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Abstract: 

We examined wildlife athletes stricken by avalanche for current and post-avalanche 

prevalence of posttraumatic stress disorder (PTSD). Interviewing 31 avalanche victims using 

SCID-5, we found a post-avalanche PTSD prevalence of 25% and a current PTSD prevalence 

of 7%. We found that 14% of males and 56% of females developed post-avalanche PTSD 

(p=0,027). We also examined contact with primary and secondary health care services due to 

psychological distress. We found 10% to have had contact with primary, and 7% to have had 

contact with secondary health care services due to psychological distress within the last year. 

Due to a span of half a year to 26.5 years (Mean: 7 years, SD: 6.2) from the avalanche 

incident to the time of examination our findings poorly reflect the use of health care services 

due to psychological distress during the expected most severe time period post-trauma. Our 

findings confirm that wildlife athletes do experience PTSD after being stricken by avalanche, 

though at a lower prevalence than among other populations directly stricken by disaster. This 

indicate that health care professionals should be responsive to and address avalanche victims 

post trauma psychological health. 

 

Bakgrunn 

Mer trafikk i fjellet 

Ny teknologi har endret nordmenns skivaner. Lettere og mer funksjonelt utstyr har muliggjort 

økt aktivitet i bratt terreng utenfor sikrede områder, som for eksempel toppturer på ski eller 

snøbrett (1). Skienes egenskaper har gjort skikjøring utenfor preparerte løyper mulig for større 

brukergrupper. Mildere restriksjoner for snøscooterbruk fører til økt interesse for bruk av 

snøscooter til rekreasjonskjøring, også i bratt terreng. 

Hva vi vet om skredulykker og de som blir tatt 

Heldigvis synes ikke den økte bruken av brattere fjellterreng å ha ført til noen markant økning 

i dødsulykker, og det foreligger heller ikke noe dokumentasjon på økning i antall 

snøskredhendelser. Norges geotekniske institutt(NGI) har for tidsrommet 2006 til 2016 

registrert 67 omkomne etter snøskred. Av disse omkom 62 (93%) etter ferdsel i natur i fritid 

eller jobbsammenheng (2). Det er grunn til å tro at de fleste snøskredhendelser skjer i 

forbindelse med friluftslivsaktiviteter. Likevel foreligger det begrenset forskning på denne 

gruppen, med unntak fra enkelte kvalitative studier med fokus på case-beskrivelser og 

holdningsendringer hos såkalte frikjørere (3, 4), samt en ennå ikke publisert studie fra «the 

White Heat»-prosjektet ved CARE på Universitet i Tromsø og Montana State University med 

fokus på frikjøreres holdninger og atferd (5). Så langt vi kan se, foreligger ingen andre 

kvantitative studier som kartlegger atferd og reaksjoner hos skredtatte, og vi kjenner lite til 

disses bruk av helsevesenet for eventuelle psykiske plager etter skredulykken. 
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Hva vi vet om PTSD som følge av snøskred 

For mennesker som rammes kan skredulykker innebære opplevelsen av å miste kontroll og 

orienteringsevne, og de kan være nær ved, eller å oppleve at de er nær ved, å omkomme. 

Studier i etterkant av bombeangrepet i Regjeringskvartalet 22.07.2011 viser at selvopplevd 

livsfare kan være sentralt i utvikling og opprettholdelse av posttraumatiske stressreaksjoner 

(6). En case-studie utført i etterkant av en skredulykke i Forsvaret i 1994, har vist 

posttraumatisk stress hos de eksponerte 2 uker og 4 måneder etter ulykken (7). En større 

oppfølgingsstudie i etterkant av to snøskred som rammet bebyggelse i to bygder på Island i 

1995 viser at 16% av de spurte hadde PTSD selv etter 16 år (8) Dette er alle studier av 

skredeksponerte som ble rammet i sine habitualområder uten forvarsel, der vi kan anta 

bevissthet rundt risikoen for hendelsen var begrenset. De som blir tatt av snøskred i 

forbindelse med rekreasjonsaktivitet i, og i nærheten av, bratt terreng kan i større grad sies å 

måtte være klar over risikoen for en skredhendelse og gjør i større grad et valg om å oppholde 

seg i skredfarlig terreng. Det foreligger imidlertid, ut fra hva vi vet, ingen studier av 

posttraumatiske stressreaksjoner eller psykisk helse etter snøskredulykker som rammer 

utøvere av friluftslivsaktiviteter. 

 

Mål med denne oppgaven 

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke forekomst av posttraumatisk stresslidelse 

(PTSD) hos utøvere av friluftslivsaktiviteter som har blitt tatt av snøskred og bruk av primær- 

og spesialisthelsetjenesten for psykiske plager i etterkant av hendelsen. Da dette er en lite 

undersøkt gruppe er det interessant å beskrive denne noe gjennom demografiske data, samt 

inkludere enkelte kvalitative momenter som kan belyse relevante forhold knyttet til 

hendelsen.  

 

Material og metode 

Rekruttering og inkluderingskriterium 

Oppgaven er en del av en større studie i samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress(NKVTS). Studien er en tverrsnittstudie med 

retrospektive momenter. Informanter til denne er rekruttert gjennom prosjektgruppens egne 

nettverk, gjennom oppslag i frikjøringsmagasinet Fri Flyt og sosiale medier. Studiens eneste 

inkluderingskriterium er at informantene selv skal ha blitt tatt av et snøskred under 

friluftslivsaktivitet. Majoriteten av studiens informanter tok selv kontakt med oss, etter å ha 

sett oppslaget i Fri Flyt.  

 

Metode 

Innhenting av data er organisert i to deler, først et spørreskjema som ble besvart av alle, 

deretter et oppfølgende telefonintervju av de som ga sin tilslutning til å kunne bli kontaktet 

per telefon. Av studiens totalt 45 informanter inngår de 31 første som hadde samtykket til å 

bli kontaktet for telefonintervju i denne oppgaven. Telefonintervjuene ble i sin helhet utført av 

forfatteren av oppgaven etter opplæring i bruk av undersøkelsesverktøyene, og tatt opp etter 

samtykke fra informantene. Undersøkelse av livstidsprevalens og punktprevalens av PTSD 

etter snøskred ble utført ved hjelp av SCID-5. I intervjuet ble det også innhentet data om 

andre traumer og psykiatriske diagnoser, samt kvalitative data om mestring og 

mestringsreaksjoner. Telefonintervjuene ble utført i løpet av oktober 2017. Traumespesifikke 

og demografiske data, samt data om kontaktsøking til helsevesenet for psykiske plager ble 

hentet fra spørreskjema utfylt mellom august og november 2017.  
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Vurdering av annen psykiatri 

Informasjon om andre traumer ble kategorisert i tre grupper: ingen andre traumer, 

sportsrelaterte traumer (dvs. vedvarende eller overhengende livsfare utenfor kontroll i 

forbindelse med sports- og friluftsaktivitet f.eks. andre mindre snøskred, klatre- eller 

dykkerulykker osv.) og andre traumer (f.eks. trafikkulykker, større katastrofer, plutselig tap av 

nærstående person eller overgrep). Psykiatrisk komorbiditet ble kartlagt ved å spørre 

informantene om de hadde hatt andre psykiske plager eller lidelser. 

 

Traumespesifikke faktorer 

Vurdering av opplevd livsfare ble gjort gjennom spørsmålet «Hvor stor mener du faren var for 

at du kunne ha omkommet?», med svarmulighetene: ingen, liten, moderat, stor og 

overveldende. Denne måten å kartlegge opplevd livsfare har blitt vist å ha høy korrelasjon 

med andre mål på livsfare og synes å ha høy validitet (9). Data om tid siden skredhendelsen, 

alder både ved skredhendelsen og ved undersøkelsestidspunktet, samt kjønn ble innhentet.  

Vurdering av kontaktsøking grunnet psykiske plager 

Kontaktsøking til helsevesenet for psykiske plager ble målt med spørsmålene: «Har du vært i 

kontakt med fastlege på grunn av psykiske plager de siste 12 månedene?» og «Har du vært i 

kontakt med psykiater/psykolog eller psykiatrisk poliklinikk i løpet av de siste 12 

månedene?», med svarmulighetene ja eller nei.  

 

Statistisk analyse 

Data ble registrert i IBM SPSS Statistics 24 for datapresentasjon og statistisk analyse. 

Grunnet det lave antallet informanter ble Fischer’s Exact Test benyttet for beregning av p-

verdi. Denne testen tillater kun bivalente analyser for to faktorer om gangen. 

 

Resultater 

Hvem er de skredtatte, når ble de tatt? 

Våre 31 informanter hadde stor spredning i både alder ved undersøkelsestidspunktet og ved 

skredhendelsen, og i tid siden denne fant sted. Vår yngste informant var 22 år, eldste 53 år og 

vi hadde en snittalder på 37,1 år (SD: 9,84). Ved skredhendelsene var den laveste alderen 16 

år, høyeste alder 52 år med en snittalder på 30,2 år (SD: 10,4). Spørreundersøkelsene ble 

besvart mellom 6 mnd. til 26,5 år etter skredhendelsene, med et gjennomsnitt på 7 år (SD: 

6,2).  For fordeling i alders- og tid-siden-skred-grupper, se tabell 1. 

Forekomst av PTSD 

Hos vårt utvalg fant vi at to informanter (7%) hadde PTSD ved undersøkelsestidspunktet. 

Denne lave prevalensen gjør ingen statistisk signifikante trender synlig, verken opp mot 

kjønn, alder, tid fra snøskredhendelsen, tidligere traumer, psykiatriske diagnoser, helsevesen-

søking for psykiske plager, selvopplevd livsfare eller livstap i skredhendelsen. 
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I tiden som har gått etter skredulykken har 8 informanter (25%) hatt PTSD som følge av 

ulykken. De kvalitative dataene supplerte informasjon om at symptombildet oppstod hos de 

fleste i den første perioden etter ulykken. Enkelte informanter opplevde at symptomtrykket 

økte i visse perioder eller at symptombildet først oppstod senere i tid. 

Kjønns betydning for PTSD 

Kjønnsmessig bestod våre informanter av 22(71%) menn og 9(29%) kvinner. Dette er den 

eneste faktoren som i vårt utvalg viser statistisk signifikans i undergruppen «PTSD før», med 

5 av 9 (56%) kvinner og 3 av 22 (14%) menn (P=0,027). 

Selvopplevd livsfare 

Vi fant ingen statistisk signifikant verdi av opplevd livsfare, verken ved å se på gruppene som 

besvarte selvopplevd livsfare som «stor» og «overveldende» sammen eller ved 

«overveldende» alene. Dette verken for gruppene «PTSD nå» eller for «PTSD før». For 

fordelingen se tabell 2. 

Kontakt med helsevesen for psykiske plager 

3 informanter (10%) hadde i løpet av de siste 12 mnd. vært i kontakt med 

primærhelsetjenesten grunnet psykiske plager. Kun én av disse har på noe tidspunkt hatt 

PTSD. Se tabell 2.  

2 informanter (7%) hadde i løpet av de siste 12 mnd. vært i kontakt med 

spesialisthelsetjenesten innenfor psykiatri. Én hadde PTSD ved undersøkelsestidspunktet og 

én hadde tidligere hatt PTSD etter ulykken. Se tabell 2. 

Betydningen av andre traumer for PTSD 

Vi fant ingen statistisk signifikant p-verdi verken for «Sportsrelaterte traumer» sammen med 

«Andre traumer» eller for sistnevnte alene. Dette verken for gruppene «PTSD nå» eller for 

«PTSD før». For fordeling og p-verdier se tabell 2. 

Livstap i skredhendelsen 

Kun én informant hadde erfart at liv hadde gått tapt i samme ulykke.  

Andre psykiatriske diagnoser 

Kun én informant hadde ved undersøkelsestidspunktet andre psykiatriske diagnoser.  

Kvalitative data: 

Følgende uttalelser kan være egnet til å illustrere reaksjoner som deltakerne hadde under eller 

i etterkant av skredhendelsen. 

 «Jeg har jo hørt at man har lite å si i et skred, men nå fikk jeg merke det på 

kroppen»        - Mann, 25 

 «Da jeg innså at jeg kom til å dø, var jeg ikke lei meg for at jeg skulle dø, men 

for all den smerten jeg påførte mamma, pappa og familien min»  - Kvinne, 20 
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 «Egentlig har det vært et savn. Fordi det var jo det aller morsomste jeg visste 

før det skjedde. Også har jeg gått og kjent på at det ikke har gitt meg den samme 

gleden.»     - Kvinne, 29, om tap av skiglede. 

 «Jeg kunne bare ha sagt: «Jeg liker ikke dette. Nå vil jeg snu», men det gjorde 

jeg ikke. Og det burde jeg.»      - Kvinne, 44 

 «To dager etterpå ville [de andre] tilbake for å se på fjellsiden og lete etter 

skiene sine. Det hadde ikke jeg noe behov for. Jeg ble med et stykke, men observerte 

på avstand. Jeg hadde ikke noe ønske om å komme inn i selve skredet. De andre 

studerte bruddkanten og alt sånt, men det hadde ikke jeg noe behov for. Det syntes jeg 

egentlig var for ubehagelig.»      - Mann, 46 

 «I perioden like etter reagerte jeg ganske mye på drønn. Det kommer jo et 

drønn når skredet løsner ut. Hvis jeg satt på buss og vi kjørte over en fartsdump og jeg 

ikke forventet det, så kunne jeg skvette til. Jeg skvatt, fikk høy puls og blei andpusten. 

[…] Det varte sånn i 2-3 måneder.»     - Mann, 23 

«Og når jeg ligger i snømassene der, altså jeg husker jo bare bruddstykker, men 

så er det som om du har vært på fest og vært veldig full. Du har en formening om at du 

har vært der, men du kan egentlig ikke si at du har vært der." - Kvinne, 26 

«Da vi begynte å forberede oss på en ny sesong, da kom det. [Det] slo meg helt 

plutselig, alene for meg selv. «Oh, shit, det var nære på.» […] Det var det ingen som 

hadde fortalt meg om, eller forberedt meg på, at kunne komme» - Mann, 34 

«Jeg hadde glede av å gjøre eksponerte ting. Frykta gjorde det moro. [Jeg] må 

nok legge om hva jeg er ute etter.»     - Mann, 20 

«På ski er alt mye mer tilstede» - Kvinne, 40, om tankekjør og frykt 

 

Diskusjon 

Oppsummering 

I denne studien av friluftsutøvere tatt av snøskred hadde 25% hatt PTSD en gang etter 

skredulykken. Av de som har hatt PTSD en gang etter skredulykken, var 37,5% menn og 

62,5% var kvinner. På tidspunkt for undersøkelsen (1/2 år – 26 år etter skredulykke) hadde 

7% av informantene PTSD. 

Vi fant i denne studien at 10% av våre informanter har vært i kontakt med 

primærhelsetjenesten, og 7% vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten, på grunn av 

psykiske plager det siste året. Grunnet den store spredningen i tid siden skredhendelsen gir 

dette tallet et dårlig bilde av kontaktsøkingen i de antatt mest sårbare periodene. 

Funn relatert til kunnskapsgrunnlaget 

Funnene våre bekrefter tidligere kunnskap om at mennesker som utsettes for livsfare i 

naturkatastrofer er i risiko for å utvikle PTSD (10). Galea et al. (11) rapporter i en 

epidemiologisk studie av PTSD en forekomst på mellom 30-40% hos direkte ofre for 

katastrofer, mellom 10-20% hos redningsmannskap og mellom 5-10% hos øvrig befolkning. 
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Våre funn med en PTSD-forekomst på 25% blant direkte ofre er lavere enn det som er funnet 

hos Galea et al. 

Våre funn visere lavere forekomst av PTSD ved  undersøkelsestidspunktet enn det som er 

funnet av PTSD i skredutsatt befolkning 16 år etter to skredulykker på Island (8). I vår 

undersøkelse var alle tatt av skredet, i motsetning til befolkningen på Island der de inkluderte 

i studien hadde både vært i og utenfor bygdene da skredene traff bebyggelsen. Forfatterne 

påpeker alvorlighetsgraden av skredulykkene, med totalødeleggelse av 43 hus og 34 døde 

hvorav 13 av disse var barn. En studie publisert i 2002 som så på «psychiatric caseness» hos 

befolkningen i en av de to bygdene som ble rammet i 1995, 10 uker etter ulykken, (12), 

rapporterte død av familiemedlem, materielt tap og forlenget adskillelse fra omgivelser og 

nettverk som faktorer som økte traumatisk stress. Kun en av våre 31 informanter rapporterte 

tap av liv i samme ulykke. Foruten enkelte tilfeller av lengre hospitalisering var 

risikofaktorene som ble funnet etter skredulykkene på Island i liten grad tilstede i vårt utvalg.  

Ved siden av lav materiell skade, få dødsfall og mindre separasjon fra hjem og nettverk, kan 

også kunnskap om og mental forberedelse på en skredulykke være en faktor som forklarer 

lavere PTSD-forekomst i vårt utvalg. Vi kan anta at bevissthet rundt risikoen for og mental 

forberedelse for en snøskredhendelse reduserer katstrofereaksjon hos de ulykkesutsatte. Dette 

bør belyses i videre forskning på denne gruppen. 

En annen faktor som kan forklare lavere PTSD-forekomst i vårt utvalg enn funnet hos Galea 

et al. (11) og Thordardottir et al. (8) er at våre informanter, med unntak fra yrkesaktive guider 

og profesjonelle frikjørere, utelukkende ble eksponert for katastrofe utenfor sitt 

habitualområde. Fravær av og letthet for å unngå ski-, snø- og scooterrelaterte triggere i 

dagliglivet kan forklare en lavere grad av både gjenopplevelser og unngåelsesatferd.  

De kvalitative dataene 

De kvalitative momentene viser at skredhendelsene påvirker informantene i stor grad, selv om 

disse nødvendigvis ikke utvikler PTSD. Informantene forteller om overdreven årvåkenhet og 

andre symptomer på sympatisk aktivering. Dette spesielt når de igjen eksponeres for 

tilsvarende værforhold, terreng eller aktivitet som de utøvde ved skredhendelsen, selv om de 

kognitivt innser at denne reaksjonen er urimelig. Dette reaksjonsmønsteret synes å være 

tilstede hos relativt mange, selv om disse ikke synes å ha uttalt unngåelsesatferd. 

Skredhendelsen synes i stor grad å påvirke informantenes holdninger til bratt friluftsliv, også 

blant de som ikke utvikler PTSD. 

Styrker og svakheter 

Vår rekrutteringsstrategi inneholder enkelte svakheter. Det er sannsynlig at skredofre med 

høyere grad av unngåelsesatferd vil kunne anse det å delta i studien som en stressor, og 

dermed ikke selv ta kontakt. Dette kunne tale for en kunstig lav PTSD-forekomst i vårt utvalg. 

På den annen side kan det være at de som i liten grad har fått reaksjoner etter å ha blitt tatt i 

skred i mindre grad anser det som interessant å være med i en slik studie, enten for de 

opplever det lite relevant for dem selv eller fordi de synes de har lite å bidra med. En slik 

effekt vil bidra til å øke prevalensen i vårt utvalg sammenliknet med den populasjonen vi 

ønsket å studere. Hussain et al. (13) har for eksempel gjort telefonintervjuer av folk som ikke 

svarte på en spørreundersøkelse  i etterkant av tsunamikatastrofen i 2004, og fant at primære 

årsaker til ikke-deltagelse var «mangel på interesse eller tid»(39,2%), «mangel på relevante 

erfaringer»(32,2%) eller at undersøkelsen var for «personlig eller emosjonelt 



7 
 

plagsom»(15,2%). Hussain et al. fant en høyere forekomst av plager hos deltagende enn hos 

ikke-deltagende individer.  

Andre svakheter ved studien er det retrospektive designet, som er normalt innen 

katstrofefeltet, og studiens avhengighet av selvrapportering. 

Implikasjoner 

Skredfaget er i sin natur tverrfaglig. Tekniske fag setter fokus på snø-, terreng- og værforhold 

og har tradisjonelt lagt vekt på disse i forebygging av snøskredulykker. Friluftslivfag setter 

fokus på aktørene i vinterfriluftslivet og har sammen med sosiologiske og psykologiske fag de 

siste ti årene rettet skredmiljøets oppmerksomhet mot den såkalte «Menneskelige faktor» som 

inkluderer bl.a. heuristiske feller om hvorfor mennesker kan komme til bevisst å velge bort de 

skredtekniske aspektene og velge å kjøre i bratt terreng uten tilstrekkelig risikovurdering. Et 

sentralt begrep innen skredfaget er risikovillighet, som omhandler en persons eller gruppes 

villighet til å utsette seg for en gitt risiko. Grensen for hvor stor risiko en person er villig til å 

ta, kan endre seg over tid. Skredulykker i lokalmiljøet kan for eksempel bidra til at andres 

risikovillighet reduseres (14). At friluftsutøvere og skikjørere deler erfaringer fra skredulykker 

øker bevisstheten om konsekvenser av skredulykker og kan bidra til et mer edruelig forhold til 

risikovillighet. Forfatteren håper at denne studien kan bidra til dette. 

Denne oppgaven bekrefter behovet for kunnskap og bevissthet om psykiske senreaksjoner i 

etterkant av skredhendelser, selv om det synes å være et lavere traumatisk potensiale ved 

skredhendelser som rammer utøvere av friluftsliv enn ved andre katastrofer. 

Funnene i denne oppgaven viser at det er grunnlag for å normalisere at friluftsutøvere tatt av 

snøskred kan oppleve posttraumatisk stress. Helsepersonell i kontakt med disse bør være 

oppmerksomme på psykisk helse og legge til rette for samtale og bearbeidelse av de 

traumatiske elementene i skredulykkene. 

 

 

 

 

Tabell 1: Antall totalt PTSD nå PTSD før 

Kjønn    
Menn 22(71%) 1(5%)(p=0,50) 3(14%)(p=0,027)* 
Kvinner 9(29%) 1(11%)(p=0,50) 5(55%)(p=0,027)* 
    
Alder(i år)    
20-29 10(32%) 2(20%) 2(20%) 
30-39 7(23%) 0 5(71%) 
40-49 11(35%) 0 1(9%) 
50+ 3(10%) 0 0 
    
Tid siden skred    
Innenfor siste 2 år 8(26%) 1(12,5%) 1(12,5%) 
Mellom 2 til 5 år 6(19%) 0 2(33%) 
Mellom 5 til 10 år 9(29%) 1(11%) 3(33%) 
Mer enn 10 år 8(26%) 0 2(25%) 

* p < 0,05    
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Tabell 2: Antall totalt PTSD nå PTSD før 

    
Kontakt fastelege:    
Ja 3(10%) 1(33%)(p=0,19) 1(33%)(p=1,00) 
Nei 28(90%) 1(4%)(p=0,19) 7(25%)(p=0,61) 
    
Kontakt psyk.pol.:    
Ja 2(7%) 1(50%)(p=0,13) 2(100%)(p=0,06) 
Nei 29(93%) 1(3,5%)(p=0,13) 6(21%)(P=0,06) 
    
Opplevd livsfare:    
Ingen 1(3%) 0 1(100%) 
Liten 7(23%) 0 1(14%) 
Middels 6(19%) 1(17%) 2(33%) 
Stor 10(32%) 0 1(10%) 
Overveldende 7(23%) 1(14%) 3(43%) 
    
Opplevd livsfare gruppert:    
Stor & overveldende livsfare 17(55%) 1(6%)(p=0,71) 4(23,5%)(p=0,54) 
Overveldende livsfare 7(23%) 1(14%)(p=0,41) 3(43%)(p=0,25) 
    
Andre traumer:    
Ingen 23(74%) 2(9%) 6(26%) 
Sportsrelaterte 4(13%) 0 0 
Andre 4(13%) 0 2(50%) 
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Sport & andre 8(26%) 0 2(25%)(p=0,67) 
Andre 4(13%) 0 2(50%)(p=0,27) 
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