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at de pagoeldende ting eller mennesleer burde voekke nogen f0lelser.
Den forste type af arsager til uforklarlige f0lelser kan voere
tidligere oplevelser, vi simpelt hen har glemt. Veres huleommelser er i virleeligheden to huleommelser, en for bevidst erindrede
begivenheder og en for uvillearlige, fx f0lelsesmoessige realetioner. Af den gruhd lean man godt huslee at reagere f0lelsesmoessigt med lidt ubehag eller angst ved synet af en bestemt type
hund, fordi man som barn blev bidt af en sadan hund, selv om
man senere bar glemt episoden i erindringshuleommelsen.
Den anden type arsager til gadefulde, f0lelsesmoessige realetioner i dagliglivet er det, vi psyleologer lealder generaliserede
realetioner: Det betyder, at noget, der blot ligner noget andet,
lean fremkalde en tilsvarende realetion - om end som regel en
sVagere rea~tion. Man lean fx noere et stoerlet og helt bevidst had
til en bestemt bekendt og sa helt uden tanke pa dette fjendskab
opleve et vist ubehag ved synet af en fremmed person, der blot
overfladisle ligner den forhadte bele~n4_!e.
Den tredje type er det forhold, at f0lelser har en vis varighed.
Hvis noget voekker en strerle positiv eller negativ folelse hos os,
sa kan denne folelsesmressige reaktion - inden den klinger helt
af- na at farve vores oplevelser af noget helt andet, vi oplever
lige efter den forudgciende, f0lelsesmressige pavirkning. Man
taler i denne forbindelse om spredning af f0lelser, og deter blevet dokumenteret i flere nye unders0gelser, at man kan komme
til at synes godt eller darligt om noget, blot fordi man umiddelbart forinden har oplevet noget godt eller darligt.
"'
Nu har et forskerhold bestaende af japanere og hollrendere
imidlertid stillet sig f0lgende sp0rgsmal: Er spredning af f0lelser
afhrengig af, om man ved, hvor folelsen stammer fra? Eller med
andre ord: Vil en fremkaldt f0lelse sprede sig mere eller mindre,
<ifhoengig af om man tc:enker pa, hvor den kom fra, altsa hvad der
udl0ste den foregaende f0lelse?
For at unders0ge dette be'nyttede forskerne en metode til at
fremkalde f0lelses-spredning, der er benyttet i flere tidligere
undersogelser. Man udsretter fors0gspersoner for et billede, der
vc:ekker enten en·positiV f0lelse, fx et billede af et barn, der smiler til sin mor, eller to venner, der griner sammen - eller en negativ f0lelse, fx et billede af en blodig bilulykke eller et voldeligt
overfald. Fa seleunder efter hvert billede viser man et billede af et
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nene var helt tilfreldige og blot skulle adskille skrifttegnene fra
hinanden. Forsogspersonerne skulle i denne gruppe sa vidt muligt ignorere disse billeder. Den an den gruppe fik at vide, at de
skulle bed0mme bade billeder og skrifttegn, og denne gruppe
skulle i den lille pause mellem billedet og skrifttegnet trykke pa
den ene af to knapper, hvis de syntes, at billedet var behageligt,
og pci den anden af de to knapper, hvis de syntes, at billedet var
ubehageligt.
Den sidstnc:evnte gruppe blev altsa bevidstgjort om deres
f0lelsesmressige reaktion pa de positive og negative billeder,
mens person erne i den forste gruppe matte forventes at vc:ere
mere ubevidste om deres folelsesmressige reaktioner pa de tilfreldige billeder, der kom f0r de kinesiske skrifttegn.
Resultaterne af dette eksperiment viste helt klart, at der var
meget mindre f0lelsesmc:essig spredning i gruppen, der forholdt
sig bevidst til den omstc:endighed, at de foregaende billeder havde vakt positive eller negative folelser hos dem. I denne gruppe
var der meget lidt folelsesmressig spredning fra billederne til de
kinesiske skrifttegn. Den gruppe, der ikke var gjort bevidste om
deres folelsesmressige reaktioner pa de positive og negative billeder, udviste klart mere f0lelsesmressig spredning til de efterfolgende kinesiske skrifttegn.
Forskerholdet leonkluderer, at vi kan beskytte os mod folelsesmc:essig spredning, ikke ved at ignorere kilden til den folelsesmressige reaktion, men ved tvrertimod at gore det klart for os
selv, hvad det var, der fremkaldte den forste folelsesmressige
reaktion, sa den ikke smitter sa meget af pa de efterf0lgende
oplevelser.
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Kilde: Oikawa, M., Aarts, H. & Oikawa, H. (2011). There is a fire burning in my heart:
the role of camal attribution in affect transfer. Cog11iiion and Emotion, 25(1). 156·163.

Athrengig
af medicin?

kinesisk skrifttegn (som fors0gspersonen naturligvis ikke forstar} og beder fors0gspersonen om at vurdere, om dette skrifttegn er grimt eller smukt.
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Det viser sig som regel, at fors0gspersonerne finder skrifttegnene smukkere, mlr de efterfolger et positivt billede, og grimm ere, nar de efterf0lger et negativt billede. I den nye japansk-hollandske unders0gelse gentog man denne procedure blot med
den vigtige fofskel, at forsogspersonerne var inddelt ito grupper.
Begge grupper sa positive og negative billeder, der tre sekunder
senere blev efterfulgt af et kinesisk skrifttegn. Men den ene
gruppe fik at vide, at de fremviste billeder ind imellem skriftteg-

depression - som virker lige sa godt som piller pa kort sigt og vresentlig bedre pa langt sigt - er noget dyrere end pillebehandling.
Det sidste grelder dog kun pa kart sigt, idet unders0gelser fra bade
USA og England viser, at psykologisk behandling faktisk er billigere
for samfundet pa lrengere sigt, pii grund af frerre tilbagefald og
dermed frerre sygedage.

rugen af antidepressiv medicin af typen SSRI -midler er
nrermest eksploderet i den vestlige verden (og vist nok
ogsa efterhanden i store dele af den 0stlige) ide sidste par
artier. Det kan hrenge sammen med, at vi tilsyneladende bliver
mere og mere deprirnerede i nutidens stressende samfund. Det
hrenger utvivlsomt ogsa sammen med, at psykologbehandling mod
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Nu har en canad isle-amerikansk forskergruppe frernsat en tredje forldaring pa det kronisk stigende forb rug af SSRI-rnedicin: Disse
piller er tilsyneladende, tvrert imod hvad man har tidligere harftoet, strerkt a±hrengighedsskabende. Denne hypotese er srerlig
5ekymrende 1 forbmdelse med netop depressionsmedicin. ForskerfiOiaet-hawiSefliT unders0gelser, der VIser, at ubeflandlet de ressi6llnres en t1 gar over af sig, selv e er tre ti seks mcineder. Hvis
derfor har taget piller mod depression i over seks m8neder, kan
man if0lge forskerholdet vrere blevet sa afhrengig af pillerne, at man
f0ler sig n0dsaget til bagefter at fortsrette i arevis og maske endda
livet ud. Det er sa meget desto mere beldageligt, da pillerne tilsyneladende mister deres effekt efter ca. et halvt <'irs tid, saledes at man
ikke fih frerre depressioner senere i livet, selv om man fortsretter
med pillerne. At mange alligevel fortsretter, skyldes if0lge forskergruppen det afhrengighedsskabende ved pillerne, sam betyder, at
det ofte medforer flere lidelser i form af mere depression, hvis man
holder op med pillerne, sa man ofte foler sig n0dsaget til at genoptage og fortsrette med pillerne.
Afhrengigheden af antidepr"essTv medtcin svarer if0lge forskerholdet ganske n0je til den athrengighed, man kender fra folk, der i
lrengere perioder har taget morfin, sovemedicin eller angstmedicin.
N<lr man holder op, koffi"~er der blot endnu mere smerte, s0vnl0shed eller angst, sa man ofte foler sig nodsaget til at fortsrette, selv
om medicinen ikke hjrelper mere.
Forklaringen er den simple, at hjernen er et udprreget selvregulerende organ. Nar en kemisk proces i hjernen skubbes i den ene
retning af medicin, vil hjernen i l0bet af nogen tid udvikle en slags
modregulering, der genopretter den tidligere kemiske balance, trod
den vedvarende medicinpc\virkning. Nat man sa standser med
medicinen, fortsretter deri. omtalte modregulering, sa der opstar
netop den tilstand, som medicinen skulle fjerne, altsc\ mere angst
efter angstmedicin og mere depression efter depressionsmedicin if0lge forskerholdet.
Forskerholdet nrevner, at· opfattelsen af depression i nutidens
forskerkredse deler sig ito lejre. Den kemiske teor~ eller den sc\kaldte sygdomsteori- om depression gar ud pc\, at hjernens evne til
at skabe kemisk balance er skadet, sa der opst<lr en uheldig tilstand,
hvor den kemiske ubalance fremkalder den depressive tilstand.
lf0lge denne opfattelse genopretter medicinen den 0nskede balance.
Den anden opfattelse gar ud pa, at depression beror pa stress og
psykologisk vantrivsel, og at hjernen selv omstiller sin kemiske
balance under dep~essionen, fordi det i menneskehedens fortid var
en fordel at ligge underdrejet, nih tilvrerelsen forekom fuldstrendig
hiibl0s. If0lge denne opfattelse er den kemiske rendring i hjernen
altsa en fra naturens side tilstrrebt rendring- nih man f0ler sig overvreldet af modgang i livet - og ikke en kemisk defekt.
Man kan if0lge forskerholdet snarere sige, at en medicinsk behandling af den naturlige depression i sig selv fremkalder en slags
kemisk for'styrrelse, altsa den omtalte modregulering, der efterf01gende giver mere depression, nc\r man standser med pillerne, hvorefter man sa ofte vrelger at fortsrette med pillerne.
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Forskerne giver pel basis af en gennemgang af tidligere forskargwneri.ter for deres pc\stand:
\2)Unders0gelser med to grupper, der i lang tid, fx i to 3r, far
enten placebomedicin eller antidepressiv medicin, viser, at de medicinbehandlede i 'det for.ste halve ars tid har lidt mindre depression
end placebogruppen, men efter et halvt ;irs tid ser man ingen forskel i hyppigheden af depression i de to grupper. Ifolge forskerne
beror det pci, at placebogruppen efter et halvt ars tid kommer sig
over deres naturlige depression, mens pillegruppen nu har udviklet
den omtalte modregulering, sa de fat lige sci meget depression, som
de ville have faet helt uden medicin. Denne erfaring st0tter altsc\
klart hypotesen om en modregulering, som bevirker, at pillernes
effekt oph0rer efter et halvt <'rrs tid, selv ved forts at medicinering.
~ Hvis man i en ligeledes tocirig undersogelse giver placebopiller uafbrudt i de to ar til den ene gruppe og antidepressiv medicin
til den anden gruppe i det f0rste ar, og sa ogsa placebopiller i det
f0lgende cir, ser man igen lidt mere depression i placebogruppen i
det f0rste <irs tid, men i det andet <ir ser man omvendt klart mere
depression i gruppen, der efter et ar skiftede fra effektiv medicin til
placebopiller (selvfolgelig uden selv at vide det). Dette fund stotter
altsci ogsa teorien om en modregulering, som nu - efter medicinens
· oph0r - resulterer i 0get depreSsion i Met efter medicinbehandlingen.
@~s de to ovennrevnte fund virkelig skyldes hjernens modre·
kemisk balancel
gulering i forbindelse med iller der
hjernen, s e man vente, at der var en samruenhreng ruellem, hvor
s~rerkt en bestemt antidepressiv ruedicin skubber til den kemis~
balance i hjernen, og hvor strerk en stigning i depressionshyppighed
der forekommer efter ophor rued de forskellige former for antidepressiv medicin. Forskerholdet har ogsci testet denne hypotese. Man
iennemgik dels forskningen over kemiske effekter af forskellige
former for antidepressiv medicin i hjernen hos fors0gsdyr, dels
forskningen over hyppigheden af tilbagefald med ny depression hos
deprimerede efter oph0r rued forskellige medicintyper. Forskerne
rerkere en me{Iifandt faktisk en klar sammenhren , sa.Iedes
cm ren re e 1ernens erniske balance, desto flere tilbagefald forekern der efter medicinopher. Dette nye fund er efter forskernes
opfattelse det strerkeste argument for rnodreguleringshypotesen sorn igen er et strerkt argument irnod langvarig brug af antidepressiv rnedicin i det hele taget.
Det ser altsa ud til, at psykologisk behandling for depression er
et endnu bedre alternativ til medicinbehandling, end man tidligere
har troet! De fern forskere bag undersogelsen mener, at sundhedsmyndighederne b0r rendre den vejledning, der udsendes til
de praktiserende lreger vedmrende depressionsbehandling.
ni~re
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