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Helsearbeideres manglende kunnskap om og interesse for krenkelser som
foregår i de private rom og bak lukkede dører kan bidra til at tausheten
opprettholdes og at overgrepene fortsetter.
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artikkel publisert i 2002. Legen Vincent
Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn.
J. Felitti sammenfatter der en stor
Innlegg må undertegnes med fullt navn.
studie, den såkalte Adverse Childhood Innlegg med usaklig innhold eller
Experience Study (ACE-studien). På
upassende språkbruk blir ikke publisert.
bakgrunn av informasjon fra over 17
Fornavn
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000 voksne personer har forskerne
Send meg svar
vurdert sammenhengene mellom visse Epost
typer barndomsopplevelser og de
Send innlegg
viktigste risikofaktorer for de ledende
dødsårsaker blant voksne i dagens
Hele debatten
USA. Barndomsopplevelsene forskerne
har fokusert på er følgende: psykisk, fysisk og seksuelt misbruk av barnet selv; det å
vokse opp med voksne som misbruker alkohol eller narkotika, som har mentale
lidelser eller har prøvd å ta sitt liv, som mishandler barnets mor, eller som har vært
dømt eller fengslet. Forskerne registrerte en mye høyere forekomst av risikofaktorer for
alvorlige sykdommer blant studiepersoner som anga de nevnte
barndomsopplevelser, sammenliknet med dem som ikke oppga å ha hatt slike
erfaringer. Og jo flere typer slike opplevelser en studieperson oppga, desto høyere var
vedkommendes samlede sykdomsrisiko. Bildet om forvandlingen av gull til bly fanger
metaforisk selve essensen av sammenhengen mellom en barndom preget av direkte
eller indirekte krenkelser og et voksenliv preget av stor helserisiko og for tidlig død
som ACE-studien har tallfestet. Felitti formulerer det slik: «Vi fant at slike negative
barndomserfaringer var svært vanlige selv om de som regel var fortiet og uoppdaget;
at de selv et halvt århundre senere fremdeles hadde avgjørende effekt på helsen selv
om de nå var blitt omformet fra psykososiale erfaringer til somatiske sykdommer; og at
de på helt avgjørende måter bestemmer nasjonens helse og sosiale velferd. Våre
funn er av største viktighet for den daglige praksis i somatisk og psykiatrisk medisin,
fordi de indikerer at det som er anerkjent som vanlig i voksenmedisinen er resultatet
av det som ikke blir erkjent i barndommen. Studien får de gjeldende
forståelsesmodeller for depresjon og rusmisbruk til å fremstå som overfladiske, fordi
den påviser at disse står i en sterk dose-respons-sammenheng til forutgående
livserfaringer.» (min oversettelse). Funnene fra ACE-studien støttes av en studie blant
6000 voksne, publisert i år, som tallfester sammenhengene mellom opplevelse av
henholdsvis mishandling, misbruk eller vanskjøtsel og sykdom. Statistisk beregning
tilsier at mishandling medfører økt risiko for lungesykdommer, magesår og
leddsykdommer; seksuelt misbruk medfører økt risiko for hjertesykdommer;
vanskjøtsel medfører økt risiko for diabetes og autoimmune sykdommer.
Sammenhengen mellom seksuelt misbruk og hjertesykdommer er den sikreste. En
studie blant 1359 eldre personer publisert i 2000 viste en sammenheng mellom
seksuelle overgrep i barndommen og både revmatoid artritt og brystkreft hos kvinner.
En sammenheng mellom mishandlings- og misbrukserfaring og det som defineres
som psykiatrisk sykdom er solid dokumentert. Blant kvinner med tunge psykiatriske
diagnoser angir inntil 85 prosent slike erfaringer. Men en engelsk studie fra 2001 viste
en svært høy forekomst av voldserfaring også blant kvinner som oppsøkte
allmennlege. Og dessuten viste den at voldserfaring i barndommen medfører en høy
risiko for igjen å bli voldtatt, mishandlet eller traumatisert som voksen. Vitenskapelig
dokumentasjon tilsier at barndommens uoppdagede og unevnelige eksistensielle

http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article5953.ece

Spesial: Fantasy | Politiloggen | Ville
veier | Nye viner | UT-brudd

Sett adressa.no som startside

Mer fotball:

Beklager
supporternes
oppførsel
FRANKFURT:
Det tyske
fotballforbundet
(DFB) gikk
søndag ut og
beklaget tyske
tilhengeres
oppførsel i Slovakia lørdag kveld.
Les mer
Venter å se Mikel mandag
Skottene kommer stinne av
selvtillit
Sandefjord til topps

10 Siste Nyheter
18:08 Norske Syden-turister kastet
av flyet
18:03 Norske marinedykkere og
logistikere til USA
17:55 Ber om hjelp etter mulig drap
på Dælenenga
17:36 Mentsjov vant og overtok
ledelsen
17:30 Stjal verdens største spark
17:14 Norsk rekord av Thorkildsen
17:06 Omkom etter kantring
16:32 To savnet etter kantring i
Aursjøen i Skjåk
16:12 Motorsyklist skadd i
utforkjøring
16:02 Krever RBK-plass for
«Lillebror»

Eli Buhaug mener:

Bruk stemmeretten

Page 1 of 3

Overgrep og helseskader

tjenester
rss
pda
din adressa
wap
søk i adressa

• Økonomiske rapporter
• economic reports

MARKEDSPLASSEN
Bil, båt og mc
Data, tele & mobil
Helse og velvære
Hjelp til eiendommen
Kultur, sport og fritid
Kurs og konferanser
Reiser og ferie
Restaurant & kafé
Shopping
Trafikkinfo
Utdanning

04-09-05 18:42

krenkelser med stor sannsynlighet senere blir «oppdaget» og «navngitt» av den
psykiatriske og somatiske medisinen, idet erfaringene er blitt omformet fra krenkelse til
sykdom. Men tallene gir ikke svar på det sentrale spørsmålet som de gir grunnlag for å
stille, nemlig hvordan barndomserfaringer som ikke drepte barnet årtier senere likevel
dreper den voksne som var dette barnet. Forskerne knytter forklaringer til såkalt
risikoadferd. Med det menes: bruk av helseskadelige stoffer slik som nikotin, alkohol,
narkotika og andre rusmidler; overvekt og fysisk inaktivitet; ubeskyttet seksualitet med
smittsom sykdom, uønsket eller tenåringssvangerskap til følge. Ved å bruke begrepet
«risikoadferd» tilkjennegir forskerne både at de bedømmer en være- eller levemåte
utenfra, og at de fordømmer personen som lever eller ter seg slik som ufornuftig og
uansvarlig. Et slikt avstandsblikk gir ingen fruktbar ansats til å kunne forstå hvordan
barn som er blitt skadet og krenket blir til voksne som tilsynelatende forsterker sin
skadethet ved å skade seg selv og som tilsynelatende selv utdyper sin krenkethet ved
å ikke verne seg. Hvordan forvandlingen fra gull til bly skjer i et livsløp må utforskes
ved hjelp av både nær- og dyptgående bekjentskap med den enkelte krenkede
person. Den destruktive kraften som bor i krenkelser er knyttet til fenomener som
unndrar seg tallfesting. De handler om skam, skyld, stigma, smerte, redsel, angst,
isolasjon, utrygghet og ensomhet. Hvordan disse former den krenkedes selv- og
kroppsbilde og vedkommendes handlinger og væremåter kan tall ikke gripe. De
dokumenterte sammenhengene mellom tidlige og senere krenkelseserfaringer,
mellom krenkelse og sykdom, og mellom tidlig krenkelse og for tidlig død har selvsagt
stor relevans for helsepersonell. Men studiene viser dessverre også at helsearbeidere
i meget liten grad innhenter informasjon om traumer. Det behøves andre typer
utforskning, og det er nødvendig at den allerede eksisterende kunnskapen blir tillagt
rettmessig betydning. Den bør bli tatt inn i opplæringen av helsepersonell i større grad
enn det som er tilfelle i dag. Ellers vil behandlere fortsatt kunne la være å etterspørre
traumeerfaring hos syke og lidende personer og ignorere informasjon som disse selv
tilbyr uoppfordret. Og så lenge behandlerne ikke spør og ikke vet bidrar de til at
tausheten omkring mishandling og misbruk opprettholdes, at krenkelser fortsetter, og
at de overføres fra generasjon til generasjon, med en stor mengde sykdom til følge.
Tips en venn !
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