, at disse symptomer kunne forsvinde
med tiden, spontant i løbet af timer, mens andre vedblev over måneder og år (Ibid.).
Charcot forstod hysteri som resultat af et chok, som udløste latente8 degenerationer i
nervesystemet (Kudler, 2000, s. 8; Micale & Lerner, 2001).
Pierre Janet, der var filosof og læge beskrev, hvordan traumatiske begivenheder påvirkede
personens selvopfattelse, mentale skemaer, og hvordan integration og erindring om tidligere
erfaringer har betydning for menneskets måde at mestre senere udfordringer på. Især pegede
Janet på at erindringer fra traumatiske begivenheder var dissocieret, at de ikke som andre
almindelige erfaringer blev integreret med den personlige livshistorie, men levede et eget liv i
personens psyke (Jørgensen, 2002, s. 4; Van der Kolk et al. 1996; Diseth, 2005) og derved
skabte symptomer i form af lammelser og flashback.
Sigmund Freud, der var neurolog fandt som også Charcot og Janet, at der var traumatiske
begivenheder i hans patienters liv. Freuds teoriudvikling blev til på baggrund af at han
underkastede sig selv og andre for psykoanalyse. Psykoanalysen var en særlig metode som
Freud havde udviklet for via fri association at afdække ’det som det virkeligt handlede om’.
Freud fandt, at han selv, og mange af hans patienter havde erindringer om seksuelle overgreb
af forskellig karakter, og det var en teori, at disse oplevelser kunne føre til symptomdannelse,
som dengang kaldtes hysteri (McFarlane, 2000).
I 1895 udgav Freud sammen med Joseph Bruer ’Studies in hysteria’ (Kudler, 2000, s. 8) heri
var deres antagelse at traumatiske begivenheder førte til hysteri, fordi hændelsen blev lagret
patologisk i hukommelsen og sprang de almindelige hukommelsesprocesser over. Omkring
1896 valgte Freud at forlade denne teori, for at udvikle sin teori hen imod at hysterien
udspringer af forbudte libidinøse ønsker og kom på begrebet den infantile fantasi/sexualitet. I
stedet for, at se patientens symptomdannelse som udtryk for reaktioner på en ydre hændelse,
der ikke kan bearbejdes ordentligt i hukommelsessystemet, tilskrev han symptomdannelsen
forbudte fantasier, der ikke var moralsk acceptable, og derfor skabte konflikt i det indre
psykiske regnskab (Wilson, 1994). Til denne teori hører også ideen om forsvarsmekanismer
og personlighedens anatomi. Freud mente, at fantasierne levede i det ubevidste, og blev holdt
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her peger Charcot på at nogle sårbarheder kan være nedarvede, og der da også i dag forskning der beskæftiger
sig med og peger på specifikke genetiske kombinationer der giver en øget sårbarhed for fx PTSD, det vil føre for
vidt at komme ind på denne forskning her.

tilbage af overjeget, som præsenterer moral, og disse to instansers krav og ønsker skal
forenes i jeget. Forsvarets funktion er netop at beskytte jeget mod ubevidste fantasier og
strenge krav fra overjeget. Freuds tilskrivning af symptomer som udtryk for indre konflikter
er netop konflikten imellem de 3 instanser i personligheden og dynamikken via drifterne og
forsvarsmekanismerne.
Denne forklaringsmodel, at det er indre psykiske kræfter og ikke ydre omstændigheder, der
er årsag til symptomdannelse, kom i mange år til at danne præcedens for, hvordan man
anskuer psykiske lidelser.
Historisk betragtet er det ikke ualmindeligt, at man har lukket øjnene for andres ulykke og
tilskrevet ofret skylden for egen smerte, og dog en smule paradokst, at Freud skulle udvikle en
teori om fortrængning netop pga. incesttabu i tiden (McFarlane, 2000; Hermann, 1997; Van
der Kolk et al. 1996). Men ikke kun i Freuds tid vendte man det døve øre til, McFarlane &
Girolamo (1996) beskriver således at, selvom det var svært at benægte skader og
konsekvenser fra 1. verdenskrig, hvordan det alligevel lykkedes at minimere betydningen af
soldaternes lidelse, og fx blev stressreaktioner oven på kamp bortforklaret med bl.a.
kujonadfærd hos den enkelte soldat.
Dengang som nu er traumet ikke omfattet af én metateori, der har til alle tider været
forskellige tilgange til og forståelse af det symptombillede, som fulgte i kølvandet på
traumatiske begivenheder. Med moderniteten opstod et nyt blik for ulykker, og dets
potentielle følger, dels pga. industrialisering der gjorde det muligt at udvikle nye transport
midler, dels pga. anden systematik i organisering af viden, og i forbindelse hermed også
ændret verdenssyn. Der har i historien været blik for traumets flertydige ansigt, og både de
fysiologiske symptomer, som smerter, lammelser, rysten og de psykologiske, som forandret
selvforståelse, tab af følelser og hukommelsesproblemer. Oppenheim havde fokus på at
fysiske chokerende oplevelser, som konsekvens kunne give skader i nervesystemet, som bl.a.
kunne medføre smerter, fravær af følelser mm. Der var blot i 1880 ikke videnskabelige
metoder til at undersøge sådan en påstand og den fremstod som lidt af et kuriosum på den tid,
hvor hysteribegrebet var en mere acceptabel forklaring. Det er i dag en antagelse at
Oppenheim var på rette spor, og at voldsomme, chokerende oplevelser kan medføre
ændringer centralt i nervesystemet. Lidt karikeret kan det siges, at traumets mørke
middelalder kom med Freuds teori om fortrængning og indre psykiske konflikter, som

tillagde symptomdannelsen kræfter i individet selv, og ikke så dem som en reaktion på ydre
omstændigheder. Symptomerne var et tegn på at sjælen led pga. sig selv, ikke fordi den havde
brug for hjælp til at håndtere en problematik i omverdenen. Men også Freud havde
tilsyneladende set rigtigt på nogle områder, fx antagelsen om, at der er nogle processer, som
foregår på et ikke bevidst plan, det de fleste i dag anerkender, som den implicitte hukommelse
(Cortina & Lotti, 2007).
Og selvom historien peger på, at fænomener som traumer og somatiske symptomer har
sameksisteret igennem tiden, kan vi ikke med sikkerhed vide, om de fænomener beskrevet på
Freuds tid, også er fænomener vi i dag ville forstå som et udtryk for traumer. Der har været
mange ret kritiske diskussioner gennem tiden angående sandhedsværdien i nogle af Freuds
berømte cases fx Anna O (se bl.a. Dufresne, 2003).
Der var dengang som nu fokus på traumets mange udtryk via den forskelligartede
symptomatologi, fysisk som psykisk, som fulgte i kølvandet på chokerende oplevelser (Ibid.),
og de forskellige paradigmers forståelse af traumet understreger sådan set just den pointe.. Vi
ved i dag, at der sker ændringer i store dele af kroppens funktioner, når den eksponeres for et
traume, og ved opretholdelse af en kronisk traumetilstand. Krop og psyke hænger uløseligt
sammen, forandringer et sted, skaber forandringer et andet sted (Van der Kolk, et al. 1996).
Janets opmærksomhed omkring hukommelse, Oppenheims omkring mikroskopiske
ændringer i nervesystemet, Charcots fokus på nedarvede ricisi og Freuds på at dele af
hukommelsen fungerer uden for den bevidste opmærksomhed. Der kunne peges på flere og
laves andre nedslag, men her er fremhævet nogle centrale bidrag, der stadig er relevante i
diskussioner og teorier omkring traumer.

Fra akut traume til Posttraumatisk Stress sygdom
Traume som diagnose
De store krige i sidste århundrede, Vietnam , 1. og 2. Verdenskrige, samt også Holocaust
erfaringer hos overlevere har været medvirkende til igen at sætte fokus på eftervirkninger af
voldsomme begivenheder, og ifølge McFarlane & Girolamo (1996) var det bl.a. pga. at unge

psykiatere også blev sendt i krig. I DSM I fra 1952, havde traumet betegnelsen ’gross stress
reaktion’ (Ibid.).
Det er således ekstreme samfundsmæssige begivenheder, der har vakt interessen for,
hvordan ekstreme begivenheder påvirker den menneskelige psyke (Jørgensen, 2002; Van der
Kolk et al., 1996).
I 1970erne blev dels voldtægtsofres symptomer beskrevet og man fandt at de mindede om
symptomerne på krigsneuroser, ligeledes beskriver Van der Kolk et al. (1996, s. 61) at
Shanton og Lifton startede samtalegrupper for tidligere Vietnam veteraner, de genlæste
litteratur af Holocaust overlevere, og andet eksisterende arbejde af ofre for forskellige
ulykker. Baseret på disse litteraturstudier systematiserede de, de 27 mest almindelige
forekommende symptomer på traumatisk neurose. Disse blev sammenlignet med 700 kliniske
rapporter fra Vietnam veteraner, hvorfra de udvalgte symptomer, som de fandt var vigtigste
(Ibid.; McFarlane, 2000; Hermann, 1997).
Således er udviklingen hen imod en officiel anerkendelse af symptomerne efter et traume,
dels af kvinders reaktioner på voldtægt og dels af følgevirkningerne af krig hos de udsendte.
I 1980 samledes en arbejdsgruppe under American Psychiatric Association (APA), som
samlede alle de øvrige syndromer, som bl.a. var concentration camp syndrome, rape trauma
syndrome, battered woman syndrome og battered child syndrome, til én psykiatrisk diagnose
(Van der kolk, et al. 1996; McFarlane, 2000), nemlig Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD),
som blev indskrevet i 1980 i DSM III, bl.a. som følge af efterkrigsreaktioner hos Vietnam
veteraner, og det er diskuteret om PTSD diagnosen mere var udtryk for en politisk
kompensation, fra dem der var imod krigen i Vietnam, mere end der var tale om egentlig
lidelse (Mcfarlane & Girolamo, 1996).
De øvrige syndromer som blev inkluderet i PTSD, var beskrevet med betragtelige variationer
fra definitionen i PTSD. Og derved er kategoriseringen af PTSD ikke uproblematisk
ekskluderende over for andre mulige reaktioner og symptomer på traumatiske erfaringer, og
undersøgelser peger på at lighederne i reaktion overfor en traumatisk begivenhed ikke
opvejer forskellene (se bl.a. Van der Kolk et al., 1996; McFarlane & Girolamo, 1996; Hermann,
1997).

PTSD er blot én reaktion på traumatiske hændelser, man kan godt være traumatiseret uden at
udvikle PTSD, men i stedet udvikle forskellige angstlidelser, depression og som præsenteret
senere i afsnittet komplekse traumereaktioner, dette peger på at traumatiske oplevelser ikke
har en direkte forbindelse til PTSD9 (Yehuda, 2000; McFarlane & Girolamo, 1996). I
forlængelse af ovenstående diskussion peger Resick & Miller (2009) på, at det kan være
problematisk at PTSD er kategoriseret under angstsygdomme i DSM IV, idet angst kun er én
blandt mange oplevede følelser i traumet. Andre følelser, som også synes at være væsentlige
er skyld, skam og vrede. Ligeledes er der i traumelitteraturen ofte sat forbindelse mellem
dissociative lidelser, og et forudgående traume, og det synes mere at være en tilfældighed, at
dette fænomen ikke hører under PTSD, men i stedet har fået en selvstændig diagnose. Idet
Van der Kolk, et al. (1996) beskriver at arbejdsgrupper arbejdede parallelt, uden at tale
sammen og uden at være vidende om hinandens arbejde, da hhv. PTSD og Dissociation
diagnoserne blev vedtaget i DSM. Resick & Miller (2009, s. 388) foreslår en ny kategori til DSM
V, nemlig ’A spectrum of traumatic disorders’, som kan inkludere de forskellige traumelidelser
og reaktioner. De nuværende kriterier for PTSD, er præsenteret i følgende afsnit.
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Der er forskning der henviser til at traumatiske oplevelser godt kan have et positivt resultat, der er nogen for
hvem begivenheden har medført ændret positivt livssyn, nogle oplever at de reorienterer deres livsværdier og
mål (Ursana et al., 1996; Van der Kolk et al., 1996; McCaslin et al., 2009). Dette eksistentielle vigtige perspektiv
går jeg ikke videre ind i, selvom det absolut er et interessant perspektiv på dette speciales problemstilling at
undersøge om der er mennesker med et posttraumatisk positivt livssyn, der samtidig også har kroniske smerter,
men denne kategori af traumeoverlevere, opfylder ikke kriterierne for PTSD og er derved uden for specialets
fokus.

Posttraumatisk stress sygdom
Diagnosen PTSD udgøres af 3 symptomgrupper: Genoplevelse og erindring, undgåelse og
stresssymptomer. Man skal have haft genoplevelsessymptomer i mindst en måned, og
samtidig hermed have haft undgåelsessymptomer, samt stresssymptomer kendetegnet ved
søvnproblemer, forøget irritabilitet (APA, 2007).
PTSD ifølge DSM IV, (APA, 2007 s. 467 ff) (min oversættelse):
A. Personen har været udsat for en traumatisk begivenhed, hvori begge af de følgende var til stede:
1) Personen oplevede, var vidne til, eller blev konfronteret med en begivenhed, som involverede aktuel, eller trusler
om død, alvorlig skade, eller en trussel mod egen eller andres fysiske integritet
2) Personens reaktion involverede intens angst, hjælpeløshed, eller rædsel. NOTE: hos børn er dette måske i stedet
udtrykt ved disorganiseret eller agiteret adfærd
B. Den traumatiske begivenhed er vedvarende genoplevet i en, eller på flere følgende måder:
1) Tilbagevendende og påtrængende stressende erindringer af begivenheden, inklusive billeder, tanker, eller
perceptioner. NOTE: hos unge børn, kan temaet eller aspekter heraf blive genspillet ved gentagelser i leg, hvor
traumet bliver udtrykt
2) Tilbagevendende stressende drømme om begivenheden. NOTE: Hos børn, kan der være mareridt uden
genkendeligt indhold
3) Handling eller følelser, som om begivenheden var genopstået inklusive en følelse af at genleve situationen,
illusioner, hallucinationer, og episoder med dissociative flashback, inklusive dem, som opstår, når man er ved at vågne
eller er beruset
NOTE: hos børn, kan traumespecifik adfærd blive gentaget
4) Intens psykologisk stress ved udsættelse for indre eller ydre stimuli, som symboliserer eller ligner et aspekt af den
traumatiske begivenhed
5) Fysiologisk genaktivering ved udsættelse for indre eller ydre stimuli, som symboliserer eller ligner et aspekt af den
traumatiske begivenhed
C. Vedvarende undgåelse af stimuli som er associeret med traumet og følelsesfladhed (numbing) i generel responsivitet
(som ikke var tilstede før den traumatiske begivenhed), indikeret ved 3 (eller flere) af følgende:
1) Anstrengelse for at undgå tanker, følelser, eller konversation associeret med traumet
2) Anstrengelse for at undgå aktiviteter, steder eller mennesker der kan stimulere minder om traumet
3) Manglende evne til at genkalde vigtige aspekter af traumet
4) Markant nedsat interesse eller deltagelse i vigtige aktiviteter
5) Følelse af adskillelse eller fremmedgørelse over for andre
6) Begrænset råderum af følelser (fx ude af stand til at have kærlige følelser)
7) Følelse af manglende perspektiv på fremtiden (fx forventer ikke at få en karriere, få et ægteskab, børn, eller et
normalt livsforløb)
D. Vedvarende symptomer eller forøget arousal (ikke tilstede før traumet), indikeret ved tilstedeværelse af to (eller flere)
af følgende:
1) Vanskeligheder ved at falde, eller forblive i sovende tilstand
2) Irritabilitet eller vredesudbrud
3) Koncentrationsproblemer
4) Årvågenhed
5) Overeksponeret forskrækkelsesrespons
E. Varighed af forstyrrelserne (symptomer i kriterium B, C og D) er mere end 1 måned
F. Forstyrrelserne forårsager klinisk signifikant stress eller forringelse i sociale, erhvervsmæssige, eller på andre vigtige
funktionsområder
Specificer om:
Akut: Hvis varigheden af symptomer er mindre end 3 måneder
Kronisk: Hvis varigheden af symptomer er 3 måneder eller mere
Specificer om:
Forsinket onset: Hvis onset for symptomerne er mindst 6 måneder efter begivenheden

PTSD, peger således hen på en reaktion 3 (i DSM IV) og 6 (i ICD 1010) måneder efter den
aktuelle begivenhed, og man kan således godt have traumelignende reaktioner i tiden efter
begivenheden, uden at lide af PTSD. Ved symptomdannelse i den akutte fase taler man om
tilpasningsreaktion i ICD 10 og Acute stress disorder (ASD) i DSM IV (WHO, 2006; APA, 2007).
Der har gennem de forskellige revideringer af diagnosesystemerne været forskellige måder at
definere PTSD på, varierende fra en ’unormal hændelse, som vil få næsten enhver til at
reagere med et traume’ sådan er stresskriteriet stadig defineret i ICD 10, mens det er ændret i
DSM IV til en hændelse, der subjektivt opleves som livstruende enten for en selv eller sine
omgivelser.

Uspecificeret sygdomme af ekstrem stress
Van der kolk, Roth et al. (2005) har bidraget til at kaste lys over, om ofre for kroniske
interpersonelle traumer, møder de diagnostiske kriterier for PTSD, eller om deres
reaktionsmønster er mere præcist beskrevet af anden konstellation af reaktioner. De mest
hyppige symptomer blev rubriceret under Disorders of Ekstreme Stress Not Otherwise Specified
(DESNOS11) (Ibid.)
I en undersøgelse foretaget af en arbejdsgruppe under DSM III, hvor formålet er at finde ud af
om ofre for kroniske interpersonelle traumer som gruppe betragtet møder de diagnostiske
kriterier for PTSD, eller om deres psykopatologi er mere præcist beskrevet af en anden
konstellation af symptomer, nemlig dem, som almindeligvis er beskrevet i
forskningslitteraturen for misbrug af børn, koncentrationslejrfanger og ofre for hustruvold,
hvilke er symptomer, som ikke er inkluderet i PTSD (Van der Kolk, Roth et al., 2005, s. 390 f).
Måden hvorpå de i studiet fandt frem til hvilke symptomer, der skulle gøre sig gældende for
DESNOS var et resultat af studier i forskningslitteraturen om traumer hos børn, kvindelige
ofre for vold i hjemmet, og overlevere fra koncentrations lejre, herud af blev frembragt en
liste med 27 symptomer, som blev opdelt i 7 kategorier: Forandring i regulering af affekt og
impulser, forandring i opmærksomhed eller koncentration, somatisering, forandret
selvopfattelse, forandret opfattelse af gerningsmand, forandrede relationer til andre,
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ICD er den Internationale Classifications of Disease, som bliver anvendt i Europa hvor DSM bliver anvendt i
USA
11 DESNOS er ikke inkluderet som diagnostisk kategori i DSM IV

forandring i meningssystemer. Under punkt tre: somatisering, er anført; fordøjelsessystem,
kroniske smerter, hjerte symptomer, konversionssymptomer og seksuelle symptomer (Ibid.,
s. 391). Disse emner blev formuleret i et struktureret interview, som blev anvendt over for en
population bestående af i alt 528 teenagere og voksne, over 15 år (Ibid.). Deltagerne bestod
både af et klinisk sample (n =400), og et ikke klinisk (n=128) sidstnævnte var biased ved at
være selekteret blandt 704 voksne via randomniserede telefoninterview, de blev valgt ud fra
kriterium om, at de tidligere havde oplevet højpotent stres (fuldbyrdet voldtægt, anden seksuel
krænkelse, fysisk krænkelse, anden vold, drab af familie medlemmer eller tætte venner, alvorlige
ulykker, natur eller menneskeskabte sygdomme og krig). Formålet var at vurdere om, der var
en sammenhæng mellem oplevelse af højpotente stressbegivenheder i det generelle
livstidsperspektiv, og lave stressbegivenheder (ikke defineret) inden for det sidste år, og om
der var sammenhæng mellem eksponering for stressorer og opdukken af individuelle PTSD
og DESNOS symptomer (Ibid.)
Resultatet af denne analyse viste, at tidlig (før 14 år) interpersonel traumatisering giver
anledning til mere kompleks posttraumatisk psykopatologi, end senere (efter 15 år)
interpersonel traumatisering.
Der er ydermere fundet signifikante forskelle i de posttraumatiske symptomer, som dukker
op efter tidlig, eller sen traume debut. I den tidlige interpersonelle gruppe havde flere
deltagere en livstids forekomst af PTSD & DESNOS symptomer (61%) end PTSD alene (16%).
I den sene interpersonelle gruppe havde 33% PTSD & DESNOS symptomer, hvorimod 26%
alene levede op til PTSD kriterierne. I den tredje gruppe, som var dem der ikke havde været
udsat for interpersonel traumatisering, levede 15% op til PTSD, og 8% til PTSD & DESNOS
(Ibid. s. 393).
Der er fundet signifikant sammenhæng mellem PTSD & DESNOS diagnoser i et
livstidsperspektiv og alder for traume debut: Desto tidligere oplevet traumet, jo mere
sandsynligt er det, at symptombilledet fra både DESNOS + PTSD gør sig gældende.
Som bemærkning til egen forskning peger Van der Kolk, Roth, et al. (2005) på at der, som
sådan ikke er noget overraskende i, at de der havde tidlig debut lever op til DESNOS
kriterierne, alt den stund at selve interviewet var struktureret ud fra litteratur om netop
denne gruppes reaktionsmønstre på tidlig traumatisering. Til fordel herfor kan man sige, at

der med metoden er opnået en opdateret systematik over de komplekse symptomdannelser,
til brug for videre forskning.

Epidemiologi:
Kessler et al. (2005) har i årene 1990 – 1992 begået en national undersøgelse i 48 stater USA,
hvor der undersøgtes for livstids prævalens og PTSD, som udgangspunkt deltog 8098
personer, og 5877 fuldførte hele undersøgelsen. Deltagerne var et ikke institutionaliseret
sample, mellem 15 – 54 år, det fremgår ikke hvor mange deltagere der var mænd/kvinder.
Det er her fundet betydelige forskelle på køn, og hvilke traumetyper de har været udsat for.
Der er fx signifikant flere kvinder, som har oplevet at blive voldtaget 9,2% hvor kun 0,7% af
mændene havde oplevet dette. Ligeledes var der flere kvinder der havde oplevet seksuelle
overgreb og anden fysisk misbrug i barndommen, og signifikant flere mænd der havde
oplevet at blive truet med et våben, at være holdt som gidsel og kidnappet, kamphandlinger,
fysiske overgreb, naturkatastrofer og ulykker. Samt flere mænd end kvinder havde været
vidne til alvorlige ulykker, kvæstelser og død (Ibid.).
Kessler et al. (2005) fandt også kønsforskelle i udvikling af PTSD. Den samlede
livstidsprævalens for at udvikle PTSD er på 7,8%, hvor kvinder udgør 10,4%, og mænd 5%, på
trods af at signifikant flere mænd end kvinder oplevede traumatiske begivenheder.
60,7% af mændene havde oplevet et eller flere traumer, som levede op til kriterium A i DSM
III, hvor 17% havde oplevet traumer, som ikke levede op til stresser kriteriet, men som gav
anledning til andre symptomer, fx invaderende erindringer. Blandt kvinderne havde 51,2%
oplevet traumer, der levede op til kriterium A. For kvinderne var følgende traumatiserende
begivenheder sat i forbindelse med PTSD: Seksuelt og fysisk overgreb og anden fysisk
misbrug/vanrøgt i barndommen, trusler med våben, mens det hos mænd var kamphandlinger
og fysiske overgreb (Ibid.).

Multiple risikofaktorer
Personligheden er med sine særlige erfaringer, ressourcer, indre som ydre og måder at
håndtere disse på, en vigtig samspiller med selve den faretruende begivenhed (Thrane &
Elklit, 2002). Og det er da også den særlige vurdering af situationen, og sig selv deri, som er
medafgørende til om den opleves som livstruende eller ej.
Et menneske i en traumatisk situation er aldrig et menneske uden kontekst og historie, og
nogle perioder er mere sårbare end andre. Ligeledes spiller alder, erfaring og
uddannelsesniveau en ikke ubetydelig rolle i forhold til risiko, idet det ligger i definitionen af
kriterium A, at det er den oplevede, og altså vurderede fare, der er afgørende (Ibid.). Man kan
argumentere for, at livsfare er livsfare. Men der er forskel på, hvor hjælpeløs versus
handlingsorienteret man oplever sig selv, og dette afhænger bl.a. af ovennævnte faktorer. Fx
er tidlig traumatisering og DESNOS problematik en risiko for senere udvikling af PTSD. Det
som er traumatiserende for et barn, behøver ikke at være det for en voksen. Tidlig
traumatisering er en fortløbende prætraumatisk risikofaktor (Van der Kolk, et al, 2005).
Den soldat der er forberedt på, hvilke ting han kan opleve, når han/hun er sendt ud i verden,
er ikke i så stor risiko for at udvikle et traume, som den soldat der er ikke er forberedt osv.
(Dyregrov, 2004).
Dette betyder dog ikke at man helt kan oplyse og uddanne sig ud af risikoen for at udvikle
PTSD, men meget peger på at fokus på oplysning, forebyggelse og efterbehandling er gavnligt.
Ligeledes er andre psykosociale faktorer af betydning, så som et støttende emotionelt miljø
(Ibid.). Af aspekter i selve den faretruende situation har der været fokus på forholdet mellem
eksponeringsgrad og efterfølgende PTSD, og dette har vist sig relevant for soldater i
kampsituationer. Dog nævner Johansen12 (2010) i forhold til de danske soldater i Afghanistan,
at det ofte også er det personel, der sidder i kontroltårnet, og som modtager kommunikation
om, hvad der sker, hvem der er blevet ramt under angreb, men som ikke kan gøre noget, der
efterfølgende får problemer, og ikke nødvendigvis kun dem, der er direkte eksponeret. Dette
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taler ind i selve diagnosekriteriet, at være vidne til andres livsfare, uden at kunne gøre noget
og den efterfølgende oplevede hjælpeløshed.
Risikofaktorer forstås derfor bredt, og dækker miljømæssige ‐, individuelle (herunder også,
køn og alder) ‐, familiære ‐, socioøkonomiske faktorer, selve den traumatiserende begivenhed,
og reaktioner og andre faktorer under og efter denne.
Mc Farlane & Yehuda (1996) peger på, at det er vanskeligt at sige noget entydigt om
prætraumatisk sårbarhed, dels fordi mange studier er retrospektive, og fordi der ikke er
oplysning om, hvorvidt denne gruppe er repræsentativ for en almindelig population.
I en metaanalyse fra 2003, af 2647 studier af risikofaktorer for PTSD fandt Ozer, et al. (2003)
at 68 studier levede op til inklusionskriterierne for en metaanalyse af 7 risikofaktorer. Ozer,
et al. (2003) fandt, at følgende udgør en risiko for udvikling af PTSD efter traumatisk
begivenhed:
Tidligere traumer, tidligere tilpasningsproblemer, familiehistorie med psykopatologi, oplevet
personlig livsfare, modtaget social støtte og peritraumatisk dissociation (Ibid.). Oversigt og
overblik over studier og risikofaktorer fremgår i tabel på følgende side, summeret fra Ozer, et
al. (2003).

Risikofaktorer

Undersøgelser og
deltagere

Kommenterer

Livshistorie med
tidligere traumer

23 undersøgelser
N= 5308

Ved tidlig eksponering for traumer før mål traumet,
sås højere forekomst af PTSD. Tidlige traumetyper der
involverede interpersonlig vold var stærkere relateret
til PTSD, end traume eksponering fra kamp situation
og ulykker

Psykologiske
stressorer og
tilpasningsproblemer

23 undersøgelser
N= 6797

De der havde erfaring med tidlige tilpasnings‐
problemer med og i forhold til mental sundhed,
emotioner, angst, affektive lidelser, antisocial
personlighedsforstyrrelse havde også højere
forekomst af PTSD symptomer. Tidlige problemer var
højere relateret til PTSD, når den traumatiserende
begivenhed involverede interpersonlig vold eller
ulykke, end når traumet erfaringen var
kampeksponering

Psykopatologi i
familien

9 undersøgelser
N= 667

Psykopatologi i familien er associeret med højere
forekomst af PTSD symptomer, og ydermere hvis
traume begivenheden indeholdt interpersonlig vold,
end kampeksponering og ulykker

Oplevet livsfare

12 undersøgelser
N= 3524

De der havde oplevet personlig livsfare under traumet,
havde højere forekomst af PTSD symptomer, og der
sås en stærk sammenhæng mellem højere forekomst
af symptomer og interpersonlig vold, end når traumet
var en ulykke

Oplevet social støtte

11 undersøgelser
N= 3537

Der er fundet modsat sammenhæng mellem oplevet
social støtte, defineret som emotionel og psykologisk
støtte og ikke fx økonomisk og retslig hjælp, og PTSD.
Sammenhængen var stærkest, hvor der var 3 år
imellem traume debut og vurdering af PTSD, men sås
også mellem 0 – 6 måneder

Peritraumatisk
emotionalitet

5 undersøgelser
N= 1755

Der blev fundet sammenhæng mellem oplevet
negative emotioner, som angst, hjælpeløshed, rædsel,
skyld og skam og PTSD. Der er dog ikke nogen
sammenligning i disse studier inden for grupperne, og
en sammenligning ikke mulig

Peritraumatisk
dissociation

16 undersøgelser
N= 3534

Der blev fundet at peritraumatisk dissociation og
dissociation umiddelbart efter traumet var højt
korreleret med PTSD, der sås ingen varians på traume
type. Størst sammenhæng sås mellem 6 måneder og 3
år efter traume debut

I diskussion af egne analyser skriver Ozer et al. (2003), at det ikke er tilfældigt, hvem der
udvikler PTSD efter en traumatisk begivenhed, og hvem der ikke gør. Ud fra de vægtede
statistiske gennemsnit kan der foretages to inddelinger af faktorer, der kan være med til at
forudsige risiko for PTSD:
Faktorer der ikke har direkte forbindelse med traumet, og som er karakteristikker af individet,
livshistorien, familie (inklusiv: Tidligere problemer med tilpasning, tidligere erfaring med
traumer, historie med psykopatologi i familien, og i forlængelse af anden metaanalyse
foretaget af Brewin et al. ((2000), i Ibid., s. 66), er der i denne kategori også fundet, at køn,
etnicitet, alder, uddannelse og socioøkonomiske faktorer udgør risikofaktorer).
Faktorer der er tættere relateret til det konkrete traume: Oplevet personlig livsfare, oplevet
social støtte (negativ sammenhæng), peritraumatisk emotionalitet, peritraumatisk
dissociation (PD) og i forlængelse af Brewin et al.s metaanalyse en også samtidig stresset
livssituation (Ibid.).
Ovenstående metaanalyse har bidraget med et overblik over, hvilke risikofaktorer der er
statistisk signifikant forbundet med PTSD, men ikke på processerne i, hvordan de er
forbundet. Den statistisk mest signifikante indikator for risiko for PTSD var PD (Ibid.), dog
peger Ozer et al på, at der er faktorer ved dette fænomen, som stadig er uklare, og
sammenhæng mellem PD og PTSD, idet det ikke er alle der udvikler PTSD, som har haft PD.
Endvidere peges der på fx det, at tidligere traumer er en risikofaktor, men at der her ikke er
taget højde for, at et traume ikke er et traume. Der er forskel, traumer er ikke lige, og det er
heller ikke uden betydning, om der er tale om eksponering for et eller multiple traumer.
Mange af de ovenstående, der indgår i de faktorer, der ikke har umiddelbar forbindelse til
traumet er overinkluderende, fx historie med psykopatologi i familien også kunne medføre
tilpasningsproblemer, tidligere traumer og lavere uddannelse. Derved kan det være svært at
vurdere, hvad der er den egentlige risikofaktor, og der er heller ikke en nødvendig
sammenhæng mellem fx tidlige tilpasningsproblemer og et lavere uddannelsesniveau, og Ozer
et al. (2003) finder det da også, pga. den stærke negative sammenhæng mellem social støtte
og udvikling af PTSD, at det er vigtigt at fokusere på, hvad der følger efter traumet. Dette
støttes af Freedman & Shalev (2000, s. 250 f) der peger på at social og emotionel støtte til
posttraume, er vigtigt for et positivt forløb, og fx at søge at undgå stimuli, både indre som
ydre, der har vist sig at udgøre en risiko for udvikling PTSD. Fx forudsagde undgåelsesadfærd

1 – 4 måneder post traumet hos en gruppe, der havde været involveret i en motorcykel ulykke
PTSD et år efter (Ibid.).
Ovenstående peger på, at der ikke kan siges noget om én specifik faktor, der er afgørende for
hvem der udvikler PTSD, og hvem der ikke gør, men at mange faktorer er i spil. Som også
fremhævet af Ozer et al. (2003) og ofte i litteraturen gives de peritraumatiske reaktioner
betydning for udvikling af PTSD (Van der Kolk, et al., 1996; Hermann, 1997; Diseth, 2005;
Dyregrov, et al, 2000; Shalev, 1996).

Peritraumatiske reaktioner
Menneskets reaktioner, når der er fare på færde, er fylogenetisk bestemt, og er derfor ens for
dyr og mennesker (Panksepp, 1998; Malt, 2006; Le Doux, 2003). Sansning og perception af en
trussel må svares med respons til denne trussel, hvis organismen skal overleve (Perry &
Pollard, 1998 i Dyregrov et al., 2000, s. 73). En stressor bliver ifølge Kolb & Wishaw (2009, s.
192 f) defineret, som stimuli, der udfordrer kroppens homeostase og igangsætter arousal.

Frygtsystemet
Der er siden Mac Lean (Panksepp, 2004) tradition for at inddele den menneskelige hjerne i 3
niveauer, som er gensidigt afhængige, men med hver deres anatomi, neurokemiske substrater
og forholdsvis opdelte funktioner, disse tre er: 1. Hjernestammen og hypotalamus, som
primært er sat i forbindelse med regulering af indre homeostase, og refleksaffekter, som afsky
og smerte. 2. Det limbiske system, som er udfordret med opgaven at opretholde en balance
mellem den indre verden og ydre realitet, emotioner som vrede, frygt, tristhed, glæde,
tiltrækning og interesse er sat i forbindelse med disse strukturer. 3 Kortex, som er ansvarlig
for at analysere og interagere med den ydre verden, og højere mentale funktioner og sociale
emotioner, er sat i forbindelse med denne struktur, så som skam, skyld, humor, empati,
sympati, foragt og misundelse (Van der kolk, et al.,1996, s. 214; Panksepp, 2004, s. 142f).
Ifølge Panksepp (2004) er der et hierarki i denne inddeling, niveau 1 deler alle dyr, denne
kategori synes at have sammenlignelige simple kredsløb, niveau 2 er tilstede på nogenlunde
samme måde hos alle pattedyr, og niveau 3 ser ud til at være det nyeste evolutionært. Til

sammen regulerer disse tre niveauer, hjernestamme og hypotalamus de limbiske strukturer
og kortex et væld af funktioner. Kommunikation på tværs af de anatomisk forskellige
strukturer i hjernen foregår via neuroner og transmittersystemer, og således kan
hjernestammens neuroner hurtigt via den limbiske struktur kommunikere til kortex,
forandringer i et niveau medfører ændringer i de andre (Ibid.). Ved traumer og smerter er det
således de to første niveauer, der primært er aktiveret og sætter dagsorden for de handlinger
og beslutninger, der bliver taget.
Figur 3 i kapitel om smerter viser det
limbiske system, og figur 4 til højre, fra
Kolb & Wishaw, 2009, s. 567, nogle af de
store projektionsbaner i dette system.
’Frygtsystemet er et system der opdager fare,
og producerer responser, der maksimerer
muligheden for at overleve i en farlig
situation på den mest heldige måde. Det er
med andre ord et system bestående af
(potentielt) forsvarsadfærd’ (Le Doux, 2003,
s. 128, min oversættelse). Frygtsystemet er
et system, som er genetisk kodet og stort

Figur 4

set upåvirket af miljø, fx vil en
laboratorierotte, der aldrig har mødt en kat, ved mødet med en, eller ved lugten af kattehår,
udvise adfærd som viser, at den er i en farefuld situation. Fx vil den fryse (stivne i
kropsbevægelser), hvilket er hensigtsmæssigt fordi dens jæger, her katten, vil registrere og
reagere med jagtadfærd på selve bevægelsen. Principperne i systemet er stort set uforandret i
evolutionen fra gnaver til menneske og kan aktiveres af ydre trusler og af indre stemninger.
(Ibid.; Panksepp, 1998).
Pankesepp (1998) skelner mellem forskellige frygtsystemer i hjernen: Frygt, raseri og panik,
denne distinktion foretages på baggrund af studier af dyremodeller. Frygtsystemet som er
relevant her giver anledning til to distinkte emotioner: Rædsel, som opstår, når systemet
pludseligt bliver vækket og aroused, og angst, der opstår ved mere vedvarende arousal
niveauer (Ibid., s. 207 f). Begrebet frygt vil blive anvendt, når der er tale om den ubetingede

reaktion, og angst, når der er tale om den indlærte reaktion, i overensstemmelse med
Panksepp (Ibid.).
Det giver mening at tale om et basalt frygtsystem, som involverer store dele af hjernen, men
som primært udgår fra limbiske strukturer i temporallappen (amygdala og hyphothalamus),
den lavere hjernestamme og rygmarv, som via neurohormoner kontrollerer de fysiologiske
symptomer på frygt (Panksepp, 1998, 2004; Le Doux, 2003).
Når ovenstående hjernesystemer er stimuleret med elektricitet vises der i dyremodels studier
en variation af frygtadfærd: Ved lav stimulation vises en frysrespons, og ved større intensitet i
stimulation udvises en flugtreaktion. Disse reaktioner ligner dem dyrene har, når de i naturen
møder en fjende eller en forestående fare. Lignende reaktioner er fundet hos rotter, der
eksperimentelt har været udsat for fodchok. Når samme områder er stimuleret hos
mennesker, er der beretninger om oplevelser som fx ’nogen jagter mig nu, jeg prøver at flygte
fra ham’ og en anden oplever ’en underlig følelse af usikkerhed, ligesom at træde ind i en lang
mørk tunnel’ (Panksepp, 1998, s. 214, min oversættelse).
Frygtsystemet indeholder væsentlige iboende følsomheder for forskellige stimuli, på den
måde, at det aktiveres ubetinget på smerte og lugten af fare og andre stimuli, der bliver
perciperet som farlige, men det kan også etablere nye input gennem læring, hvis funktion er
at give organismen information om og erfaring med, når en faretruende stimuli er i nærheden.
Nogle emotionelt ladede miljømæssige omstændigheder fører til en hurtig indlæring og
betingning, sandsynligvis fordi nogle perceptioner allerede har nået frygtsystemet, mens det
tager længere tid at betinge mere neutrale stimuli (Ibid.).
I det følgende et blik på de ubetingede processer, som bliver aktiveret ved den akutte fare,
den betingede frygt vil blive behandlet i afsnit om hukommelse.
Amygdalas rolle er bedst kendt som en del af den limbiske struktur13 og her i forbindelse med
frygt og angstbetingning. Men amygdala er involveret i mange komplekse processer, og det er
mest korrekt at forstå den som et generelt led i emotionelle opmærksomhedsprocesser (Le
Doux, 2003, 2008). Store kerner i Amygdala modtager direkte input fra både lugte ‐, syns‐ og
hørenerverne, og fra kropssanserne inklusive smertestimuli, og amygdala er ikke den eneste
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Se figur 3 i kapitel om smerter og figur 4 i dette kapitel

komponent i frygt og angst, store dele af hjernen er involveret (Le Doux, 2003; Panksepp,
1998). Men amygdala spiller en væsentlig rolle, både i stress‐ og i frygtrespons, hvor den som
opmærksomhedskomponent er med til en slags første evaluering af, om der er grund til akut
handling eller ej. Når nødvendigt, har amygdala direkte adgang til at tage opmærksomheden i
det frontale kortex fra andre mentale funktioner, frontal kortex er sat i forbindelse med
højere mentale bevidste funktioner og handlinger (Le Doux, 2003, 2008; Pansepp, 1998).
Amygdala kommunikerer med specifikke dele af thalamus, og det område af thalamus, som
amygdala har råderet over, kommunikerer videre til hele det frontale kortex (Kolb & Wishaw,
2009, s. 69 f). Så, når amygdala er aktiveret, som den er ved en traumatisk begivenhed, er det
frontale kortex og de bevidste funktioner og handlinger underlagt amygdalas dagsorden.
’Mens bevidst kontrol over emotioner er svag, kan emotioner oversvømme bevidstheden’(Le
Doux, 2003, s. 19, min oversættelse), og det er der en evolutionær pointe i ifølge Le Doux: I en
potentielt faretruende situation, skal der ikke bruges tid på at overveje, hvilken handling der
skal foretages, der skal blot handles, og her er amygdalas rolle væsentlig ved at kommunikere
via neurotransmittere til dele af hjerne og nervesystem, der kan igangsætte adækvate
handlinger.
I den akutte stresstilstand, aktiverer amygdala, det sympatiske og parasympatiske
nervesystem, førstnævnte sørger for aktivitet og forøgede arousalniveauer ved frigivelse af
noradrenalin fra hjernestammen via rygmarven til binyrerne, hvor kortisol bliver frigivet og
HPA aksen aktiveres14, og det parasympatiske nervesystem opvejer denne arousal tilstand og
sammen opretholder de en homeostase af kroppens indre organer (Kolb & Wishaw, 2009, s.
55). De forøgede arousal niveauer er medvirkende til dels at igangsætte de mentale
mobiliseringsprocesser og dels flugt‐ og kampsystemerne. Det er de samme fysiologiske
processer, der gør sig gældende i kroppen, uanset om selve reaktionen er flugt eller kamp (Le
Doux, 2003).
Når HPA aksen er aktiveret frigives kortisol til organismen, denne har som tidligere nævnt,
mange funktioner, og i stressresponsen fungerer det ved at lukke ned for de mekanismer, som
ikke er umiddelbart nødvendige for at sikre overlevelse. Fx bliver der slukket for insulin,
sådan at leveren kan frigive sukker til musklerne, så der bliver energi til eventuel kamp, og
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immunforsvaret bliver lukket delvist ned (Van der kolk, et al., 1996; Kolb & Wishaw, 2009, s.
192 f; Dyregrov, et al., 2000).
Det parasympatiske – og sympatiske nervesystem fungerer ikke modsat hinanden, derimod
opvejer de hinanden og sørger for en homeostasetilstand i CNS. Det er denne balance, som det
antages bl.a. er sat ud af funktion ved varig traumatisering. I den akutte tilstand er HPA – CRF
med til at sikre adækvate reaktioner på fare, men ved forlænget aktivitet af akserne kan de
have skadelige konsekvenser. Kortisol kan have en neurotoksisk påvirkning af særligt
følsomme nerveceller i hjernen, og her er særligt den udviklende hjerne følsom, hvor kortisol
kan hæmme celledeling og cellemigration, og i yderste konsekvens medføre mindre volume af
kortex (Diseth, 2005). Men også i den voksne hjerne er strukturen hippocampus i
temporallappen, som er sat i forbindelse med hukommelse, særligt følsom over for kortisol
(Ibid.).
Ved kronisk stress hos børn er der fundet lavere kortisol niveauer, dette sættes i forbindelse
med enten end nedregulering i HPA aksen, og eller øget plasticitet i receptorerne. Det er en
hypotese at denne nedregulering beskytter den udviklende hjerne mod forøgede mængder af
kortisol, eller at traumatiserede børn er blevet psykologisk habitueret, og derved ikke
længere responderer fysiologisk adækvat på stressorer. Prisen for denne reduktion i
kortisolniveauet kan være en dysfunktion i flugt – kamp systemet (Ibid.). Klinisk forskning
peger på, at traumatiserede børn ikke reagerer passende på nye farlige situationer, dette kan
føre til at disse børn, som voksne lettere eksponerer sig selv for farlige situationer og
potentielle traumer, og derved bliver tidlig kronisk stress og traumer hos børn en risiko for at
blive traumatiseret som voksen, og måske er denne dysfunktion i HPA aksen en medårsag til
højere forekomst af PTSD, hos de der har erfaring med tidlig DESNOS problematik.
Ovenstående dysregulering er også fundet hos traumatiserede voksne med PTSD, som har
lavere kortisolniveauer end dem man ser ved akut stress hos raske kontrolgrupper, og hos
kontrolgrupper med angst og depression, men uden PTSD (Yehuda, 2000; Diseth, 2005; Kolb
& Wishaw, 2009). Der er lavet omfattende undersøgelser af Vietnamveteraner, både med og
uden PTSD, hvor man har målt kortisolniveauer i urinen og her fundet overvejende lavere
kortisol niveauer hos dem med PTSD. Udover ovenstående ’dovne’ kortisolfunktion, er der
også fundet en overaktivitet i det sympatiske nervesystem, hvilke indikerer en kontinuerlig

stressrespons fra hjernestammen, der frigiver noradrenalin nedad i systemet til binyrerne (se
evt. tabel 10.1 i Van der kolk, 1996 s. 220). Denne hyperarousal over for almindelige stimuli
gør, at den traumatiserede ikke kan stole på sin indre arousal, som guide til handling på
omgivelserne, og emotionel arousal og målorienteret handling bliver derved adskilt fra
hinanden (Ibid.).
Det er ikke entydigt, om de lavere niveauer af kortisol har betydning for selve traumet og
udvikling af PTSD, det kan være ’blot’ en bivirkning af en forlænget overaktivitet i HPA, og
efterfølgende dysregulering, men kortisol er neurotoksisk i særlig plastiske områder af
hjernen.

Fysiologisk mobilisering
Ved en alvorlig stress reaktion aktiveres amygdala først, og denne sørger for besked til øvrige
relevante områder og fysiologisk styrke mobiliseres, som muliggør freeze (frys), flight (flugt),
fight (kæmpe) & fright (frygt).
Ifølge Bracha (2004) er freeze‐mekanismens funktion ’stop, se og lyt’, for at danne et overblik
over den aktuelle situation.
I denne tilstand producerer og frigives høje doser dopamin fra hjernestammen til præfrontal
kortex, som er sat i forbindelse med øget opmærksomhed, fokusering af sanser og øget
arousal (Van der kolk, et al. 1996; Ruden, 2008; Nolte, 2002, s. 277 f). Når der ikke længere er
tvivl om, hvorvidt en fare forestår eller ej, bliver frysmekanismen afløst af flugt eller kamp, og
det handler om at håndtere den farefulde situation, at komme væk, eller at kæmpe. I denne
proces, fra frys til flugt eller kamp, behøver hjernen ikke længere have fokus på, om der er en
fare. Serotonin bliver frigivet, som bl.a. mindsker effekten af dopamin, mens noradrenalin og
adrenalin, og endorfiner er frigivet for at forberede en forestående handling (Ruden, 2008).
Efter freeze følger flugt, og hvis ikke det er muligt, da kamp, og sidste respons er frygt ledsaget
af tonisk immobilitet.
Tonisk immobilitet er, som de øvrige funktioner fælles for alle pattedyr, og kan have en
gavnlig funktion, fordi en fjende kan miste interesse, hvis den tror dens bytte er dødt, og dette
kan forøge overlevelseschancerne, hvis ikke der er mulighed for flugt eller at vinde en kamp
(Ibid.). Sidstnævnte reaktion, når handling ikke er mulig er sat i forbindelse med oplevelse af

hjælpeløshed og traumatisering, og også for særlig moment af smerte indkodning (Ruden,
2008; Van der Kolk, et al., 1996).

Mental mobilisering
Når en situation opleves at være så voldsom, at eget eller andres liv er i fare, bliver den
ontologiske sikkerhed om væren i verden rystet (Dyregrov, 2004), og udover de ovenfor
nævnte fysiologiske processer, går også forskellige psykologiske processer i gang.
I den akutte faresituation taler Dyregrov (Ibid., s. 22 ff) om en særlig mental mobilisering,
denne indbefatter: Hurtig informations bearbejdning med ændret tidsopfattelse; det kan
opleves, som at tiden går i står, denne funktion er formegentlig en tilpasningsreaktion, fordi
den frigiver tid til mere eller mindre bevidst vurdering af handlemuligheder, og hjernen kan
bearbejde store mængder af information på kort tid.
Tidligere erfaring gøres tilgængelige: Oplevelse af at livet passerer revy forekommer ifølge
Dyregrov et al. (2000) fordi hjernen søger efter tidligere erfaringer, som kan være relevante i
den aktuelle situation. Sanser skærpes, og opmærksomhed fokuseres på de ting som vurderes at
have betydning for overlevelse, opmærksomheden kan skærpes på en sans og andre kan
udelukkes.
Man får skærpet hukommelse. I en akut faresituation, hvor alle sanser åbner sig, kan indtryk
fæstne sig meget detaljeret og intenst, anderledes end kendt fra almindelig hukommelse. Det
antages at denne superhukommelse er en tilpasningsfunktion, idet der her registreres
information, som kan være vigtig i andre lignende situationer, denne funktion varer ved ud
over selve den akutte situation. Fravær af (stærke)følelser, dette kan være hensigtsmæssigt,
fordi det er vigtigt i en fare, at bruge sine mentale ressourcer på at afkode de informationer
der er i situationen, for at kunne tage rigtige beslutninger. Hvis en person er fyldt med frygt
eller andre følelser, vil det skade koncentration og evnen til at tage beslutninger, som i sidste
ende kan skade mulighederne for at overleve (Ibid.).
Der kan opstå oplevelsen af, at ’det er ligesom noget jeg har set i en film, eller som om jeg var i
teater’ (Dyregrov, 2004, s. 22 ff), der kan være en mental distance til situationen, en
dissociation mellem sig selv og det farlige, og det kan opleves som om at følelsesregisteret er

bedøvet. Dissociation er som en livsbevarende funktion ifølge Dyregrov et al. (2000) ikke fuldt
ud forstået, men der er eksempler på, at det ikke kun er følelser der bliver dissocieret, men
også sanseoplevelser der fx kan føre til smerte (ibid., s. 78). Og selvom dissociation forstyrrer
en samlet indkodning af oplevelsen, beskytter den måske også mod at blive overvældet af
frygt og smerte, som kunne vanskeliggøre overlevelse i den aktuelle situation.
Frygt‐ og stresssystemet er en fysiologisk coping respons, der involverer hele nervesystemet,
og beslaglægger de mentale processer. Perceptionen starter med aktivering af amygdalas
registrering, sansning, opmærksomhed. Denne kickstart af perceptionssystemet er ikke
uvæsentlig, idet der her registreres karakteristika ved begivenheden, så som lugt, temperatur,
smerter, belysning, lyde, andre mennesker osv., som det er en antagelse kan by passe de
bevidste hukommelsessystemer (Van der kolk, et al., 1996; Le Doux, 2003; Diseth, 2005), eller
som pga. kroppens egne smertehæmmende endorfiner blokerer for eventuel smerteoplevelse.
Det er en teori at disse perceptioner af indre og ydre stimuli blive lagret i den implicitte
hukommelse, uden at det pågældende individ bevidst associerer disse med selve den
faretruende begivenhed (Diseth, 2005; Van der kolk, et al. 1996; Dyregrov, et al, 2000; Le
Doux, 2003). Disse reaktioner er med til at få os til at handle adækvat i forhold til den ydre
fare. Således vil en person, der er under påvirkning af emotioner, der peger på flugt, som
reaktion, i deres tanker kredse om at komme væk, undgå specifikke ting. En person under
kampreaktion opleves som stridbar, aggressiv og let irritabel, og lammelse kan fremkalde
oplevelse af manglende handlemuligheder og dermed også hjælpeløshed. Symptomer som
bl.a. indgår i PTSD.
Der synes at være uenighed i hvad dels Le Doux og Dyregrov siger med henblik på om
emotionelle processer er med til at klargøre til en passende handling, eller om frygt og andre
emotioner vil være med til at forstyrre en beslutnings ‐ og handlingsproces. Dyregrov et al.
(2000) peger på at emotioner forstyrrer beslutningsprocesser, dette er i modstrid med
forskning som Damasio (2000) og Le Doux (2003) har begået. Damasio peger på, at netop
emotioner, og ’the gut feeling’ er afgørende for at træffe rigtige beslutninger. Diskrepansen
her kan være mellem brug af begreberne emotion, der dækker over noget der ikke
nødvendigvis er bevidst, og følelse, der indeholder den bevidste oplevelseskvalitet, som kan
blive et resultat af emotioner. Le Doux´ anvendelse af begrebet emotioner dækker netop over

tilstande som ikke nødvendigvis er bevidste, men som alligevel er vigtige for igangsætning af
de mentale mobiliserings processer, som Dyregrov et al (2000) påpeger som væsentlige i den
peritraumatiske situation.

Problemstillinger vedrørende diagnosen PTSD
Som udgangspunkt synes det positivt, at voldsomme begivenheder anerkendes, for det de er,
nemlig potentielt traumatiserende. Det er positivt af flere grunde, dels at det pågældende
individ kan få anerkendt sin lidelse, idet der gennem historien har været en tendens til i
omgivelserne at vende det døve øre til konsekvenserne efter voldsomme begivenheder, og
anerkendelse af det skete, kan i sig selv være et vigtigt skridt mod bedring (Hermann, 1997).
Dels også for de mennesker, der gennem deres profession har fået traumer på sjælen, aktuelt
for tilblivelse af PTSD som diagnose var de soldater, der havde deltaget i Vietnam krigen. De
kan få traumet anerkendt som arbejdsskade og de relevante faggrupper kan få uddannelse og
træning, så de er forberedt på hvilke situationer der kan vente, og blive trænet til at håndtere
vanskelige situationer bedst muligt. Idet det i dag er bredt anerkendt (Dyregrov et al., 2000)
at viden om handlemuligheder i en faretruende situation gør selve oplevelsen mindre
belastende og at viden i sig selv bidrager til handlemuligheder og derved potentielt mindsker
oplevelsen af hjælpeløshed.
Selve kriterium A i PTSD DSM IV har fokus på oplevelse af den fysiske skade og trussel, og
ikke på oplevet trussel mod psykisk integritet, sådan som fx DESNOS kategorien har det, og
uanset at fx vedvarende erfaring med incest begået af et familiemedlem, ikke opleves som en
direkte trussel mod ens fysiske liv, og erfaringen er, at det ikke er livsfarligt, er der god
dokumentation for, at det er en potent kilde til komplekse traumereaktioner. Det fremgår
også af statistikken, at kvinder har en livsttids prævalens for PTSD på 10,4% og mænd på 5%,
og i forlængelse heraf, at seksuelle og andre fysiske overgreb er begået hyppigere mod
kvinder, og er en høj potent kilde til at udvikle PTSD. Og endvidere som påpeget af Van der
Kolk, Roth, et al. (2005) er der mange kandidater til PTSD, der tidligere har DESNOS erfaring
og en stor forekomst af begge tilstande hos de, der har en tidligt traume debut på 61%. Dette
understøttes endvidere også i Ozer et als metaanalyse fra 2003.

Endvidere kan det diskuteres, at det i kriterium A er et krav, at der skal have været en
oplevelse af rædsel eller angst, idet fx peritraumatisk dissociation, som det fremgik af Ozer et
als metaanalyse er en stærk risikofaktor for at udvikle PTSD, i den fænomenologiske udgave
er dissociation en modsætning til angst og rædsel. At angst måske, måske ikke er et
bagvedliggende fænomen for peritraumatisk dissociation er en anden diskussion, men det er
ikke en viden, det kan forventes at ikke‐fagkyndige kender til og derved kan krav til angst og
rædsel udelukke dem, der har haft peritraumatisk dissociation.
Det er som vist i ovenstående ikke helt uden problemer at abstrahere en samling af reaktioner
og syndromer til en samlet diagnose, idet reaktioner på traumer er mangeartede. DESNOS har
fokus på at somatiske reaktioner, og herunder også smerter kan være et symptom blandt
mange på traumer, dette er helt udeladt i PTSD, på trods af at historien om traumer viser at
smerter og øvrige somatiske symptomer længe har fulgt i kølvandet på traumatiske
begivenheder, både som en indirekte reaktion, men også som en direkte og på trods af at
kriterium A. 1 sandsynligt kan indeholde oplevelser, der involverer kropslige skader, fx i
trafikulykker. Og ligeledes problematisk at få denne forholdsvis nye diagnose til at passe ind i
de eksisterende diagnoser, det gav nok mening i 1980 i den første udgave i DSM III, men nu
hvor så megen forskning er begået i og omkring reaktioner på traumatiske begivenheder kan
det, som også Resick & Miller (2009) peger på, være relevant at åbne en helt ny kategori for
forskellige traumatiserede tilstande, og altså ikke prøve at tilpasse lidelsen det eksisterende
system, men tilpasse systemet til den konkrete lidelse.
Et generelt diskussionspunkt er måden hvorpå både PTSD og DESNOS, som kategorier er
blevet til. Forskere har gennem litteraturstudier undersøgt litteratur, der tager udgangspunkt
i beskrivelser fra traumeoverlevere, derudaf har de samlet de tilsyneladende mest
fremtrædende symptomer og formuleret dem i spørgeskemaer, og spurgt andre mennesker
der har oplevet de lignende traumer, om de også har oplevet disse symptomer. Det er en
måde at få styrket nogle antagelser på, men som det er beskrevet har denne metode ikke
åbnet op for nye indsigter omkring traumelidelser, blot systematiseret og gjort eksisterende
viden kategorial. Men en åbenlys fordel ved diagnosen som kategori er, at selve
kategoriseringen muliggør en systematisk forskning i de reaktioner på traumereaktioner, som
lever op til de diagnostiske kriterier for PTSD. Men der må tages højde for ovenstående

påpegede problemer i abstraktionen af symptomer, og samling af mange syndromer i én
diagnose, og ligeledes for, at der kan være reaktionsmåder, som potentielt slet ikke er
indfanget af den anvendte litteraturstudie metode.
Udover problemer i selve den ontologiske tilblivelse af kategorierne PTSD og DESNOS, og ikke
mindst de fænomener, som udelukkes i denne proces, er der andre væsentlige problemer i
udforskning af traumelidelserne.
Det er umiddelbart oplagt, at der vanskeligt etisk forsvarligt kan laves eksperimentelle
designs, hvor traumer bliver induceret i forsøgsdeltagere.
Der findes forskellige måder at opnå viden om, hvordan traumatiske begivenheder påvirker
de implicerede. De mest anvendte er retrospektive studier; undersøgelser af individer på
forskellige tidspunkter efter en traumatisk begivenhed, disse studier kan bidrage med viden
om de erindrede forandringer der sker over tid, men de tager ikke højde for at menneskets
hukommelse i sig selv ikke er akkurat, eller at den er påvirkelig af andre hændelser i de
mellemliggende perioder, og at glemsel er almindeligt. Hukommelse og perception af en
begivenhed kan ikke standardiseres, og det kan ikke afgøres om patienter med PTSD husker
en given episode på samme måde, samt om de der har udviklet et traume husker anderledes,
end de som ikke har (Freedman & Shalev, 2000).
Samme problem gør sig gældende ved livsbegivenhedsskalaer, der ifølge McFarlane &
Girolamo (1996) ikke lavet egentlige traumaskalaer, og der vil også være problemer
forbundet hermed. De der har PTSD glemmer ikke, eller også har de vanskeligheder i den
eksplicitte hukommelse, men ej i den implicitte, som indeholder emotionel hukommelse, og
ved en eventuel rating på trauma skala vil de rate en begivenhed som meget stressende, i
modsætning til dem, der ikke har udviklet PTSD, som måske vil minimere begivenhedens
betydning (Ibid. s. 145).
Longitudinale studier med højrisikogrupper (fx militær, politi, hjælpepersonale) kan bidrage
til prospektive undersøgelser af forholdet mellem formodede risikofaktorer, faktorer man ikke
tænker har en sammenhæng, og PTSD symptomer ved eksponering for traumatisk
begivenhed (Ibid.). De prospektive studier følger fra begivenheden og i tiden efter.
Prospektive studier har ikke helt samme problem i forholds til den menneskelig hukommelses
mangel på præcision, som retrospektive studier, men stadigt vanskeligheder ved at skelne

mellem, hvilke forandringer i hverdagslivet hos deltagerne, der skyldes den traumatiske
begivenhed, og hvilke der ville have været der under alle omstændigheder (Ibid.).
Et problem alle målinger har til fælles er den menneskelige hukommelse, noget andet som
måske især de retrospektive undersøgelser har som problem, er hvordan det at deltage i en
undersøgelse, der foregår over tid påvirker deres undersøgelsesobjekts opmærksomhed på
sig selv og sine symptomer. Man kan som forsker ikke undgå at påvirke sit objekt. Man kan
forestille sig, at det vil skærpe deltagernes opmærksomhed på egne symptomer mere end,
hvis ikke de havde deltaget, måske er der nogen der gerne vil være ’gode objekter’ og prøver
at leve op til det de tror forskerne gerne vil have. Der er problemer forbundet med alle
metoder, men ved triangulering, hvor de forskellige metoders styrker opvejer hinandens
svagheder burde det kunne lade sig gøre at få nogle brugbare resultater til forskning
(Freedman & Shalev, 2000).
Ovenstående diskussion peger på, at tidligere oplevede interpersonelle traumer udgør en stor
risikofaktor for senere at udvikle PTSD. Både historisk og i DESNOS komplekset er der
opmærksomhed omkring somatiske symptomer og herunder også smerter som et symptom
blandt mange på traumatiske begivenheder, denne opmærksomhed er fraværende i PTSD
DSM IV, og det kan undre når kriterium A indeholder ’ ... alvorlig skade, eller trussel mod egen
eller andres fysiske integritet’ (APA, 2007, s. 467). Det vækker undren, fordi mange af de andre
symptomer og kriterier i PTSD er tilstande, der har været tilstede i selve traumehændelsen,
og disse antages at kunne blive vedvarende og derfor diagnosen. Men smerter som også må
formodes som potentielt tilstede i en situation, der har involveret en oplevet livsfare på trods
af at høj intens stress kan blokere helt eller delvist for smerteoplevelse, er der ikke taget højde
for kan blive kronisk, og indgår ikke som del af selve PTSD lidelsen. I historien kan man
således, som i forskningen i dag finde en sameksistens mellem traumer, PTSD og kroniske
smerter, men i selve PTSD diagnosen i DSM IV er det fraværende.
Uanset påpeget væsentlige problematikker synes der at være fordele ved opkomsten af PTSD
diagnosen, og at den altid er til diskussion og revision på baggrund af nylig forskning, vil blot
og forhåbentlig øge specificiteten af diagnostikken.

Der er i dette kapitel vist dels nedslag i traumets historie, med fokus på den forskelligartede
symptomatologi, som i historien både består af fysiologiske og psykologiske symptomer. Med
opkomsten af PTSD diagnosen sker en abstrahering af symptomer, der almindeligvis er sat i
forbindelse med traumer, og den fysiske side af traumet udgår. Der er diskuteret, hvilke
faktorer, der er på spil med peritraumatiske reaktioner, hvor især frygtsystemet er aktiveret
og igangsætter en række komplekse processer, som giver anledning til adækvat handling i
den aktuelle situation. Frygtsystemet fungerer ubetinget og er genetisk indkodet i alle
dyrearter, men kan også indlæres via betingning.
I PTSD er erindring og genoplevelse af traumehændelsen central, ligeledes som omtalt i
foregående kapitel om smerter er erindring og erfaring med tidligere smerter en vigtig
komponent i opretholdelsen af den kroniske smerte idet der opstår en læring mellem stimuli,
som ikke plejer at være smertefremkaldende og smerte. Hukommelsens mange funktioner, er
tilsyneladende relevant på forskellige områder.

Hukommelsessystemerne
Mennesket som art er udviklet til at kunne lære nye ting, uden denne evne havde vi ikke noget
sprog, komplekse redskaber, transportsystemer, uddannelsessystemer, civiliserede samfund
mm. Hukommelsen er komplekse og tilpassende funktioner, og systemerne er stort set
uafhængige, og de er kategoriseret forskelligt, og hvert af disse områder er sat i forbindelse
med specifikke områder af hjernen (Baddeley, et al., 2009; Diseth, 2005).
Hukommelsessystemerne er, ifølge Baddeley (2003) hvis ikke involveret i alt, hvad vi
foretager os, så så godt som nærved. De involverer rutiner, vi sjældent sender en tanke efter,
som når vi står op om morgenen, åbner køleskabe, at vi overhovedet ved det er et køleskab,
hvordan vi begår os i hverdagen, hvem vi er, hvorfor vi reagerer, som vi gør i specifikke
situationer, hvad vi skal huske at købe ind på vej hjem, og den fungerer både retro ‐ og
prospektivt.

Multiple hukommelsessystemer
Ifølge Baddeley et al. (2009, s. 87) opstår den nuværende inddeling af hukommelsen
sandsynligvis med Hebb i 1949, som forslår en distinktion mellem korttidshukommelse
baseret på kortvarig elektrisk aktivitet i hjernen, og langtidshukommelse baseret på udvikling
af permanente neurokemiske ændringer. Hebbs hypotese er, at læring sker på et cellulært
niveau i hjernen, at nervecellerne i hjernen lærer og forandres som et udtryk for hvilke og
hvor mange stimuli de modtager. Hebb formulerede nerves that fire together wire together
(Ibid., s. 87), og hermed peger Hebb dels på at læring i hjernen opstår, når to eller flere celler
er stimuleret på samme tid, dette involverer, at synapsen gentagne gange bliver aktiveret af
de samme, men flere neuroner og herunder at neurotransmitterne i synapsen forandres, dette
fører til en stærkere forbindelse mellem de celler, der er aktive på samme tid (Ibid.). Hebbs
ide om plasticitet og læring i hjernen er siden afprøvet og veldokumenteret (Ibid.; Le Doux,
2003; Gazzaniga, et al., 2002). Læring forstås i det følgende på flere niveauer, både som et

udtryk for ændringer på neuronniveau, men også som oplevelse15 på kognitive og emotionelle
niveauer, herunder også som erindring.
Der er tradition for at tale om hukommelsesstrukturer og processer. Strukturerne refererer til
de måder, hvorpå hukommelsessystemerne er organiseret, og processerne refererer til de
aktiviteter, som er i systemerne (Eysenck & Keane, 2000, s. 151 f). Eksperimentel evidens for
distinktion mellem korttids – og langtidshukommelse fik man i begyndelsen af 1950’erne, og i
slutningen af 1960’erne fremsatte Atkinson og Shriffren (1971) stadieteorimodellen, som
siden er blevet en af de mest indflydelsesrige teorier (Baddeley, 2003). Stadieteorien er også
kaldt multilagermodellen, og 3 lagre konstituerer denne: Sensorisk ‐, korttids, og langttids
hukommelse (LTH).
Det er i korttidshukommelsen (KTH) input først bliver bearbejdet, og
hukommelsesprocesserne forløber gennem en række stadier: Sensorisk stimuli, indkodning,
lagring, konsolidering og genkaldelse (Eysenck & Keane, 2000; Atkinson & Shiffren, 1971).
Det var teorien, at sensorisk stimuli først blev bearbejdet i en sensorisk hukommelse før
overføring til KTH, de udvalgte elementer gik videre til konsolidering i LTH, ifølge Atkinson &
Shiffren (1971) kunne information kun blive et vist stykke tid i de 3 lagre, og information
kunne falde ud på hvert et niveau. Dette kunne skyldes 3 ting: Forfald, forskydning, og
interferens. Ved forfald eroderes hukommelsessporet fysiologisk væk, ved forskydning
skubbes information væk af allerede eksisterende materiale, og ved interferens blander
forskellige information sig med hinanden, og noget overskrives (Ibid.).
Opdeling i KTH og LTH er siden blevet bekræftet af undersøgelser af amnesipatienter, der kan
have en intakt KTH, men ingen LTH, og ligeledes mangle bevidst erindring om de processer,
der er foregået i KTH, men godt konsolidere og lagre ting i én komponent af LTH (Baddeley et
al., 2009; Eysenck & Keane, 2000).
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det er selvfølgelig en debat, om hvad der kommer først; aktivitet i hjernens neuroner, der styrer oplevelse,
eller om det er oplevelse der påvirker hjernen. Der findes god dokumentation for at begge dele foregår. Som det
fremgår igennem specialet, er det i min vægtning og prioritering af argumenter, et perspektiv at oplevelse virker
ind på hjernen, som det fx fremgår at forventning om smerte kan fremkalde smerte og frygtrespons centralt i
hjernen, men hjernens aktivitet kan også påvirke, hvordan oplevelse og perception bliver styret, som det fremgår
af fx PTSD lidelsen. Det er en antagelse, at det er en evig vekslevirkning mellem opmærksomhed på indre, såvel
som ydre stimuli og en balance herimellem, der gør bevidstheden og oplevelsen i sig selv, og ubalance heri kan
fremkalde problemer, som kan blive mere permanente. Denne debat om hønen og ægget, spændende og relevant
i øvrigt, er i sig selv uden for specialets fokus.

Stadieteoriens forenklede beskrivelse af processerne kom under kritik, og man fandt at der
ikke var belæg for den forståelse, at jo længere tid noget havde opholdt sig i KTH, desto bedre
blev det lagret i LTH. Tid er ikke den vigtigste faktor for om noget bliver overført til LTH.
Craik & Lockhart satte fokus på processeringsdybde og skærpede opmærksomhed på at også
informationens meningsfuldhed har betydning for lagring i LTH (Baddeley et al., 2009).
Baddeley udviklede KTH til komponenten arbejdshukommelse (AH), og tilføjede et element
den fonologiske sløjfe, som er en underkomponent. AH er et hierarkisk system, med en
styreenhed ’den centrale excutive funktion’, som ved billeddannelsesstudier anatomisk er sat
i forbindelse med præfrontal kortex (Ibid.).
I 1970erne kom en vigtig distinktion imellem eksplicit og implicit hukommelse (Baddeley,
2003).
Eksplicit hukommelse bliver også kaldt deklarativ hukommelse og betyder, at vi er bevidste
om det som erindres, og indeholder både faktuelle, verbale, visuelle og specifikke personlige
oplevelser, den er ikke bundet til nogen specifik sansemodalitet eller kontekst (Cortina &
Liotti, 2007).
Implicit hukommelse ‐ også kaldet ikke deklarativ hukommelse ‐ arbejder primært uden om
vores bevidsthed, og vi ved således ikke, når vi husker noget herfra, den formidler betingede
reaktioner, emotionel hukommelse, automatiserede handlinger mm. Dens tilgængelighed er
kontekstafhængig, og uadskillelig fra automatiserede handlinger fx at køre bil, cykel, gå, tale
sit modersmål mm. Desuden er den pålidelig og ufleksibel, når en vane, eller et interpersonelt
mønster er lært, bliver det meget vanskeligt glemt, og fx når man sætter sig på en cykel, så
laver man automatisk cykelbevægelser med sine ben (eller vælter), det bliver aktiveret, når
specifikke evner, vaner og interpersonelle mønstre bliver brugt. Implicit hukommelse kan
ifølge Gazzaniga et al.(2002) inddeles i 4 komponenter: procedural hukommelse: praktiske
færdigheder, som er lært. Priming: at det er lettere, at genkende og identificere et objekt, som
tidligere er blevet præsenteret. Klassisk betingning: betingede responser mellem to stimuli.
Ikke associativ indlæring: habituering og sensitivering. Habituering betyder, at man kan vende

sig til sansestimuli og reagerer mindre ved en fortsat stimulering16, sensitivering er det
modsatte, at man bliver mere følsom overfor en sansestimulering og reagerer kraftigere17.
Derudover er den implicitte hukommelse ved ovenstående 4 komponenter involveret i
processer, reflekshandlinger, perceptuelle‐ og kropssensorisk hukommelse og emotionel
hukommelse. Den er tilstede fra fødslen af og menes at gøre sig gældende i områder af
hjernen, som amygdala, basal ganglierne, motorisk ‐ og sensorisk kortex (Gazzaniga et al.,
2002; Le Doux, 2003).

Særlig hukommelse for særlige begivenheder?
Det var en antagelse allerede af Janet og Freud, at hukommelse spiller en vigtig rolle ved
særlige begivenheder, og som det fremgår, er forskellige aspekter af hukommelse involveret i
symptomerne ved PTSD. Der er i litteraturen beskrevet, hvordan patienter pludselig føler sig
overvældet og genoplever hændelsen, ligesom dissociative fænomener er beskrevet.
Det er stadig omdiskuteret, om og hvordan hukommelse for særlige begivenheder adskiller
sig fra almindelige hverdags erindringer, og som det fremgår, er det vanskeligt etisk at
forsvare at lave eksperimentelle studier med inducerede traumer, men det er af flere vist at
erindringer for emotionelle begivenheder lagres stærkere end neutrale begivenheder pga.
ændringer i aktivitet og aktuelle styrkeforhold af sammensætning af neurotransmittere og
neurohormoner i hjernen (Van Stegeren, 2008; Le Doux, 2003; Baddeley et al., 2009). Der er
begået forskning18, hvor det undersøges, hvordan deltagere reagerer på at se fx røverier på
film. Af disse studier er det kommet frem at hukommelsen er uakkurat, idet mange glemmer
væsentlige detaljer vist i filmene, og de kan vanskeligt bruges til at sige noget om in vivo
oplevelser af samme begivenheder med krop og sjæl (Van der kolk, et al., 1996). Som det
fremgår af ovenstående distinktion mellem eksplicitte og implicitte hukommelsessystemer, er
16

fx er det fundet at mennesker der bor i områder hvor naturkatastrofer er almindelige, at der sker en
normalisering af og tilvænning til truslen, og forventningen kan fungere som en vaccination mod at blive
overvældet af stress (Van der kolk, et al., 1996)
17 som også beskrevet i kapitel om smerter, hvor der sker en perifer og central sensitivering af stimuli, der kan
opretholde smerteoplevelse
18 Især Elisabeth Lofthus har gjort sig bemærket med forskning af hukommelsens fejlbarlighed i forbindelse med
brug af vidneberetninger i en retssal, og peger på at hukommelsens funktion synes at være en konstruktion i
forhold til erfaring og meningsfuldhed i den aktuelle situation, mere end at være en akkurat optagelse af
begivenheder (Gazzaniga, et al., 2002)

der tradition for at skelne mellem forskellige hukommelsesstrukturer, men det er også i dag
bredt anerkendt at disse fungerer som et netværk, der udveksler relateret information, og at
aktivering af et aspekt fremmer genkaldelse af associerede erindringer (Baddeley, et al.
2009). Emotioner og sansninger synes at være forbindelsesleddet mellem erindringer på
tværs af systemerne. Det betyder, at de emotioner, der er knyttet til en særlig erfaring spiller
en rolle for hvilke kognitive skemaer, der vil blive aktiveret, når mindet om denne erfaring
aktiveres (Van der kolk, et al., 1996). Dissociation som fænomen er også ofte sat i forbindelse
med traumer, det er omdiskuteret hvad dissociation er, og den traditionelle
hukommelsesforskning beskæftiger sig heller ikke med det, hvor det glimter ved sit fravær
(Baddeley, et al. 2009), det er af tradition et klinisk begreb, brugt til at begrebsliggøre en
særlig oplevelse af sig selv og spænder fra amnesi, distraktion til dagdrømme (Seligman &
Kirmayer, 2008; Diseth, 2005). Seligman & Kirmayer (2008) taler om dissociation, som
normale processer, der regulerer opmærksomheds‐ og informationsflow i relation til social
fremtræden og diskursive praksisser relateret hertil. Sådan anskuet er dissociation en
kognitiv ressource og en måde at håndtere sig selv i omverden på. Det er en tese, at
dissociation kan være en adskillelse af kognition og emotionalitet, sådan at man ikke
overvældes af arousal, men er tilstede med sine ’kolde’ kognitioner, og derved kan have
oplevelsen af at være adskilt fra sine følelser og oplevelsen af hvad der sker (Ibid.).
Dissociation er også beskrevet som hukommelses‐ og erindringsfænomen, at man husker på
en bestemt måde, sådan, at en særlig begivenhed eller stemning kun kan erindres, når særlige
omstændigheder er tilstede (Seligman & Kirmayer, 2008, s. 48), og denne fragmentering af
erindringer skulle angiveligt være pga. dissociation i begivenhedsøjeblikket, sådan at den
bevidste opmærksomhed ikke har kodet hændelsen på almindelig vis. Denne debat bliver ikke
åbnet yderligere, velvidende at diskussion om dissociationsfænomenet traditionelt set er
vigtigt i forståelsen af traumer19 og senere erindring af sansestimuli (se bl.a. Van der kolk et
al., 1996; Diseth, 2005; Bryant, 2007; Marshall & Schell, 2002). Det er min vurdering, at
dissociationsfænomenet og debatten herom er for kompleks og omfattende at åbne her, da
den ikke vil kunne få den plads, som den retfærdigt burde have. Jeg mener at sidstnævnte
19

Både Bryant (2007) og Seligman & Kirmayer (2008) peger på den normative aspekt der generelt er i den
vestlige kultur omkring reaktioner på traumatiske begivenheder, således kan en vurdering af sig selv, hvis man
har oplevet dissociation under begivenheden, være at det er forkert at reagere sådan, at man burde have
reageret anderledes, og det er en antagelse at denne vurdering af sig selv i situationen, kan bidrage til
efterfølgende problemer

måde at forstå dissociation på, at man kun husker implicit som eksplicit særlig begivenheder,
når særlige omstændigheder er tilstede og at disse erindringer ikke altid kan kobles på en
bevidst erindring og stemninger, kan søges forklaret på andre måder i den traditionelle
hukommelsesforskning, men søger hermed ikke at løse dissociations gåden, dette vil blot
være en måde at forstå én af de mange definitioner af fænomenet. Den implicitte hukommelse
er traditionelt sat i forbindelse med emotioner, og med baggrund i dette vil jeg se på aspekter
af denne del af hukommelsen med fokus på betingning og erindring.

Klassisk betingning
Ivan Pavlov forskede i fordøjelsessystemer, men fandt ved en tilfældighed ud af en simpel
indlæringsproces. Pavlov observerede, at hans hunde savlede, når de fik mad. Der var en
klokke der ringede inden de spiste, og Pavlov så at hundene begyndte at savle alene, når de
hørte klokken ringe, og mente at dette skyldtes, at de havde spist samtidig med eller
umiddelbart efter at klokken havde lydt. Pavlov foreslog, at der var en association i hjernen
mellem de to stimuli, lyden af klokken og maden, og når hundene hørte klokken, blev der
sendt besked i hjernen om, at mad var på vej, og derfor savlede de.
Pavlov kaldte maden for den ubetingede stimuli, klokken for den betingede stimuli, og savlen
som blev fremkaldt af klokken, var den betingede respons (Le Doux. 2003, s. 142 f; Baddeley,
2003).
Også hos mennesker finder man denne forholdsvis simple mekanisme.
Allerede i 1911 opdagede en Schweizisk neuropsykiater Claparède at hans patienter, der led
af amnesi, hukommelsestab i den eksplicitte hukommelse, og som havde ringe kapacitet for
ny indlæring, alligevel var i stand til at lære nye ting (Baddeley, 2003, s. 149 f). Claparède
hilste sine patienter om morgenen ved at give hånd, en morgen gemte han en tegnestift i
hånden, da han gav hånd til en kvinde, der led af amnesi. Den følgende morgen ville denne
kvinde ikke give ham hånd til hilsen uden at hun dog verbalt kunne give nogen grund. Det så
ud til at hun havde lært at undgå at trykke hånd med Claparède, men hun havde ingen bevidst
hukommelse om hvorfor (ibid.). Dette lille kuriosum er blevet gentaget i mere etisk
forsvarlige forsøg, og resultatet er det samme, patienter med amnesi er i stand til at indlære
uden, at de ved eller kan genkalde nogen erindring om det, de har lært (Ibid.).

Betingning anses for at være en af de mest simple indlæringsformer, og principperne gør sig
gældende både for dyr og mennesker.
Amygdala spiller en særlig rolle i betingning, emotionel opmærksomhed og er lager for
information om emotionelle begivenheder (Chapman, et al. 2008; Le Doux, 2003). Amygdala
er involveret i mange komplekse processer20, både hvad angår smerter, stress og
frygtrespons, hvor den trigger HPA aksen, og de såkaldte stress hormoner fra binyrebarken,
disse hormoner cirkulerer til hjernen, hvor de binder til specifikke receptorer bl.a. i
hippocampus og amygdala. Studier i både dyr og mennesker viser, at disse perifere hormoner
kan forandre styrken af hukommelse, specielt den eksplicitte hukommelse.
Almindelige niveauer af disse hormoner synes at fremme den eksplicitte hukommelse for
begivenheder, mens høje niveauer synes at beskadige den (Le Doux & Phelps, 2004; Brewin,
2001). Dette er måske en grund til, hvorfor emotionelle arousal nogle gange fører til
forandring af hukommelse, og også til hukommelsestab for særlige begivenheder. Hormonet
Glocorticocoderne er særlig interessant, fordi det har en modsat virkning på amygdala og
hippocampus. Det er som del af stressberedskabet frigivet, når amygdala opdager en fare eller
anden truende situation, og når hormonet når hjernen, hæmmer det processer, som er
afhængige af hippocampus, men styrker processer, som er afhængige af amygdala. Under
perioder med intens stress er hjernens evne til at skabe bevidste hukommelsesspor nedsat,
mens evnen til at skabe emotionelle hukommelsesspor er forbedret (Le Doux & Phelps, 2004;
Van Stegeren, 2008).

Frygtbetingning
Frygtsystemet er en ubetinget nedarvet respons, der går i gang ved faretruende situationer,
og er beskrevet tidligere i kapitlet om traumer, men det er også et fleksibelt system, der kan
moduleres, frygt kan læres, og systemet betinges. Når frygtsystemet bliver aktiveret, indgår
indlæring af angst også ofte (Le Doux, 2003; Panksepp, 1998). Frygtbetingning sker efter
samme betingelsesprocesser som beskrevet om klassisk betingning. Hos mennesker har det
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Som sagt, mange komplekse processer er i gang, og her kun et lille udsnit af disse

vist sig, at en automatisk frygtrespons er betinget hurtigere, når der er givet et mildt elektrisk
stød samtidig med, at der er blevet præsenteret billeder af vrede ansigter, end når stød er
givet samtidigt med et ansigt der smiler. Dette tolkes som, at hjernen er prædisponeret til at
forbinde frygt med en potentiel fare, her i form af et vredt ansigt og derfor går betingningen
hurtigere, end når der bliver vist et ansigt af en, der smiler (Panksepp, 1998, s. 215).
Der er begået omfangsrig forskning med dyremodeller og angstbetingning.
Èn forsker der har bidraget til dette er Le Doux (2003). Le Douxs forskning af rotter kommer
af studier, hvor lyd er sat sammen med chok, hvor rotten lærer, at efter lyden kommer
chokket, og hvor den efterfølgende reagerer på lyden alene med angst. Det er sandsynligt, at
de øvrige sensoriske baner fungerer på samme måde i frygtbetingning, som de auditoriske
gør (Ibid.).
En auditorisk stimuli, der fungerer som betinget stimuli i kombination med chok i gulvet, der
er ubetinget stimuli, og den forventede betingede reaktion er frygt. De kredsløb, som er
involveret i denne proces er: Auditorisk stimuli, når auditorisk thalamus og auditorisk kortex,
som begge sender til amygdalas kredsløb, som sender videre til forsvars systemerne, som er
hhv. motorisk kortex, der står for en passende adfærdsrespons – flugt, kamp, frys, til det
autonome nervesystem, og til HPA aksen der bl.a. sætter stress hormoner i gang (Le Doux &
Phelps, 2004, s 158 f). Der er to ruter i hjernen for frygt, den hurtige og den langsomme,
sidstnævnte beskrevet ovenfor. Den hurtige går uden om kortex, hvor den langsomme bliver
sendt videre til kortex for en evaluering. Det er en hypotese, at den hurtige rute er en
evolutionær fordel, og at amygdala her bliver primet, det vil sige forberedt, til at evaluere
efterfølgende stimuli, som bliver modtaget fra kortex. Fx kan en høj lyd være nok til at
aktivere amygdala på det cellulære niveau og forberede en handling på en potentielt farlig
situation, men forsvarssystemerne bliver ikke aktiveret før lyden er evalueret i det auditive
kortex, som vurderer om der er grund til handling eller ej (Ibid.).
Om noget bliver vurderet som en faretruende situation afhænger almindeligvis også af
konteksten, og det er fordelagtigt at kunne evaluere denne. Fx vil synet af en isbjørn på
indlandsisen nok sætte gang i nogle forsvarsresponser, mens synet af en i Zoologisk have,
næppe vil føre til nogen særlig reaktion, andet end beundring og måske ærefrygt for det store
dyr.

I dyremodelsstudier er det påvist at diskriminering af konteksten, og kontekstuel betingning
af frygt er forbundet med den hippocampale struktur. Et studie viser, at når en rotte er blevet
betinget til at forvente et chok i gulvet ved fremkomsten af en bestemt lyd, vil den også udvise
angstreaktion overfor det bur, hvor betingningen fandt sted, selv i fraværet af denne lyd (Ibid.
s. 160). Studier hvor hippocampus er fjernet helt eller delvist før træning, antyder en effekt på
evnen til betinget respons på konteksten, men har ikke nogen effekt på betingning i forhold til
den betingede stimuli. Studier, hvor hippocampus er fjernet helt eller delvist efter træning,
blander sig med konsolideringsfasen og genkaldelse og fastholdelse af kontekstuelle
angstassociationer (Ibid.).
Hos mennesker er hippocampus sat i forbindelse med rumlig orientering, og evnen til at
erhverve eksplicit hukommelse, som kan blive tilgængelig for den bevidste opmærksomhed,
Hippocampus’ rolle i kontekstuel frygtbetingning er ifølge Le Doux & Phelps (2004) ikke
blevet undersøgt hos mennesker. Det er omdiskuteret om det øgede kortisol niveau under
intens stress, og følgende nedregulering i HPA aksen21, har indflydelse på eksplicit
hukommelse, idet hippocampus er særligt følsom over for kortisol, men det er usikkert om
det har en betydning, og der kan ikke udsiges noget konklusivt (se bl.a. Van der kolk, et al.
1996). Mennesker har ofte tillært viden om noget ubehageligt, uden nødvendigvis selv at have
oplevet dette, eller uden at have oplevet en frygtrespons ved oplysninger herom. I et studie fik
deltagerne at vide, at de ville få et chok, når de så en farvet firkant. Alle deltagerne fik eksplicit
viden om det ubehagelige ved den farvede firkant, og selvom ingen af dem fik et chok, når de
blev præsenteret for firkanten, reagerede de alle med frygtrespons. Patienter med
amygdalaskade reagerede ikke med almindelig frygtrespons, på trods af at de havde fået den
samme eksplicitte viden om, at de ville få et chok, når de så den farvede firkant (Le Doux &
Phelps, 2004, s. 165).
Le Doux & Phelps (Ibid.) konkluderer, at de forbindelser der er mellem amygdala og
hippocampus skaber anatomiske kanaler, gennem hvilke tilknytning af emotionel værdi til en
given kontekst finder sted.
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gennemgået i de forrige kapitler

At den eksplicitte oplysning og forventning om et forestående chok i sig selv fremkalder
frygtrespons er interessant hos deltagere med en intakt amygdalastruktur, men ikke hos dem
uden, idet det viser at samarbejdet mellem bevidste kognitioner og forventninger kan
fremkalde emotionelle responser, her at forventningen om en forestående smerte kan
fremkalde frygtrespons i sig selv uden at nogen smertefuld stimuli er tilstede, andet end som
forventning.
Betingning af angst antages at være relevant i forbindelse med udvikling af PTSD (Le Doux,
2003; Panksepp, 1998). Panksepp (1998, s. 213) peger på, at det er forskellige systemer i
hjernen, som er aktive ved forskellige angstlidelser, men at disse har følgende til fælles: en
hypersensitiv alarm funktion, som starter hurtigt, når perciperet truende stimuli er i
psykologisk nærhed, og det er antaget at denne respons opstår, som følge af generel forøget
cerebral arousal, og de deler endvidere en øget arousal i HPA aksen (Ibid.)
En forklaring på indlæring af angst er, at der sker en betingning og generalisering af stimuli
fra traumeoplevelsen, som opretholder en angstfuld tilstand. Selve traumehændelsen, der har
være oplevet som en livsfare, er voldsom, og mange og komplekse processer går i gang, som
beskrevet i kapitel om traumer.
Det er tidligere beskrevet, hvordan angst kan betinges via kredsløb mellem amygdala,
hippocampus, thalamus og præfrontal kortex, og hvordan amygdala via thalamus, når den er
aktiveret, har råderet over store dele af præfrontal kortex, og derved også over
arbejdshukommelsesprocesser og tanker.
Det taget i betragtning kan man forestille sig, at det er denne frygtbetingningsmekanisme,
som er på spil i PTSD. En stimuli, der måske på et implicit plan bliver sat i forbindelse med
traumet, kan aktivere amygdala, som svarer med frygtrespons og igangsætter
arousalsystemer, og den før ubetingede men lignende stimuli betinget på en Pavloviansk
måde, og derved fortsætte en ond cirkel af angstbetingning.
Le Doux (2003, s. 257 f) peger på, at betingede stimuli aktiverer amygdala ubevidst, men at de
på samme tid også når temporallappen, sædet for hippocampus og den bevidste hukommelse,
som kan medføre en genkaldelse af traumebegivenheden. Disse bevidste erindringer, sammen
med oplevelsen af at være i en stærk følelsesmæssig arousal tilstand, kan give anledning til
bevidsthed om angst og bekymring. Disse tanker, bekymring og opmærksomhed på eget
emotionelle arousalniveau flyder fra præfrontal kortex, og hippocampus og tilbage til

amygdala. Det kropslige udtryk på amygdalas respons opretholder kortex opmærksomt på
den fortløbende emotionelle arousal, og fremmer angstfulde tanker og erindringer. Denne
proces sammenligner Le Doux med at hjernen bliver som et løbsk tog, der bare bliver ved at
sætte farten op (Ibid.). Ydermere er det, som beskrevet, at forventningen i sig selv om en
forestående ubehagelig situation kan fremkalde dels smerte, dels frygtreaktion. Van der Kolk,
et al. (1996) peger på at dette forøgede arousalniveau gør det svært at diskriminere mellem
stimuli, og stole på sin krops indre tilstande, som anvisende for handling, når tilsyneladende
neutrale stimuli kan igangsætte angstreaktioner og genoplevelse af traumet, og dette kan
bidrage til endnu en utryg tilstand.
Angst og frygt kan betinges af forskellige ubehagelige stimuli. Panksepp (1998, s. 215)
bemærker, at der har været tradition for i forsøg med angstbetingning at bruge smerte som
den ubehagelige stimuli. Dyr lærer hurtigt at undgå steder, der tidligere har fremkaldt smerte.
Angst og smerter har også en del anatomisk tilfælles, de interagerer stærkt på forskellige
lokalisationer i neuroaksen, fra det laveste sted i midthjernen i hjernestammen
periaqueductal gray (PAG)22 til amygdala i det limbiske område. Men adskiller sig også, det
viser sig bl.a. ved, at der ikke kan fremkaldes angstreaktioner hos hverken mennesker, eller
dyr via elektrostimulation af den klassiske smerterute mellem rygmarven og thalamus, det er
først på midthjerneniveauet ved PAG, hvor smertesystemet deler sig i de reticulare områder
at elektrostimulation af hjernen fremkalder frygt, som fx flugtreaktion hos dyr, og mennesker
beretter om frygt og ikke smerte (Ibid.).
Smertesystemet sender input til de områder der medierer for frygt, specielt PAG, så vækker
elektrisk aktivering af frygtsystemet ikke umiddelbart smerteoplevelse, men frygtsystemet
kontrollerer smertesystemet. Dyr og mennesker fokuserer ikke på deres kropslige skader, når
de er bange (Ibid.). Som også påvist af Melzack & Katz, (2006) kan frygt via amygdala aktivere
portmekanismen i rygmarven, og blokere helt eller delvist for smerteoplevelse. Sidstnævnte
er en pointe der er set andre steder, når man er optaget af andet, det være sig voldsomme
begivenheder eller blot mindre dramatisk kognitive udfordringer, så hæmmes
smerteoplevelsen, så der synes at være flere faktorer end angst, der kan hæmme
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også nævnt i kapitel om smerter, og er en vigtig komponent i nedadgående hæmmende smerte kontrol (Nolte,
2002, s. 279).

smerteoplevelser. Moont et al (2009) peger i deres undersøgelse, at kognitive udfordringer
kan hæmme smerteoplevelser.
Panksepp peger således på at smerte og frygtsystemerne er adskilte, og at man ikke
eksperimentalt kan fremkalde den ene tilstand ved at stimulere den andens rute før end på et
vist niveau i hjernen.
Det er endvidere påvist bl.a. med billeddannelsesteknikker at centrale kerner i amygdala har
nociceptoriske receptorer, og at patienter der lider af depression og angst oplever smerter
meget intenst, mens frygt ‐ og stressrespons synes at hæmme smerter (Neugebauer, 2004).
Der er god dokumentation for at amygdala fungerer som neuralt substrat for interaktion
mellem smerter og negative emotioner (Le Doux, 2003; Ibid.), og endvidere at amygdala har
en vigtig kontrolrolle i op‐ og nedregulering af smerter; smerter fremmer aktivitet i amygdala,
og negative emotioner, som frygt og stress aktiverer amygdalas hæmmende kontrol i
smertekredsløbet, hvor negative tilstande som angst, og depression fremmer amygdalas rolle
som smerte facilitator i smerte ruterne. Positive emotioner hæmmer amygdala i forhold til
dens rolle i smertekredsløb (Neugebauer, 2004, s. 226 f).
Dette er eksperimentelle forsøg og er, som det fremgår, ikke et forsøg på at skabe læring i
systemerne mellem angst og smerter, og som det fremgår kan angst betinges til smertefulde
stimuli, og måske endda lettere, fordi angst i hjernen aktiverer amygdalas smertefremmende
processer.
Hebbs pointe nerves that fire together, wire together, peger netop på at forbindelser mellem
neuroner der er aktive samtidig bliver styrket, og at de lettere aktiveres, når den de wirer med
aktiveres (Le Doux, 2003, s. 215), og derved, hvis angst og smerter er fænomener der ofte
opstår samtidig, vil de jævnfør dette princip kunne fremkalde hinanden, og som vist ovenfor,
så fremmer angst og depression smerter, hvor imod stress og frygtrespons hæmmer dem.

Genkaldelse
Langtidshukommelsen kan rumme store mængder af information, og det er almindeligvis
antaget at erindring er en intenderet genkaldelse af fortiden, og oftest er det da også at man
søger en særlig hændelse, oplysning eller ide. Genkaldelse fungerer ofte ved hjælp af cue fra

andre stimuli. Cue virker fordi erindringer er forbundet til hinanden via associationer, der
fungerer som strukturelle forbindelser mellem erindringsspor. Fx vil cuet og kategorien frugt
oftere fremkalde association til æble eller banan i en vestlig kultur, men sjældnere til
passionsfrugt23, fordi styrken mellem æble og frugt er stærkere end den mellem passionsfrugt
og frugt. Forskellige ting kan fungere som cues fx en duft, en sang, når noget søges genkaldt
(Baddeley, et al., 2009).
Erindring sker gennem forskellige processer. Association mellem cues har at gøre med
styrken i forbindelsen mellem cues, og denne styrke afhænger af gentagelser, meningsfuldhed
og processeringsniveau, som er vigtige komponenter for om noget kan genkaldes eller ej. Og
som det fremgår tidligere i kapitlet bliver emotionelle begivenheder kodet anderledes end
ikke‐emotionelle begivenheder, bl.a. fordi der ved intens arousal sker et skift i de funktionelle
kredsløb mellem amygdala, hippocampus og præfrontal kortex.
Emotioner er relevante for processen på forskellige måder, dels som karakteristik af det som
erindres, dels som en karakteristik af den psykologiske tilstand hos den der husker, og endelig
kan disse to influere på hinanden (Parrot & Spackman, 2004, s. 477 f).
Der er begået meget forskning i, hvordan emotionel tilstand ved indlæring påvirker erindring
af det indlærte og der er god dokumentation for at fænomenet kontekstafhængig genkaldelse
gør sig gældende ved erindring (Baddeley et al. 2009). Baddeley et al. skelner mellem
kontekstafhængig erindring og tilstandsafhængig læring24. Hvor kontekstafhængig
hukommelse er, at noget bliver husket bedre, når samme ydre kontekst er tilstede, er
tilstandsafhængig læring det, som erindres bedre, når samme indre tilstand er tilstede, hvad
enten dette er en indre stemning, arousalniveau, kropslig placering eller aktivitet (Ibid.). Og
endelig kan kontekst‐ og tilstandsafhængig hukommelse virke ind på hinanden, en given
kontekst kan fremkalde erindring om en stemning, og måske også selve den konkrete
stemning, og den indre stemning og tilstand kan være styrende for, hvordan en kontekst
perciperes, og derved sætte en psykologisk oplevet kontekst (se bl.a. Van der kolk, 1989;
Ibid.).
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Og dog, i disse globaliserede tider, hvor frugt importeres, og man kan rejse rundt i hele verden, er denne
skelnen nok ikke længere så kulturelt/geografisk betinget
24 Det engelske udtryk er State dependent learning, jeg anvender dels oversættelsen tilstandsafhængig læring og
tilstands afhængig erindring

Genkaldelses processer og smerter er undersøgt af Pearce et al. (1990), hvor der søges svar
på om der er sammenhæng mellem smerter og tilstandsafhængig læring og om der er
humørkongruens hos en gruppe med kroniske smerter, og en gruppe uden kroniske ‐, men
med eksperimentelt inducerede smerter. Første forsøg har 50 deltagere gennemsnitsalder 50,
36 år med SD på 15. 52% af deltagerne mænd og 48% kvinder, 25 rekrutteret fra smerteklinik
med kendt problematik med kroniske smerter, 25 i kontrolgruppe matcher på alder og
uddannelse, men uden medicinsk historie med kroniske smerter.
Deltagerne blev præsenteret for 36 ord, 10 smerterelaterede valgt ud fra McGills smerte
spørgeskema, 10 negative ord og 10 neutrale ord, og 6 fyldord, præsenteret 3 til start og 3 til
slut for at minimere primacy og recency effekt25. De 30 ord blev præsenteret i samme
tilfældige rækkefølge fra en båndoptager for alle deltagerne. Før præsentation blev deltagerne
bedt om at huske alle ord så godt som muligt, og instrueret i at gengive dem umiddelbart efter
til en båndoptager. Deltagerne blev derefter præsenteret for en interferenstest, og igen
genkalde de 36 ord.
Hypotesen var, at de deltagere, som var smertepatienter ville huske flere smerteord i forhold
til kontrolgruppen i relation til de øvrige ordklasser (Ibid., s. 189 f). Som forventet havde
smertepatienterne signifikant højere genkaldelsesrate af smerteord og negative
ord. Ved forsinket genkaldelse havde smertepatienterne generelt laver genkaldelsesrate, men
viste her en signifikant større genkaldelse af smerteord i forhold til de to andre ordgrupper.
Der var ingen forskel mellem grupperne i frekvens af spontane ord de berettede om, dog var
det nye ord ’smerte’ ved den umiddelbare genkaldelse produceret af 18% af
smertepatienterne, og ved forsinket genkaldelse af 15%, hvorimod ingen fra kontrolgruppen
havde smerte som spontant ord (Ibid.).
Dette resultat peger på at patienter med kronisk smerte har en selektiv erindring for
smerterelaterede ord, men ikke på om denne selektion består pga. oplevelser af smerte under
testen, eller om der er en lighed mellem emotionelle tilstand at være en smerte patient. Derfor
foretog Pearce et al. (Ibid) en ny test, med 20 frivillige 10 K og 10 M, gennemsnitsalder på 22
SD 2,81 med samme ordlister og procedure omkring disse, men deltagerne skulle nu have
deres dominante hånd i enten koldt eller varmt vand før og efter de blev præsenteret for
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de fænomener, at ord der er præsenteret hhv. først og sidst i en ordliste også er dem der genkaldes bedst, ses
traditionelt som et udtryk for at de første er lagret i langtidshukommelsen, hvor de sidste stadig er i
korttidshukommelsen

ordlisterne. 2 grupper fik samme betingelse før og efter koldt/koldt, varmt/varmt, og to
grupper fik to forskellige betingelser koldt/varmt, og varmt/koldt. Deltagerne skulle have
hånden i vand i 3 minutter eller indtil de ikke kunne længere, dernæst rate deres smerte fra 1
‐100, og så blev de præsenteret for ordlisterne. Efter dette skulle de læse en artikel i 10
minutter, og de skulle så igen have hånden i vand, og rate deres smerte fra 1‐100, og derefter
genkalde ordlisterne.
Hypoteserne var, at der var flere smerteord der ville blive genkaldt, hvor smerte blev oplevet
både på indkodnings‐ og genkaldelsestidspunktet, og at ord i alle kategorierne ville blive
genkaldt bedre, når samme stimulibetingelse havde være tilstede ved indkodning og
genkaldelse (Ibid.)
Der blev ikke fundet nogen effekt af ordtyperne, men signifikant sammenhæng mellem
tilstandsafhængig indkodning og genkaldelse, og dette støtter øvrig forskning (Se bl.a.
Baddeley, et al. 2009), om at der er sammenhæng mellem tilstand ved indkodning og lettere
genkaldelse ved samme tilstand. Der blev ikke fundet støtte for hypotesen om at der, hvor der
var rapporteret om smerte ved både indkodning og genkaldelse at der ville være flere smerte
ord genkaldt.
Pearce et al. (1990) kommenterer til forsøget at eksperimentel induceret smerte ikke kan
fremkalde humørafhængig kongruens. Hos deltagerne med kronisk smerter er det derfor
sandsynligt, at sammenhængen ikke er mellem den oplevede smerte og smerteordene, men
mellem den emotionelle tilstand, som er sat i forbindelse med at være en patient. En
refleksion er i øvrigt om smerteordene bliver genkaldt med den frekvens som de gør, fordi de
oftere hos denne gruppe deltagere er en del af deres ordforråd, og derfor er et udtryk for
overindlæring. Dette er dog blevet undersøgt i andet studie af Watts et al. (1986, Ibid.), hvor
en gruppe med fobi for edderkopper er blevet behandlet via eksponering, og dermed hyppigt
blevet præsenteret for ord og billeder af edderkopper og gennemført lignende ordliste test.
Efter endt behandling og dermed overeksponering af ord, blev der ikke fundet
overrepræsentation af ordklasser relateret hertil, så hyppighed af smerteordene ses her som
et udtryk for, at der er sammenhæng mellem indre tilstand, opmærksomhed og genkaldelse
(Ibid.).

Det er ikke en stor undersøgelse Pearce et al (1990) har fortaget, men der er dog fundet
signifikante vigtige forskelle, der kan bruges til at sige noget om, hvordan smerter påvirker
opmærksomheden hos de, der lever med smerterne til hverdag, og de der er smertefri.
Det en antagelse at hukommelsesprocesser fungerer i netværk af associationer, og
opmærksomhed på bestemte stimuli er med til at aktivere og igangsætte erindringer og
emotioner, der er relateret hertil. Således kan opmærksomhed på smerter være med til at
forstærke den følelsesmæssige komponent og som indre tilstand igen være med til at
fokusere opmærksomhed på smerterelaterede stimuli i en ydre kontekst (Ibid.; Van der kolk
et al., 1996).

Implicit hukommelse, PTSD og smerter
Som beskrevet ændres hukommelsesprocesserne under begivenheder, med intense
arousalniveauer. At have været i en situation, der har været oplevet, som en trussel mod eget
eller andres liv, er en intens stressbegivenhed, for både krop og psyke. Krop, hjerne og psyke
er uløseligt forbundet, og det er kun af heuristiske grunde, at der stadig tales om dem, som
adskilte enheder. Forandringer i en af disse tre, påvirker de øvrige to (Van der Kolk, et al.,
1996 s. 216 f). .
Selve hændelsens kvalitet er med til at ændre processer i hjernen, der gør at hændelsen som
emotionel intens oplevelse lagres kraftfuldt i hukommelsen. Derved kan erindringer fra sådan
en begivenhed også fremstå med større følelsesmæssig styrke, fordi selve erindringen er
kodet kraftigt, og når dette erindringsspor er aktiveret, kan det ydermere også igangsætte
emotioner fra hændelsen, som er sat i forbindelse hermed. Disse særlige emotioner, kan også
når aktiveret i mindre grad i andre situationer virke som cue for genkaldelse af specifikke
erindringer, der kan være retraumtiserende i sig selv.
Ruden (2008) argumenterer for at selve det traumatiserende moment og indkodning for
smerter er ved oplevet fare og ved oplevelsen af ikke at kunne bringe sig selv i sikkerhed, og
hvis der samtidig er en fysisk smerte forbundet med traumesituationen. Antagelsen er, at
smerten bliver indkodet som kropssensorisk og emotionel oplevelse, og at smerten herved er
flettet ind i den emotionelle erindring om traumet, men også at når denne smerte er kodet
under intens fysiologisk arousal bliver smerten, på grund af gate controllen ikke oplevet, og

det er en antagelse at smerte bliver dissocieret, og lever sit eget liv i den implicitte
hukommelse som et sensorisk spor (Ibid.).
Som nævnt tager jeg ikke dissociationsdebatten op, og vil ikke kunne vurdere, hvorvidt det
forholder sig som beskrevet af Ruden, men mener at man kan forklare samme fænomen som
Ruden beskriver uden at tale om at smerte er dissocieret, men kan være oplevet eller lukket
ude af bevidstheden i en situation med dissociation. Ved voldsom frygtrespons, og høj arousal
bliver der via amygdala lukket helt eller delvist for porten, og smerteimpulser bliver hæmmet.
Det betyder ikke at smerte er helt fraværende, blot ikke dominerende, det betyder heller ikke
at smerten ikke er der, eller ikke mærkes når den akutte fare er drevet over, og de akutte
arousalniveauer har lagt sig. Det er en mulig nuancering og forklaring af, hvad Ruden kalder
psykogen smerte, og sådan forstået kan smerten sættes i forbindelse med det aktuelle traume.
Når den bliver vedvarende, som det er diskuteret, eksisterer den som et erindringsfænomen,
der opretholdes af kontinuerlig kommunikation mellem neuromatrixen og kropsselvet og en
sensitivering centralt i hjernen.
Reaktivering af tidligere indlærte ting sker relativt uden om den bevidste opmærksomhed, jo
mere den indre som ydre kontekst ligner den der var tilstede da det oprindelige minde blev
lagret, jo mere sandsynligt er det at den oprindelige begivenhed vil blive husket, som en
stemning, en fornemmelse i kroppen og eller en implicit erindring, men også som bevidst
erindring (Van der kolk, 1989; Baddeley, et al., 2009). Det er påvist, at indre stemninger
påvirker hvilke stimuli, der fokuseres på i det omgivende miljø og en øget opmærksomhed på
traume eller smertelignende stimuli kan være med til at opretholde en forhøjet
arousaltilstand via amygdalas kredsløb (Neugerbauer, 2004; Le Doux, 2003).
Den implicitte hukommelse er som nævnt indledningsvist pålidelig, når først ting er lært,
glemmes de sjældent26, og der er fundet at følgende vigtige processer har betydning for
smerter og PTSD: Betingning, generalisering af stimuli, der kan medføre hæmmet kontekstuel
diskriminering og sensitivering centralt i hjernen. Ydermere er den måde, vores
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et lille kuriosum fra denne skriveproces, i gang med at skrive aktuelle afsnit, forfatter jeg formuleringen ’når
først ting er lært, huskes de sjældent’, og det er den implicitte hukommelse i en nøddeskal. Når først fx angst og
smerter er indkodet, så er de der, og der kan sjældent eksplicit fremkaldes en erindring om, hvordan der er
blevet indlært, og hvordan de er knyttet til de stimuli som de er. Ligesom når man lærer at cykle, en dag kan man
det bare, og husker ikke, eller tænker ikke over hvordan man gør, den implicitte hukommelse automatiserer
overindlærte ting

genkaldelsesprocesser fungerer på vigtige, erindring sker i associative baner. Indlæring og
fænomenerne kontekst og tilstandsafhængig læring og erindring synes at være af væsentlig
betydning for opretholdelse af både PTSD og smerter, idet indre og ydre kontekst fungerer
som cues for indlærte ting. I det følgende vil disse blive analyseret og diskuteret.
I kapitel om traumer er det beskrevet, hvilke processer der går i gang, både mentale og
fysiologisk, når man konfronteres med en traumatiserende begivenhed. Ved PTSD lidelse,
hvor hændelsen bliver genoplevet er det en antagelse, at den oplevede angst og generelt
forhøjede arousal og opmærksomhed kan igangsættes af almindeligvis neutrale stimuli i
omgivelserne, fordi selve traumebegivenheden sætter så kraftige spor i kredsløbene i hjernen,
at der skal så lidt til at genaktivere disse. Diskriminering af konteksten er vigtig, men denne
hæmning kan være helt eller delvist sat ud af funktion idet amygdala, når aktiveret ved angst,
har råderet over frontal kortex, og også yder indflydelse på hippocampus, der er sat i
forbindelse med kontekstuel læring. Konteksten har også betydning for
genkaldelsesprocesser, og stimuli, det kan være et særligt vejr, en duft, en belysning, et sted,
en lyd mm fra den oprindelige oplevelse kan fremprovokere en indre uro og øget arousal. Så
blot mindet om den ubehagelige oplevelse kan via tilstandsafhængig læring og erindring
fremkalde oplevelse af at blive overvældet af hændelsen på ny. Det er ikke nødvendigt med en
stimuli i den ydre kontekst for at fremme tilstandsafhængig erindring, den kan lige vel blive
igangsat af en indre stemning, men ydre stimuli og indre kontekst kan fremkalde erindringer,
der minder om det oprindelige traume.
Konteksten kan også betinges, som vist af Le Doux & Phelps, og forventningen om en
forestående smerte ved et bestemt bur kan få rotter til at undgå det bur. Forventningens rolle
har også vist sig at spille en rolle for oplevelse hos mennesker. Fx vist af Krämer et al
(2008)27, kan forventning om smerter hos patienter, der i forvejen har erfaring med smerter
fremkalde og forværre deres smerteoplevelse, og også i hjernen fremkalde aktivitet i de
kredsløb, der er sat i forbindelse men smerteoplevelse, men uden nogen perifer aktuel
smertefremkaldende stimuli. Le Doux & Phelps har også vist, at forventningen om smerter
kan fremkalde frygtreaktion hos mennesker, hvor ingen smerte er. Forventning fungerer som
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primer i den implicitte hukommelse, der gør det lettere for kroppen at reagere i forhold til det
forventede forestående. Forventningen i sig selv kan fremkalde tilstande, som angst og
smerter uden forestående stimuli.
Endvidere kan der forekomme en generalisering af stimuli i konteksten, sådan at der ikke
længere kan skelnes mellem stimuli, der opstår i forskellige kontekster, og er fx beskrevet hos
krigsveteraner der hjemvendt fra krig kan forveksle lyden af en smækkende dør med lyden af
et gevær fra kampzonen, og reagere som var de stadig i krig. Lyden kommer til at fungere som
en ydre kontekst, der igangsætter indre tilstande af arousal, potentiel angst, og måske også en
eksplicit erindring (Le Doux, 2003). Men også andre sansestimuli kan generaliseres, og miste
tilknytning til den oprindelige situation.
Generalisering af stimuli sker som følge af en sensitivering, hvor almindeligvis ikke angst – og
smertefremkaldende stimuli bliver det, fordi der skabes en forbindelse imellem disse og den
oprindelige trigger, og denne forbindelse både på et oplevelsesniveau, et implicit ikkebevidst
niveau, men også i neuronerne i hjernen, hvor der sker en øget følsomhed og udvidelse af de
specifikke nervecellers optageområde for stimuli, sådan at stimuli bliver generaliseret, og kan
frembringe og bidrage til opretholdelse af smerter og eller angst. Sensitivering og
generalisering af taktile stimuli er i øvrigt beskrevet i kapitel om smerter.
Som beskrevet i kapitel om smerter, kan stress, erfaring med og forventning om en
forestående smerte fremkalde og forværre smerteoplevelse. Det er en antagelse at dette sker i
et samarbejde mellem neuromatrix og kropsoplevelse (Melzack, 1996). Ligeledes er det i
ovenstående studie af Pearce et al. (1990) vist at også patienter med kroniske smerter har en
perceptuel skævhed rettet mod smerterelaterede stimuli, og dette ses som udtryk for hvilke
emotioner, der er tilstede hos patienterne, og at tilstandsafhængig erindring og læring gør sig
gældende, også hvad angår smerter. Ved kroniske smerter, som er en sensitivering via
hukommelse i nervecellerne, kan smerten i sig selv, som en indre stimuli, hvis knyttet op på
traumeoplevelse, fastholde en kontinuerlig erindring om traumet, og ligeledes kan nye
betingninger mellem stimuli sætte en spiral af nye tilstandsafhængige læringsfænomener i
gang, både hvad angår opretholdelse af smerteoplevelse, PTSD og PTSD & smerter.

Hukommelsesprocesser som mediator mellem smerter og PTSD
Det er ovenfor vist, hvordan komplekse processer i hukommelsessystemerne kan bidrage til
at opretholde PTSD og smerter. Denne gensidige konstituering kan starte forskellige steder.
Smerteoplevelse kan fremkalde erindring om traumet, som ved PTSD fremkalder øget
arousal, der virker som stress på organismen, og som beskrevet af Melzack (1996) kan denne
opretholde en smertetilstand i neurosignaturen for kropsselvet, som kommunikerer med
neuromatrixen, hvor signalet bliver kodet som smerte. Når implicit erindring om traumet er
aktiveret, er den implicitte erindring om smerter også aktiveret, og dette blander sig med
kognitive og emotionelle fortolkninger af egen indre stemning, og derved kan erindring om
traumet forværre og fastholde smerteoplevelsen, men denne også forværre og fastholde
genoplevelse af traumet.
Erindring om traumer og smerter kan sådan forstået og forklaret opretholde hinanden, og
begge tilstande forstås som en gentagelse af begivenheden via fænomenerne kontekst og
tilstandsafhængig læring, som ikke altid behøver en bevidst hukommelses mellemkomst for at
gøre sig gældende, og traumet og smerter kan opretholdes mere eller mindre bevidst.
Dette kan også være ’en mulig udlægning af smerte som dissocieret, at man ikke ved, hvorfor
smerten kommer igen, da den tilsyneladende kun opstår eller forværres ved særlige
begivenheder, generaliserede stimuli, der uden om den bevidste opmærksomhed er blevet til
triggere, stress eller erindring om et bagvedliggende traume.
DSM IV’s definition på smertesygdom, kan i denne optik forstås som et hukommelses
fænomen, hvor psykologiske faktorer kan være med til at forværre og fastholde
smertetilstanden.
En foreløbig konklusion synes at være, at:
Der er fundet belæg for at hukommelsen spiller en væsentlig rolle for opretholdelse af både
smerter og PTSD, både som adskilte fænomener, men også at smerter og PTSD kan
konstituere hinanden.
Hvis traumebegivenheden både har indeholdt fysisk smertefulde elementer, kan der peges på
følgende: Smerte kan som indre stimuli igangsætte erindringer om traumet, via
tilstandsafhængig læring, og denne erindring om traumet og oplevelsen af sig selv heri kan
fastholde indre arousal. Forskellige processer synes at overlappe hinanden, men dog også lidt

adskilte, neuromatrixen, som er det anatomiske grundlag for kropsselvet, hvor alle sanseinput
fra kroppen bliver processeret bidrager, også når ingen sanseinput og smerter foreligger, men
fx i forventningen herom, til perception og vurdering af disse, og hukommelsesprocesserne
som beskrevet kan vedligeholde disse via generaliseringsprocesser.
Ligeledes kan traumespecifikke erindringer og generaliseringer på samme måde opretholde
en oplevelse af smerter via en central sensitivering i hjernen, der kan forværres ved tanker og
forventninger om smerter.
Smerter og traumer kan også, når ikke de har haft samme begyndelsestidspunkt opretholde
og forstærke hinanden på grund af amygdalas sensitivitet over for negative emotioner, som fx
angst, der fremmer smerteoplevelse, og derved kan angstrelateret til PTSD forstærke en
smerte, der i sit udgangspunkt har en anden årsag end traumet, der førte til PTSD. Derved kan
de to lidelser forstærke og opretholde hinanden, og smerte kan som indre stimuli vække
arousal, og ad den vej fremkalde kropslig erindring om PTSD.
Der er i dette kapitel set på hukommelsens rolle i forhold til opretholdelse af PTSD og
smerter, det er blot en optik at se fænomenerne på, men også et perspektiv der er godt belyst
gennem forskningen. Jeg vil i det sidste og afsluttende kapitel nuancere og belyse
sammenhængen yderligere.

Kronisk smerte og PTSD
’Ethvert levende væsen søger straks fra fødslen lysten og befinder sig vel ved den, som det bedste
af alt, og skyr smerten, som det værste af alt, og holder sig så vidt muligt fri af den, mennesket
opfører sig sådan så længe det er ufordærvet og lader sig lede af sin oprindelige natur’
(Cicero; ’Epikurærne, om det største gode og det største onde’ i, Rey, 1995, s. 1, min
oversættelse)
Mennesket søger at undgå og holde sig fra det værste af alt, men hvad stiller mennesket så op,
kunne man passende spørge Cicero, når ramt af det værste af alt? Smerter i krop og psyke.
Begrebet traume anvendes både i den medicinske videnskab og i psykologien om et slag mod
krop eller mod psyke og derfor også denne fællesbetegnelse som titel, fordi der søges en
forståelse af, hvad der forener smerter og PTSD. I den akutte situation forener slaget på et
sprogligt niveau, og hvis de begge er tilstede, da også konkret, og traumer kan medføre
smerter.
Smerter er ydermere relateret til lidelse, men det er dog ikke et udtryk for det samme. Lidelse
er dog fælles som en konsekvens af de to slags traumer. Hukommelsens rolle blev diskuteret i
forrige kapitel, og det er her vurderet at hukommelsesprocesser kan give en god forklaring på,
hvordan traumer og smerter fra tidligere interagerer, og kan fastholde eksistensen af
hinanden.

Forekomst
I et overblik over sameksistens af PTSD og kroniske smerter har Otis et al. (2006) fundet at
mellem 20% ‐ 34% af patienter som er registreret for at søge behandling for kroniske smerter
også har signifikante PTSD symptomer, eller er diagnosticeret med PTSD.

En undersøgelse
Jenewien et al. (2009) har i en 3‐årig longitudinial undersøgelse med i alt 90 deltagere fundet,
at der en statistisk signifikant sammenhæng mellem kroniske smerter og PTSD. Deltagerne i
undersøgelsen havde alle havde været ude for en motorcykelulykke, og alle været i svær
livsfare, eller i en situation, der var kritisk og krævede intensiv behandling. Kriterierne for at
være med i undersøgelsen var: Deltagerne skulle være mellem 18 – 70 år, være i en klinisk
tilstand, der gjorde dem i stand til at deltage i interview en måned efter ulykken, patienter
med svære hjerneskader blev sorteret fra, og patienter der havde været i behandling for
nogen psykiatrisk sygdom før ulykken blev ligeledes ekskluderet.
Aldersgennemsnit på 41 år med standard afvigelse på 13 år, der er en overrepræsentation af
mænd, som udgør 69, og kvinder 21 (for flere detaljer se tabel 1, Ibid. s. 122).
Deltagerne blev fulgt med interviews 13 – 29 dage efter ulykken, og igen efter 12 og 36
måneder (ibid.).
Til at måle PTSD symptomatologi blev brugt Clinician Administered PTSD scale (CAPS), som
gør det muligt at måle kvantitet af frekvensen og intensitet af hver af de 17 PTSD symptomer i
DSM IV. Til at måle et bredt spektrum af psykosociale klager blev anvendt Symptom chekliste
(SDL ‐90‐ R), som består af ni subskalaer, som måler for somatisering, OCD, interpersonel
følsomhed, depression, angst, aggression, fjendtlighed, fobisk angst, tendens til paranoia, og
psykose. Dette kan opsummeres i et globalt stress index (GSI).
Endvidere blev der målt for deltagernes oplevelse af egen evne til at modstå stress, og
kapacitet til at håndtere denne. Dette blev målt ved Sense of coherence (SOC), Scoren går fra
29 – 203, og jo højere score desto bedre vurderer man egen evne til at håndtere stress, og
øvrige udfordringer, som livet byder (ibid.).
Mål for kroniske smerter blev anvendt ved interview efter 36 måneder. Tilstedeværelsen af
smerter relateret til ulykken blev vurderet ved spørgsmål, om deltagerne oplevede smerter,
og hvor svar muligheden var ’ja eller nej’. De blev spurgt til om de følte sig kropsligt
invalideret og eller om de modtog nogen form for medicinsk behandling (læge, psykolog,
fysioterapi mm) relateret til ulykken (Ibid.).

40 deltagere kunne berette om kroniske smerter efter ulykken. Deltagere med smerte adskilte
sig ikke væsentligt fra de øvrige deltagere i forhold til køn, ægteskabelig status eller variabler
i ulykken, men dem med smerter kunne berette om større oplevelse af kropslig uformåen,
sygedage fra arbejde, sammenlignet med de deltager, som ikke oplevede kroniske smerter.
3 år efter ulykken opfylder 4 patienter alle kriterierne for PTSD og kroniske smerter, mens 9
deltagere opfylder subsymptomer for PTSD (dvs. de lever op til kriterium A og B, og enten C
eller D, men ikke både C og D i DSM IV), så 13 i alt har symptomerne på PTSD. I alt 12
oplevede kroniske smerter, og havde alle, eller nogle subsymptomer på PTSD.
I diskussion af egen undersøgelse peger Jenewien et al (2009) på, at patienter der scorede
højt på SCL ‐90‐R somatisering var en signifikant forudsigelse for, at de også havde
vedvarende smerter 3 år efter ulykken. Men analyse af den tidslige forbindelse mellem PTSD
symptomer og andre psykosociale variabler og udvikling af kroniske smerter indikerede at
udvikling af begge betingelser ikke er en simpel parallel proces. Den mest udtalte forskel
mellem patienter med og uden smerter kunne ses mellem 6 – 12 måneder efter ulykken,
hvilket kan pege på at både tidlig begyndelse og fastholdelse af de psykologiske symptomer
kan forudsige udvikling af kroniske smerter.
Endvidere er smerter ikke målt præcist, hverken i form, lokalitet eller intensitet. Og der blev
først målt for smerter efter 36 måneder.
Der er andre begrænsninger i undersøgelsen, dels at det var et krav at deltagerne skulle tale
flydende tysk, det udelukker en stor gruppe, dels det, at der i undersøgelsen er en
overrepræsentation af mænd. Andre undersøgelser peger på, at der er større forekomst af
både PTSD, og PTSD og smerter hos kvinder end hos mænd (Ibid., Van der kolk, et al., 1996).
Der er i ovennævnte studie fundet en sameksistens mellem PTSD og kroniske smerter 3 år
efter ulykken, dette forbindes med psykosociale faktorer og vurdering af egen evne til at
håndtere stress. Der er ligeledes fundet en sammenhæng mellem de deltagere der scorede
højt på SCL 90 somatisering og smerter. Somatisering bliver ikke defineret yderligere,
hverken af art eller ontologi, hvad vil det sige at somatisere, og hvor deltagerne har
symptomer. Jenewein et al. (2009) peger i ovenstående studie på, at fastholdelse af

psykologiske symptomer kan forudsige udvikling af kroniske smerter og PTSD. Psykologiske
symptomer, hvor der er fundet forskel, er genoplevelse af ulykken, undgåelsesadfærd, hyper
arousal, depression og angst (Ibid., s. 122, tabel 3).

Risikofaktorer for smerter og PTSD
Jenewien et al. (2009) peger på at der ses en sammenhæng mellem tidlig udvikling og
fastholdelse af psykologiske symptomer, somatisering og senere udvikling af kroniske
smerter og PTSD.
Somatisering, hvoraf smertesygdomme er en del af i DSM IV, er i litteraturen ofte sat i
forbindelse med alexitmi, og også med traumer (Zlotnick et al. 2001; Van der Kolk et al., 1996,
s. 193 f; Hosoi, et al., 2010). Alexithymia kommer af det græske a lexi thymia, uden ord for
emotioner (Tull, et al. 2005), og henviser til det fænomen, at nogle mennesker ikke er i stand
til at identificere egne indre tilstande og kognitivt vurdere og eller italesætte disse (Taylor,
2000).
I en national undersøgelse fra Finland med 5129 deltagere har Mattila et al. (2008) fundet at
der er en sammenhæng mellem somatiske symptomer og alexitymi.
Alexitymibegrebet rummer en samling af kognitive såvel som affektive karakteristikker, som
først er set hos patienter med klassiske psykosomatiske sygdomme, og senere også fundet hos
patienter med misbrugssygdomme, PTSD og spiseforstyrrelser (ibid.). De karakteristiske træk
er ifølge Taylor (Ibid., s. 2 f): 1. Vanskeligheder ved at identificere og beskrive subjektive
følelser. 2. Vanskeligheder ved at skelne mellem følelser og kropslige sansninger af emotionel
arousal 3. Begrænsede forestillingsevner, og en ekstern kognitiv stil.
Ifølge Taylor (Ibid.) er det teorien, at alexitymi afspejler en deficit i den kognitive
processering og regulering af emotioner. Denne ide bygger på antagelsen af, at emotionel
respons og regulering hos mennesker involverer 3 interrelaterede systemer, som også er
afspejlet i ovenstående karakteristika, de er: Neurofysiologiske (det autonome nervesystem og
neuroendokrin aktivitet, som det fx er set i afsnit om stress og HPA aksen), motoriske udtryk
(fx ansigstudtryk, flugt eller kampreaktioner) og kognitive oplevelser (subjektiv

opmærksomhed og verbal rapportering af følelser). Regulering af følelser involverer
reciprokke interaktioner mellem disse 3 systemer (Ibid.).
Alexitymi dækker altså over problemer i mange og komplicerede processer, som involverer
dels hjerne – og kropsprocesser, perception, forståelse og diskriminering af egne sansninger
og oplevelse af det følelsesmæssige spor. Jeg vil ikke gå videre ind i alexitymi forskningen, det
er min vurdering at begrebet og hypotesen herom er for kompleks at folde yderligere ud , vel
vidende at den måske kan bidrage med perspektiver på den samlede problemstilling. Van der
kolk, et al. (1996) bemærker at det er omdiskuteret om den forbindelse, der peges på mellem
alexitymi og PTSD ikke kan skyldes de forhøjede arousal niveauer ved netop PTSD.
Jenewien et al. (2009) fremhæver endvidere undgåelsesadfærd og genoplevelse af ulykken,
som centrale psykologiske faktorer. Det synes at genoplevelse og undgåelse hænger sammen,
og genoplevelse er beskrevet i kapitlet om hukommelse. Jeg vil i det følgende se på
undgåelsesadfærd, og hvordan denne er relateret til smerter og PTSD.
I et teoretisk studie fra 2001 finder Sharp & Harvey, at der er mange fælles komponenter hos
patienter med kroniske smerter og PTSD. Af særlig interesse har også de i overensstemmelse
med Jenewien et al fundet at undgåelsesadfærd er fælles for patienter der har de to lidelser.
Ifølge Sharp & harvey (2001) er de to mest dominerende teorier om smerteadfærd, den
operante og den kognitive. Ingen af disse teorier fokuserer på ætiologien af smerten, men i
stedet for på faktorer, der fastholder og former de problemer, som er sat i forbindelse med
kroniske smerter, så som særlig smerteadfærd, nedsat funktionsniveau og stress. Den
operante teori bygger på betingning af smerteadfærd. Det er en antagelse, at al adfærd er
under indflydelse af de konsekvenser, som adfærden har i den kontekst hvori den opstår
(Sanders, 1996, s. 129f). Tesen er at smertepatienterne får noget ud af deres smerteadfærd,
som kan være med til at opretholde smerteoplevelsen. I forlængelse heraf tilgår den kognitive
teori smerter som en mere kompleks størrelse og medtænker biopsykosociale fænomener
(Sharp & Harvey, 2001). Fysiske og biologiske faktorer betragtes som blot nogle blandt mange
komponenter inklusive også kognitive, emotionelle, adfærds – og miljømæssige faktorer.
Særligt i fokus for både patienter med smerter og PTSD er hvordan sansemæssige input er
stressende eller ej, hvordan de bliver vurderet, og hvordan patienten håndterer disse. Når
stimuli er forbundet med stress, medfører dette også ofte undgåelsesadfærd. Der peges

således på vurderingen og håndtering af lidelserne, som væsentlige elementer for det videre
forløb, og det viser sig at der er en sammenhæng mellem undgåelses – og sikkerhedsadfærd
og opretholdelse af PTSD og smerter (Ibid.).
Når stimuli der på en eller anden måde minder om smerte og eller traumatisk begivenhed
bliver vurderet, som værende så ubehageligt, at det næsten for en hver pris skal undgås, går
en række mekanismer i gang. For at kunne foretage en vurdering af, om noget skal undgås,
kræves at dette er processeret i hukommelsen, at det udgør en fare i sig selv, eller begge dele.
Uanset hvad bliver der i selve vurderingen af at noget skal undgås aktiveret enten
hukommelsesspor, eller ny frygtrespons i hjernen. Disse spor forstærkes jo oftere de bliver
aktiveret. Undgåelsesadfærd fører til en opmærksomhedsskævhed rettet mod de stimuli der
søges undgået, og kan i sig selv medføre øget følsomhed for angst. Erindringer om smerte og
traume fremprovokerer arousal og øget stressrespons (Ibid.).
Dette støttes af Pearce et al (1990), der har undersøgt for smertepatienters erindring og
opmærksomhed for smerterelaterede stimuli, og fundet en større genkaldelsesrate af
smerterelaterede ord end af neutrale ord, og af Krämer et al. (2008), der har undersøgt
hvordan allodonipatienter ved forventninger om en foreståede smerte, uden at denne
forekommer, i hjernen har øget aktivitet i de områder, der er sat i forbindelse med smerter,
men også en forværring af smerteoplevelsen. Endvidere viser forskning fra Le Doux & Phelps
(2004) at forventning om smerter, hvor der ingen smerte er, fremkalder frygtreaktion.
Patienter, der forstår smerte og traumerelaterede stimuli som indikation om mere smerte og
mere lidelse, synes at anvende undgåelsesadfærd mere og være mere handikappede af deres
situation (Sharp & Harvey, 2001). Når disse stimuli bliver vurderet som en trussel, bliver det
krævende for opmærksomheden og kan føre til en forstærkning af somasensorisk
information, og priming af frygtsystemet. En uheldig cirkel af undgåelsesadfærd over for
stimuli, samtidig også med en øget opmærksomhed på at samme stimuli kan medføre en øget
sensibilitet overfor frygt og angst og opretholdelse af stress, og at denne stress fører til
yderligere undgåelse. Det kan her være relevant at se alexitymi som en del af en
undgåelsesstrategi, men det vil føre for vidt med denne diskussion her. Ozer, et al. (2003) har
i deres metaanalyse fundet en negativ sammenhæng mellem oplevet social støtte og senere
udvikling af PTSD. Der er ikke af Jenewien, et el konkluderet noget om social støtte, men det
kan diskuteres om ikke undgåelsesadfærd og manglende social støtte kan påvirke hinanden.

Når oplevet socialstøtte kan det tænkes at stimuli, der minder om traumebegivenheden ikke
kommer til at fremstå som overvældende truende, fordi de bliver perciperet i et trygt miljø.
Dette muliggør en vurdering af stimuli som værende ’ikke farlige’, og hvis de fremstår som
truende er der støtte at hente i det nære miljø, og forøget arousal processer beroliges, og
derved undgås måske yderligere negative generaliserings ‐ og betingningsprocesser, og varig
undgåelsesadfærd bliver ikke en nødvendig coping strategi.
Undgåelses‐ og sikkerhedsadfærd synes måske umiddelbart at være en lettelse, og også
forståelig, men det der søges undgået er allerede processeret i hjernen og på lang sigt kan
dette ifølge Sharp & Harvey (ibid.) være med til at fastholde de problemer, som er sat i
forbindelse med PTSD og smerter. Undgåelsesadfærd kan via de processer, den sætter i gang,
af skævhed i opmærksomhed, forstærkning af hukommelsesspor i hjernen, øget angst,
sensitivitet og stressrespons forstærke både PTSD og smertesymptomer, og derved i stedet
fungere som vedligeholdelsesfaktor.
Melzack’s (1996) teori om samspil mellem kropsoplevelse og neuromatrix og følgende studier
og kortlægning via billeddannelsesteknikker af hjernens funktionelle kredsløb ved kronisk
smerte, styrker antagelsen om at stress, angst og frygt kan være med til at fastholde en
kronisk smertetilstand (Latremoliere & Woolf, 2009; Neugerbauer, 2004). Ifølge Sharp &
Harvey (2001) ligger nøglen til at forstå patientens respons på sin lidelse i selve vurderingen
og håndtering af denne.

Konklusion
Det er vist hvilke processer der er i gang ved både smerter, og det akutte traume. Den mentale
og fysiologiske mobilisering peritraumatisk giver anledning til stærkere hukommelsesspor
for hændelsen, men kan også bidrage til delvis eller total blokering af smerte oplevelse, ved
skade mod fysisk integritet. Det er vist og diskuteret risikofaktorer for smerter og PTSD. Der
er en større forekomst af vedvarende smerter hos dem, der ikke er beskæftiget på
arbejdsmarkedet, hos kvinder og frekvensen stiger med alderen. Der ses i Van der Kolk, Roth,
et als (2005) forskning omkring DESNOS problematik, at denne er en potent risikofaktor for
udvikling af PTSD, dette støttes af Ozer, et al (2003), der endvidere peger på forekomsten af
PTSD symptomer generelt er højere, når traumebegivenheden er af interpersonlig art. Der
peges endvidere på af Ozer, et al. (Ibid.) at der er en negativ sammenhæng mellem oplevet
social støtte posttraume, og senere udvikling af PTSD symptomer, målt efter 6 måneder og
stærkest sammenhæng målt efter 3 år.
Jenewien, et al. (2009) peger på et tidsligt vindue mellem 6 – 12 måneder efter traumet, hvor
der ses en forskel i fastholdelse af psykologiske symptomer, som fx undgåelsesadfærd og
genoplevelse af ulykken, som er flere hos dem der udvikler PTSD og smerter.
Der er ikke i Jenewien, et al undersøgelse konkluderet noget omkring oplevet social støtte, og
der kan ikke siges noget sikkert om, hvorvidt fravær af denne og undgåelsesadfærd hænger
sammen, men der kunne være en mulig sammenhæng til videre undersøgelse.
Sammenhængen kunne forenklet være som følger; traumebegivenhed, +/ social støtte (hvis
oplevet social støtte, ingen videre mén eller undgåelsesadfærd), + undgåelsesadfærd, betingning
og generalisering i neuromatrix og hukommelse, varig PTSD og smerter. Endvidere kan dette
også være et perspektiv på hvorfor der ses en større forekomst af smerter hos de, der er uden
for arbejdsmarkedet, udover at de naturligvis også kan være for handikappede af deres
smerter til at kunne udføre et arbejde.
Der er med hukommelsen som optik vist, hvordan den implicitte hukommelse via betingning
og generalisering og erindringsfænomener, som kontekst og tilstandsafhængig erindring,
kunne være medierende mellem smerter og PTSD, og opretholde de to. Det må på denne

baggrund antages, at hvis smerte og traumet har sit samme starttidspunkt, kan de via
hukommelsesfænomener opretholde hinanden, idet de deler hukommelsesspor, men også
strukturer i hjernen, og her er især amygdala central, og negative emotioner som angst og
depression sat i forbindelse med øgede smerter, idet disse emotioner fremmer amygdalas
smertefremmende funktion (Panksepp, 1998; Neugerbauer, 2004). Der er ikke belæg for at
sige, om der er en egentlig årsagssammenhæng, som at traume fører til smerter, eller
omvendt, men de to fænomener kan opretholde hinanden, hvad enten de er opstået samtidigt
eller adskilt i tid fra hinanden, smerter kan i sig selv, hvis de bliver vurderet som værende
livsfarlige leve op til stressorkriteriet for PTSD, og derved kan selve den fysiologisk oplevede
smerte opretholde øget arousal og angstsensitivitet, og derved opretholde en traumatisk
oplevelse.
Som også belyst af Jenewien et al. (2009), Sharp & Harvey (2001) synes måden at vurdere
egen lidelse på at være væsentlig for senere udvikling af vedvarende smerter og PTSD, og det
giver ‐ bidragene fra hukommelses‐ og forskningen i øvrigt taget i betragtning ‐ mening, al den
stund undgåelse medfører indre processeringer og forventninger om noget forestående, og
disse forventninger aktiverer samme spor i hjernen, som indfrielsen af forventningen ville
gøre det.
Det er komplekse samspil, og det synes ikke at give mening at adskille, hvad der psykologisk
og hvad der er somatisk, hjernen skelner ikke, og den håndterer alle processer. Psyke og soma
er adskilte konstruktioner begået af mennesket selv.
Så, hvad gør mennesket, når det konfronteres med det værste onde? Det gør, som Cicero
mener det altid ifølge sin natur vil gøre, det søger at undgå det. Og netop denne
undgåelsesadfærd, er måske det værste mennesket kan gøre, stillet over for det onde.
Mennesket er i dag fordærvet, hvis man ved fordærvet kan forstå civiliseret, og der findes
andre måder at tilgå udfordringer på end de umiddelbare, som det her er belyst, kan være
intuitivt forståelige, men desværre også medvirke til at opretholde og forværre lidelser som
smerter og PTSD.

Afsluttende kommentar
Der er i specialet vendt og diskuteret mange bolde, og der kan peges på forskellige
implikationer for klinisk praksis.
Der synes at være to parallelle spor, hvad angår smertesygdomme, det psykiatriske og den
nyere forskning. Jeg mener at der er belæg for at kritisere eksistensen af smertesygdom som
en psykiatrisk lidelse, som den fremstår i DSM IV, og som også diskuteret er diagnosen
overinklusiv på flere områder. Ligeledes er det diskuteret, om PTSD diagnosen yder
retfærdighed overfor de mangeartede symptomer der kan følge et traume, og især fraværet af
somatiske symptomer, når nu det både i historien, men også i nutidig forskning peges på, at
der ofte er fysisk smerte forbundet med PTSD. Konklusionerne i specialet her bør skærpe
opmærksomheden på en tidlig intervention i forhold til mennesker, der har været udsat for
traumer, og som også fundet af Ozer et al. (2003) er det de psykosociale faktorer posttraumet,
der bør vægtes for at forebygge PTSD, og ydermere et fokus på måder hvorpå
traumeerfaringer bliver håndteret. Det er vist at undgåelsesadfærd kan sætte en række
uheldige mekanismer i gang og forstærke hukommelsesspor og øge sensitivering for angst,
som kan medføre fastholdelse og forværring af både smerter og PTSD. Der synes at være et
vindue mellem 6 – 12 måneder, som er vigtigt for forebyggelse af PTSD og smerter, og øget
fokus på social støtte for at hindre undgåelsesadfærd og forstærkning af hukommelsesspor
om traumet, og dette vindue kan være en vigtig opmærksomhed for klinisk intervention, og
opfølgning i forholds til ulykker og traumer.
Der kan peges på, som det også blev vist i afsnittet om forekomst af kroniske smerter, at de
der ikke er på arbejdsmarkedet oplever stærkere smerter, end de der har en fast tilknytning
til en arbejdsplads. Dette kan være som følge af undgåelsesadfærd, at fastholdes i en ond
cirkel, så dette understreger sådan set bare at det er vigtigt at tage hensyn til den enkelte og
gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt.
Endvidere vil en anerkendelse af sameksistens af smerter og PTSD og anvendelse af viden
herom, føre til en anderledes interpellation af de borgere, der lider af disse smerter, de vil
ikke blive kategoriseret som psykiatriske patienter alene på grund af deres smertesygdom,
hvilket de med belæg i ovenstående heller ikke nødvendigvis er.
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