PROJEKTRESUMÉ

1. Oplysninger om projektet og tilskudsmodtager

18-610-00013
Rådet for Offerfondens j.nr. (fremgår af tilsagnet): _______________________________________________________
Posttraumatisk Stress efter Trafikulykke: Screening og behandlingseffekt
Projektet/aktivitetens titel: __________________________________________________________________________
2. Resumé af forskningsprojektet
Skriv på en let forståelig måde et kort resumé af forskningsprojektet. Resuméet skal som minimum indeholde
angivelse af baggrund, formål, metode og resultater. Maks. 2.400 tegn.

Baggrund:
Ofre for trafikulykker lider ofte af både smerter og posttraumatisk stress (PTSD). Sammenlignet med ofre uden PTSD
lider gruppen med PTSD af betydelig sværere psykiske og fysiske følger. Screening for PTSD blandt trafikofre med
vedvarende smerter er derfor væsentlig for en effektiv behandling. Desværre er PTSD ofte overset, da flere af
symptomerne ligner de som smertepatiener oplever grundet smerter og depression. Det betyder, at PTSD ofte ikke
opdages eller modsat overdiagnosticeres, hvorfor tilstanden ikke behandles effektivt. Problematikken er vanskeliggjort
ved indførelsen af to nye diagnosesystemer (DSM-5 og ICD-11), hvilket betyder, at redskaberne til screening for
PTSD endnu ikke er afprøvet og valideret i patientgruppen. Der er derfor risiko for, at symptomerne på PTSD ikke
klassificeres korrekt og patienterne derfor ikke modtager den rette behehandlig. Endelig eksisterer der ikke
repræsentative studier, der har undersøgt om ofre for trafikulykker med samtidig smerte og PTSD har samme udbytte
af tværfaglig smertebehandling som patienter med smerter uden PTSD.
Formål:
Aktuelle studie har til formål:
1) At undersøge, hvordan der bedst screenes for PTSD hos trafikofre med vedvarende smerter.
2) At validere to screeningsredskaber for PTSD.
3) At undersøge om gruppen med PTSD får samme udbytte af smertebehandling som gruppen uden PTSD.
Metode:
At validere to spørgeskemaer til screening for PTSD (International Trauma Questionnaire, ITQ og Posttraumatic
Stress Checllist-5, PCL-5 i et repræsentativt udsnit af trafikofre med vedvarende smerter.
Resultater:
De to screeningsredskaber identificerer cirka samme andel af patienter med PTSD (17-18%). Dog er det ikke
fuldstændig samme patienter, der identificeres med de to redskaber, hvilket formentlig hænger sammen med, at de to
diagnosesystemer klassificerer og forstår PTSD forskelligt. Dette har stor betydning for den efterfølgende behandling,
da kun patienter identificeret med ITQ (ICD-11 systemet) findes at have ringere behandlingsudbytte sammenlignet
med smertepatienter uden PTSD. Ved klassificering af PTSD med PCL-5 (DSM-5 systemet) ses ingen forskel i
behandlingsudbytte, når man sammenligner med smertepatienterne uden PTSD. Dette betyder, at en korrekt
identifikation af patienter med behandlingskrævende PTSD kun fanges ved brug af ITQ, hvorfor denne er indført som
screening.
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VEJLEDNING
Projektresuméet skal kun udarbejdes ved forskningsprojekter. Projektresuméet sendes sammen med slutrapport,
slutregnskab og et eventuelt produkt. Resuméet skal på en kort og let forståelig måde (også for ikke-fagfolk) beskrive
projektet, dets formål og resultater.
Hele eller dele af projektresuméet kan blive offentliggjort.

3. Dato og underskrift
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Projektresuméet sendes sammen med slutrapport, slutregnskab og et eventuelt produkt til:
Rådet for Offerfonden
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