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Kalenderens sidste blad er vendt, inden
længe kan vi byde velkommen til 2018.

2017 har givet gode oplevelser, men
også mange store udfordringer har skullet
overvindes.

Vi har i år, i kraft af en fantastisk ledel-
se og et personale, der har udvist en hel
speciel vilje og samarbejdsevne formået at
færdigbehandle mere end 180 patienter,
det hidtil højeste antal. Det er formået
under uændret ramme at levere høj kvali-
tet samt mere effektivt. Men vi er også
opmærksomme på, at der er en grænse
for, hvor effektive vi kan blive indenfor
en økonomisk uændret ramme, før det
går ud over kvaliteten i behandlingen, li-
gesom vi også skylder personalet tålelige
arbejdsforhold. Succeskriteriet er stadig
for mig, kvaliteten vi leverer og at den
enkelte patient har fået det bedre. Dette
er også omdrejningspunktet for os, i de
forhandlinger, som vi igennem de sidste
par år har haft med Region Syddanmark.
Vi kan ikke fortsat skrue antallet af fær-
digbehandlede patienter op under en
uændret økonomisk ramme som krævet.
Vi er meget kede af, når henviste patien-
ter må vente, men det går galt, hvis kvali-
teten bliver udhulet. Derfor havde jeg
håbet, at det havde været muligt, at få en
aftale med Regionen om, at de ville være
med til at sikre, at vi kunne tage et større
antal patienter ind i det nye år. Dette

ikke mindst set i forhold til, at det er af
stor betydning for den enkelte patient
hurtigst muligt at komme i behandling,
jo tidligere indsats des bedre effekt af be-
handlingen. Ligesom pårørende i form af
ægtefælle og børn også bliver stærkt be-
rørte/syge af ventetiden. Bestyrelsen ser
meget gerne, at RCT-Jylland efterlever
udrednings- og behandlingsretten, men
vi skal samtidig have sikkerhed for, at
kvaliteten i behandlingen fastholdes og
ikke udhules. I den forbindelse har det
undret os, at danske traumatiserede ve-
teraner får tilbud om et behandlingsfor-
løb, hvor behandlingsomfanget er dob-
belt så stort, som de traumatiserede flygt-
ninge må få tilbudt, til trods for, at der
skal påregnes tid til oversættelse via tolk i
behandlingstiden til flygtninge. Vi under
hver en veteran den bedste behandling,
men undrer os over, at der ikke er lighed
for loven, så flygtninge kan modtage
samme tilbud! 

Der har i de senere måneder været en
del debat omkring tolkenes kvalifikatio-
ner eller rettere mangel på samme også i
sundhedsvæsenet. Vi har valgt en model,
hvor vores tolke gennem mange år er ble-
vet fastansatte. I den forbindelse er det
en glæde at se hvor godt og dygtigt vores
tolke fungerer til stor glæde for vores pa-
tienter og behandlere.

Jeg kan stadig bekymres over tonen i
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flygtningedebatten, som ikke burde være
Danmark værdig. Vi må og skal ikke bare
overholde Menneskerettighederne. Det
må være muligt, at vi i et velfærdssam-
fund som Danmark har plads og økono-
mi til at give flygtninge, der har fået op-
holdstilladelse i Danmark, en værdig be-
handling og udvise den grad af respekt,
som vi skylder et hvert menneske. Dette
være en beskeden appel til vore politikere
i forhold til de igangværende forhandlin-
ger vedr. finansloven, som danskerne ge-
nerelt. Det kunne være hjælpsomt om
debatten om flygtninge fik lov til at gå på
to ben. Alt for ofte oplever jeg, at der i
befolkninger er en helt fejlagtig opfattelse
af, hvad flygtninge f.eks. får i integration-
sydelse eller uddannelseshjælp. For en en-
lig uden børn er ydelsen 6.106,- kr., og
for et par med 2 eller flere børn 17.092,-
kr. før skat pr. måned. Der er loft over,
hvad boligsikring og børnecheck kan ud-
gøre. Først efter 2 års ophold i Danmark
kan der optjenes ret til fuld børnecheck.
Mon ikke de fleste danskere kan se, at
tanker om at reducere yderligere i ydel-
serne til flygtninge, som der overvejes pt.,
ikke forekommer rimelige? Mange af vo-

res patienter har i forvejen meget svært
ved at få økonomien til at hænge sam-
men, det kniber med at afse penge til
nødvendig medicin, når først skat og
husleje er betalt. 

Mange flygtninge har været igennem
faser med forfølgelse, livstruende oplevel-
ser, tab af nærtstående, knægtelse af ret-
tigheder, mødet med menneskabt gru-
somhed og påførelse af fysiske og psyki-
ske skader. Disse mennesker har behov
for ro og stabilitet, hvis en tålelig til-
værelse skal genetableres under nye him-
melstrøg. Derfor er det mit håb, at vi
ikke bare igennem vores dygtige medar-
bejderes behandling på centeret kan hjæl-
pe disse mennesker, men at vi også som
samfund – det enkelte menneske – for-
mår at udvise den nødvendige forståelse
og medmenneskelighed og lade smålighe-
den og misundelsen være foruden.

Jeg vil godt slutte af med en stor tak
fra bestyrelsen til ledelse og alle medar-
bejdere for et fantastisk arbejde i årets
løb. Samt tak til alle samarbejdspartnere
for året der er gået. Vi glæder os til det
fortsatte samarbejde i 2018.

Rigtig godt nytår til alle.



Innovation 
Innovation er et begreb, som er svært at
argumentere imod. Hvem vil ikke gerne
være innovativ og tage aktiv del i at vide-
reudvikle sig selv, sin organisation, sit
samfund?

Innovation er på mange måder en
kompleks størrelse, noget meget svært og
ofte noget meget abstrakt. Begrebet kan
få nogle til i deres stille sind at håbe på,
at snakken om innovation forhåbentligt
snart går over, da det kan forbindes med
manipulation og en skjult dagsorden om,
at det bagvedliggende motiv alene er
økonomi og besparelser. 

I den forstand bliver innovation et
djævelsk begreb, da det lover, at vi både
kan spare ressourcer og øge kvaliteten. 

Hos RCT-Jylland er vi desværre ramt
af dette skisma. 

Region Syddanmark stiller krav om, at
vi i perioden 2016 - 2018 skal øge antal-
let af afsluttede behandlingsforløb, sva-
rende til en produktionsstigning på 20%
uden ekstra ressourcer. 

RCT-Jylland har allerede tidligere haft
en produktionsstigning fra 2012 til 2016
på ca. 10%.

RCT-Jylland vil gerne være innovativ.
For os tager innovation afsæt i den hver-
dag og virkelighed, som findes hos os.
Altså i den virkelighed som reelt eksiste-

rer og ikke i en ønskværdig tænkt og be-
regnet virkelighed. 

Innovation er betinget af, at de rette
forudsætninger er tilstede. Det gælder
både økonomi, metode og mindset. 

Økonomi
RCT-Jylland arbejder på at få den rette
økonomi til at kunne klare de mange be-
handlingsforløb, som der åbenlyst er be-
hov for samt at efterleve udrednings- og
behandlingsretten overfor de mange pati-
enter, som bliver henvist til os. I 2017
forventer vi at modtage ca. 250 henvis-
ninger, hvilket svarer til en stigning på
ca. 75% i forhold til tidligere år. Fra
2014 – 2016 fik RCT-Jylland gennem-
snitligt 146 henvisninger årligt.

RCT-Jylland har gennem de seneste år
effektiviseret mærkbart og har stadig
løbende fokus på at udvikle nye arbejds-
gange og udnytte den til rådighedsståen-
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de tid endnu bedre til gavn for de mange
patienter, som gerne vil i behandling hos
os. Desværre er denne øvelse ikke længere
mulig uden også at få tilført mærkbart
flere ressourcer. 

Behandlingsmetoder
For RCT-Jylland er det naturligvis af
overordentlig stor betydning løbende at
videreudvikle kvaliteten i vores behand-
ling og metoderne heri. RCT-Jylland har
en meget stor bevågenhed på at behandle
vores patienter ud fra den nyeste forsk-
ning og viden på området, såvel nationalt
som internationalt. 

Vi sørger for, at vores behandlere
løbende tilegner sig denne viden og
lægger stor vægt på, at få den implemen-
teret i behandlingen. Aktuelt sker der
meget i forhold til forskning og ny viden,
som betyder, at vi løbende justerer og ud-
vikler vores behandlingstilbud. Selvom
mange af vores patienter får det betyde-
ligt bedre efter endt behandling, er der
desværre ikke evidens for, at de kan blive
raske. Vores patienter har en kronisk li-
delse, som er meget kompleks, og den vil
ofte i forskellige sammenhænge influere i
væsentlig grad på patienternes funktions-
niveau igennem livet. 

RCT-Jylland ønsker, at vores patienter
får den bedst mulige behandling, og at
besparelser og økonomi ikke alene kom-
mer til at udgøre de bagvedliggende mo-
tiver for at tale om kvalitetsudvikling. 

Det er jo lidt tankevækkende, at dan-
ske traumatiserede veteraner får tilbudt
behandlingsforløb, hvor behandlingsom-
fanget er dobbelt så stort, som de traum-

atiserede flygtninge får tilbudt. Og det på
trods af, at der i behandlingstiden til
flygtninge også skal påregnes tid til over-
sættelse via tolk. 

Rehabiliteringstilbud
Ifølge bemærkningerne til Sundhedsloven
fremgår, at RCT-Jylland som selvejende
special sygehus skal stille et særligt,
tværfagligt, tværkulturelt rehabiliterings-
tilbud til rådighed for personer, som i et
andet land har været udsat for en trauma-
tisk hændelse i form af rædselsoplevelser
under krig, borgerkrig og politisk forføl-
gelse, tortur og andre former for organise-
ret vold, som yderligere kan have medført
tab af nærtstående personer, hus og hjem,
hjemland m.m., som har ført til alvorlige
psykiske, fysiske og sociale problemer,
samt personer, som lever sammen med en
primært traumatiseret person, således at
relationen i sig selv truer personens psyki-
ske, fysiske og sociale integritet.

Rehabiliteringstilbuddet skal være et
helhedsorienteret tværfagligt tilbud, som
efter behov omfatter psykoterapi, fysiote-
rapi, afspændingspædagogisk behandling,
social koordinering/vejledning samt læge-
lig, herunder psykiatrisk assistance. Det
er endvidere en forudsætning, at der til
langt hovedparten af rehabiliteringstil-
buddet stilles kvalificeret tolkebistand til
rådighed. Der er tale om et tilbud, som
indgår i tæt sammenhæng med de øvrige
tilbud, som en henvist modtager i social-
og sundhedssektoren. Personerne skal
have lovligt ophold i Danmark. 

Rehabilitering er hermed udgangs-
punktet for RCT-Jyllands behandling.



RCT-Jyllands kerneopgave – et
fælles mindset
Med afsæt i rehabilitering er RCT-Jyl-
lands kerneopgave:

At tilbyde en behandling, som medvir-
ker til at give størst mulig værdi for den
enkelte patient til at kunne opnå et selvs-
tændigt og meningsfuldt liv samt kunne
fungere i samspil med det omgivende
samfund. 

Kerneopgaven er omdrejningspunktet
for alle medarbejdere ved RCT-Jylland og
fordrer, at alle i organisationen trækker i
samme retning både i tanke og handling.
Vi ønsker at have et fælles mindset, hvor
kerneopgaven bliver nøglen til at forstå
målet og meningen med RCT-Jyllands
eksistens. 

Dette er naturligvis en stor udfordring
af efterleve, men er i særdeleshed betyd-
ningsfuld at holde sig for øje i en meget
omskiftelig verden, hvor udefra kom-
mende forventninger og krav til RCT-
Jylland konstant forandrer sig. 

Kerneopgaven bliver pejlemærket, som
alle handlinger i vores organisation skal
understøtte og kunne føres tilbage til.
Enhver handling i organisationen skal di-
rekte eller indirekte udfolde og udtrykke
vores kerneopgave. Kerneopgaven er med
andre ord RCT-Jyllands motor. 

Vores kerneopgave kan ikke løses ved
monofaglighed men kun gennem alle de
fagligheder, som er i vores organisation
lige fra rengøringsassistenten til ledelsen.
Ved at kerneopgaven skaber en fælles ret-
ning for os, vil det være sådan, at én fag-
lighed ikke kan have monopol på at løse

opgaven. Kerneopgaven er andet og mere
end faglighed. Kerneopgaven handler om
at skabe en særlig forandring hos vores
patienter, som opleves værdifuld for dem. 

Tværfagligt samarbejde og
behandling
For at lykkes med vores kerneopgave, har
vi i 2017 bl.a. haft fokus på at udvikle
vores tværfaglige behandling.

For os kommer dette til udtryk, når
patienten har en oplevelse af sammen-
hæng i behandlingen, ved at fagligheder
ud fra et helhedsperspektiv arbejder sam-
men mod fælles definerede og acceptere-
de mål. 

Dette forudsætter, at der er en stærk
relationel koordinering, hvilket betyder,
at relationer imellem dem, der samarbej-
der er præget af delt viden og gensidig re-
spekt.

I praksis omsætter vi dette ved:
• Kommunikationen er hyppig, rettidig,

præcis og problemløsende.
• Fælles sprogbrug.
• Fokus på fælles definerede og accepte-

rede mål. 
• Høj fag faglighed.
• God viden om og indsigt i de faglig-

heder, som kollegaer med en anden
faglig baggrund repræsenterer.

• Gensidig kollegial respekt til at kunne
anvende viden og egenskaber fra andre
kollegers fagområder.

• Stor indsigt i egne og kollegers per-
sonlige præferencer til at indgå i det
tværfaglige samarbejde. 
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Behandlingen
Kernen i RCT-Jyllands tværfaglige be-
handling varetages af vores psykologer,
fysioterapeuter og socialrådgivere. 

I behandlingen arbejder de tæt sam-
men med patienten om etablering af til-
lid og tryghed, social udredning , hjælp
til nedbringelse af socialt betinget stress
samt hjælp til reduktion af psykiske og
fysiske belastningsreaktioner. 

Der arbejdes med de traumatiske erin-
dringer, fokus på det meningsfulde i pati-
entens nuværende og fremtidige liv samt
fokus på genskabelse af forbindelser til
familie, arbejde og fritidsliv, så det mulig-
gøres, at patienten kan udvikle sig aktivt
og selvstændigt. 

Vores psykiatriske speciallæge indgår
også i behandlingen bl.a. i forhold til vi-
sitation, medicinering samt psykiatrisk
vejledning og vurdering.

Vores ortopædkirurg undersøger pati-
enterne for specifikke somatiske pro-
blemstillinger, og vurderer i samarbejde
med vores bandagister bl.a. mulighederne
for anvendelsen af kropsbårne hjælpe-
midler. 

Både psykiater og ortopædkirurg er
meget opmærksomme på at inddrage
såvel privat praktiserende læger og syge-
huse såvel som RCT-Jyllands øvrige be-
handlere i deres lægefaglige vurderinger. 

Vores sygeplejerske har et tæt samarbej-
de med vores læger og behandlere om sy-
geplejefaglige opgaver. Ligeledes har syge-
plejersken en koordinerende opgave i for-
hold til privat praktiserende læger. 

Tolke
For at behandlingen skal lykkes er vi
dybt afhængige af dygtige og professio-
nelle tolke, som har viden og erfaringer
med at tolke for vores målgruppe. Vi har
nogle særdeles dygtige tolke fast tilknyt-
tet RCT-Jylland og sikrer bl.a. i vore
planlægning, at patienten gennem hele
udrednings- og behandlingsforløbet har
den samme tolk. 

Privat fond
Til at understøtte behandlingen har
RCT-Jylland en privat fond, hvor igen-
nem der bl.a. kan gives bevillinger til
kropsbårne hjælpemidler, som medvirker
til smertelindring og et bedret dagligt
funktionsniveau for patienten. Fonden
kan træde til, når det ikke er muligt for
patienterne, gennem gældende lovgiv-
ning, at få en offentlig bevilling, og de
ikke selv har den fornødne økonomi til
at betale. Fonden af afhængig af private
donationer. 

”Gratisbutik”
Da de fleste af vores patienter har en sær-
deles dårlig økonomi, har RCT-Jylland
etableret en lille ”Gratisbutik”, hvor vores
patienter kan finde brugt tøj, fodtøj, tæp-
per, legetøj og meget andet, som kan
være hjælpsomt for patienten og dennes
familie. Alt er gratis for vores patienter,
og dagligt er der mange, som benytter sig
at tilbuddet.

”Ud af krigens skygge”
I et tæt samarbejde med Red Barnet og
en engageret gruppe af frivillige deltager



RCT-Jylland i månedlige oplevelsesture
for nuværende og tidligere patienter og
deres familier. Oplevelsesturene bringer
den enkelte familie og familier på tværs
sammen om fælles oplevelser i naturen.
Oplevelsesturene skaber stor glæde, har
en helende virkning på deltagerne samt
bidrager til forståelse for og integration i
det danske samfund. Familierne bliver
for en stund bragt ud af ”krigens skygge”. 

Børn og unge
Vi oplever en stor efterspørgsel for at få
os til at tilbyde udredning og behandling
af børn og unge. Denne udfordring har
vi netop taget op ved at påtage os en
sådan opgave for en af vores kommunale
samarbejdspartnere. Det er et tilbud, som
RCT-Jylland gerne vil udvikle i de kom-
mende år. 

Forskning
RCT-Jylland bidrager til forskning. Vi
har bl.a. netop fået udgivet en artikel i
det internationale tidsskrift ”Torture”. Vi
indgår desuden i et tæt samarbejde med
fire andre behandlingscentre i Danmark
om monitorering af vores behandling.
Aktuelt er der etableret et samarbejde
med Aarhus Universitet om en PHD af-
handling, hvori resultater fra vores moni-
torering indgår. Ligeledes er vi internt i
huset i gang med at undersøge effekten af
RCT-Jyllands behandling. 

Andre tilbud
Som omtalt i Årsskriftet fra 2016 tilby-
der RCT-Jylland også at undervise, holde
foredrag, yde supervision og rådgivning

til samarbejdspartnere og andre interesse-
rede. Vi har en stor efterspørgsel på dette
og stiller os meget gerne til rådighed for
at dele ud at den store erfaring og viden,
vi har om traumatiserede mennesker.

Administration
Til at holde sammen på og favne RCT-
Jyllands samlede virke har vi en meget
velfungerende administration, som bl.a.
tager imod patienterne, sørger for plan-
lægningen og koordineringen af alle be-
handlingsforløb, har kontakten til patien-
terne om f.eks. kørsel, afbud og udebli-
velser, har ansvaret for tolkebistand og
samarbejdet med tolkene, har styr på
økonomien og samarbejdet med Region
Syddanmark og mange andre væsentlige
opgave. 

Samarbejdspartnere
RCT-Jylland lægger særdeles stor vægt på
at etablere og udvikle et godt og velkoor-
dineret samarbejde mellem patienter,
kommuner, praktiserende læger og regio-
nale psykiatriske behandlingstilbud. Sam-
arbejdet har en afgørende betydning for i
hvilken grad vores patienter kan profitere
af behandlingen både under behandlings-
forløbet og efterfølgende, når virkninger-
ne af behandlingen skal understøtte pa-
tienten i at opnå et selvstændigt og me-
ningsfuldt liv samt at kunne fungere i
samspil med det omgivende samfund.
RCT-Jylland vil også her bidrage til at
opnå en helhedsorienteret indsats, der kan
indgå i tæt sammenhæng med de tilbud,
som patienterne har mulighed for at mod-
tage i både social- og sundhedssektoren. 
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Bestyrelsen for RCT-Jylland
Bestyrelsen lægger stor vægt på, at RCT-
Jylland er en innovativ organisation. In-
novationen skal gå på to ben, hvor der er
et godt samspil mellem en økonomisk
forsvarlig drift og sikring af kvaliteten i
behandlingen. 

Bestyrelsen er meget optaget af, at vo-
res patienter oplever helhed og sammen-
hæng i både behandlingen og i alle akti-
viteter omkring denne. 

Patienterne skal opleve fra første færd,
hvor de træder ind af døren til RCT-Jyl-
land, at de er ventede og velkomne. De
skal have en oplevelse af, at alt spiller
sammen og er velkoordineret i forhold
til, at vi alle på bedste vis kender kerne-
opgaven og med hver vores funktioner og

personligheder bidrager til at efterleve
denne. 

Årsskriftet
I år har vi valgt at det gennemgående
tema skal omhandle RCT-Jyllands møde
med patienterne, vores behandling og
supplerende tilbud hertil samt vores
tværfaglige samarbejde. 

Jeg håber, I med interesse vil læse års-
skriftet. 

I tilknytning til denne artikel er der i
årsskriftet to modeller, som skitserer
RCT-Jyllands helhedsorienterede tværfag-
lige samarbejde og behandling.

På RCT-Jyllands vegne ønsker jeg alle
et godt nytår og takker for et godt samar-
bejde.
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I behandlingen på RCT-Jylland vægtes
det tværfaglige arbejde. Vi arbejder i
tværfaglige team og har behandlingskon-
ferencer, hvor teamet udarbejder fælles
definerede og accepterede mål for be-
handlingen. I alle sammenhænge tænker
vi tværfaglighed ud fra vores tænkning og
erfaring med, at det for den enkelte pati-
ent giver mening, at der er helhed og
samspil. 

Vores tværfaglighed er ikke begrænset
til vores interne faglige arbejde. Vi har et
vigtigt og helt nødvendigt samarbejde
med parter udenfor RCT-Jylland i be-
handlingsforløbene. I den sammenhæng
er vores primære samarbejdsflader egen
læge og det kommunale system. For
mange patienter er det svært at overskue
sammenhænge og vide, hvem der gør
hvad. Det er ofte en del af behandlingen
at gøre den enkelte bedre i stand til at se,
hvordan de selv kan handle i komplekse
systemer. Patienterne tilkendegiver, at
dette er særdeles meningsfyldt for dem.
Det er vigtigt, at behandlingen på RCT-
Jylland ikke bliver ”en øde ø”, men at
den hænger sammen med patientens
øvrige liv. Ligeledes at der er fokus på,
hvordan patienten kan klare sig bedst
muligt i fremtiden. 

Et billede af det tværfaglige
samarbejde ud af huset illustre-
res via følgende cases:

• En patient henvises til behandling af
egen læge. I udredningen ses, at pa-
tienten er i et selvmedicinerende mis-
brug i et omfang, som gør, at patien-
ten ikke vil kunne indgå i behandling. 
Der sendes epikrise til egen læge med
anbefaling om, at patienten henvises
til misbrugsbehandling. Med patien-
tens samtykke kontaktes sagsbehandle-
ren i kommunen om behovet for at
iværksætte misbrugsbehandling. 
Under misbrugsbehandlingen er der
dialog mellem misbrugscentret og
RCT-Jylland om behandlingsforløbet.
Efter endt misbrugsbehandling gen-
henvises patienten til behandling hos
RCT-Jylland. Patienten har fået styr
på sit misbrug, og kan nu indgå i
tværfaglig behandling ved psykolog,

Tværfagligt samarbejde
Af socialrådgiver Hanne Schmidt Nielsen



fysioterapeut og socialrådgiver på
RCT-Jylland. 
Der tages kontakt til sagsbehandler i
kommunen og egen læge for at orien-
tere om, at behandlingen starter. Lige-
ledes sker en koordinering mellem
sagsbehandler og RCT-Jylland om de
aktiviteter, som patienten er i gang
med. Det aftales, at der ved afslutning
af behandlingsforløbet vil blive ind-
hentet status til brug for videre tiltag i
kommunalt regi. Ligeledes aftales, at
sagsbehandler kan kontaktes løbende i
forhold til, om man i kommunen kan
gøre noget, der kan understøtte pati-
entens behandling. En mentor er på
sagen og støtter patienten i at komme
regelmæssigt til behandlingen. I for-
løbet tages endvidere kontakt til kom-
munen om kropsbåret hjælpemiddel.
Ansøgning behandles og bevilges i
kommunen. RCT-Jylland tager kon-
takt til bandagistcenter for udførelse af
hjælpemidlet.
Ved afslutning af behandlingen tages
igen kontakt til sagsbehandler, hvor
det drøftes, hvordan sagsbehandler
fremadrettet bedst kan støtte patien-
ten. I dette tilfælde med mere skole-
gang og aktiviteter i fritiden, der kan
medvirke til at mindske isolation og
give bedre sproglige kompetencer. Der
sendes status til kommunen og epikri-
se til egen læge. 

• En patient henvises til behandling af
egen læge. Efter udredning starter pa-
tienten i et tværfagligt forløb ved psy-
kolog og socialrådgiver. Patientens ses

af psykiater ved RCT-Jylland, og der
sendes brev til egen læge om opfølg-
ning af den medicinske behandling,
der iværksættes. Efter flere forsøg fås
der kontakt med den kommunale
sagsbehandler, og der aftales et net-
værksmøde mellem kommunal sagsbe-
handler, patienten og RCT-Jylland. I
mødet drøftes, hvordan kommunen
bedst kan hjælpe patienten videre i
retning af selvforsørgelse med de nød-
vendige skånehensyn. Patienten har
god kontakt med en dansk kontaktfa-
milie, som inddrages i forløbet efter
patientens ønske og behov. Behandlin-
gen afsluttes med, at der sendes status
til kommunen til videre brug i patien-
tens handleplan. Der sendes epikrise
til egen læge. 

• En patient henvises til behandling af
Lokalpsykiatrien. Ægtefællen kører pa-
tienten til og fra behandlingen i hele
forløbet og deltager i alle samtaler. Pa-
tienten har massivt behov for støtte,
og behandlingen er støttende både i
forhold til patienten og ægtefællen.
Der aftales netværksmøde med egen
læge, støtte-kontakt person i familien
og sagsbehandler. Patienten deltager,
efter eget ønske, ikke i mødet. Forud
for mødet er det afklaret med patien-
ten, hvad der vil blive fokuseret på fra
patientens behandling, og at patienten
naturligvis inddrages efter mødet i den
drøftelse, der har været. I mødet drøf-
tes patientens situation, og hvordan
man fremadrettet bedst kan støtte pa-
tienten og hele familien. Status sendes
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ved afslutning af behandlingen til
sagsbehandler og epikrise sendes til
egen læge. Ægtefællen ønsker også selv
at komme i behandling og vejledes
om henvisningsproceduren. 

Ovenstående cases er retvisende i for-
hold til, hvordan og i hvilket omfang,

vi samarbejder tværfagligt ud af huset.
At vi lægger vægt på tværfaglighed i sel-
ve behandlingen, men at det tværfaglige
i høj grad også indebærer kontakter
med patientens netværk. Forhåbentligt
er disse cases med til at belyse, at be-
handlingen på RCT-Jylland ikke kan
stå alene.

Satellitten i Sønderborg 



En overvejende stor del af de patienter,
som henvises til behandling på RCT-Jyl-
land, har fysiske symptomer i en grad, så
de visiteres til et fysioterapeutisk forløb
med henblik på udredning og behand-
ling. Mange af dem har været udsat for
fysisk mishandling under militærtjeneste
og/eller krigshandlinger og har som følge
deraf såkaldte torturspecifikke skader,
som kommer til udtryk ved kroniske
smerter og reduceret fysisk funktionsni-
veau.

På RCT-Jylland har vi en lang tradi-
tion for at tilbyde denne patientgruppe
udredning af de torturspecifikke fysiske
skader hos en ortopædkirurg. Denne
funktion er gennem årene blevet vareta-
get af flere forskellige ortopædkirurger,
og siden 2005 har ortopædkirurg Bjarne
Nue Møller været ansat som lægekonsu-
lent i denne funktion.

Fysioterapeuterne vurderer på bag-
grund af anamnese, klinisk undersøgelse
og eventuelle fund fra tidligere udrednin-
ger/billeddiagnostik, om patienterne skal
henvises til ortopædkirurgisk udredning i
vores regi. 

Udredningsdagene – i daglig tale kal-
det ”speciallægedagene” - bliver afholdt
cirka en gang om måneden, og i konsul-
tationerne deltager udover den fysiotera-
peut, som er ansvarlig for det fysiotera-
peutiske forløb, bandagist Marna Otto-
sen eller Henrik G. Jensen fra Bandagist-

Centret i Haderslev. Ved behov er der
tolk til stede.

Forud for speciallægedagene indhen-
ter fysioterapeuterne relevante lægelige
oplysninger via praktiserende læge
og/eller sygehuse herunder på eventuelle
tidligere ortopædkirurgiske – og billed-
diagnostiske undersøgelser og via smer-
teklinikker.

De fysiske problemstillinger, som præ-
senteres på speciallægedagene er mangfol-
dige, men der er dog nogle, som ofte går
igen. Det er især fodsmerter som følge af
falangatortur (slag under fodsålerne),
lænderygsmerter samt smerter i hoved,
nakke og skuldre. Alle disse problemstil-
linger medfører som regel et reduceret
dagligt funktionsniveau.

På baggrund af klinisk undersøgelse
henviser ortopædkirurgen ved behov pa-
tienterne til billeddiagnostiske under-
søgelser (røntgen eller MR-scanning) el-
ler til neurofysiologiske undersøgelser,

Speciallægedage på RCT-Jylland
Af fysioterapeut Anette Havndrup Bech
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hvis der er kliniske tegn på afklemning af
nerver eller nervebetændelse.

Ortopædkirurg og bandagist vurderer i
fællesskab, hvorvidt anvendelse af krops-
bårne hjælpemidler som individuelt
fremstillede fodindlæg, semi-ortopædisk
fodtøj, støttende lændebælter eller andre
former for støttende bandager kan af-
hjælpe eller mindske patienternes symp-
tomer og bedre deres fysiske funktionsni-
veau. Er dette tilfældet, laver ortopædkir-
urgen en anbefaling, som danner bag-
grund for en ansøgning til patienternes
respektive kommuner om bevilling af det
anbefalede. Andre gange giver det me-
ning, at patienterne forud for en eventuel
anbefaling afprøver for eksempel et støt-
tende lændebælte i en periode. Til dette
formål råder RCT-Jylland over nogle ud-
lånsbælter.

Af de ortopædkirurgiske undersøgelses-
notater, som efterfølgende fremsendes til
patienternes praktiserende læger, fremgår
eventuelle anbefalinger til videre udred-
ning/behandling.

At lade den ortopædkirurgiske udred-
ning foregå i RCT-Jyllands regi har flere
fordele: 
• Patienterne undersøges i vante ram-

mer og med deltagelse af deres faste
fysioterapeut og tolk, der således fun-
gerer som tryghedsskabende personer. 

• Ortopædkirurgen har stor erfaring i
udredning af torturspecifikke skader.

• Undersøgelsesfundene medtages og
beskrives i status- og funktionsbeskri-
velser.

Desuden har vi i vores fysioterapeutiske
praksis stor glæde af den ortopædkirurgi-
ske udredning som et væsentligt og
uundværligt led i den samlede fysiske un-
dersøgelse, idet den sammen med den fy-
sioterapeutiske udredning danner grund-
lag for vores behandling. Såfremt der
ikke er somatiske undersøgelsesfund, som
kan forklare patienternes symptomer, kan
de indgå i den forklaringsmodel vi an-
vender, når vi forklarer vores patienter
om de naturlige kropslige symptomer,
som knytter sig til deres PTSD-/ og
angstdiagnoser.

Satellitten i Hviding



Baggrund
Hvorfor er mængden af forskning baseret
på traumatiserede flygtninge så sparsom,
når flygtninge fylder så meget i den of-
fentlige debat? På hvilket vidensgrundlag
udtaler politikere og fagfolk sig om
traumatiserede flygtninge i det danske
samfund? Kan man egentlig forsknings-
mæssigt sige noget sammenhængende om
en population, der er så uhomogen som
den traumatiserede flygtningegruppe i
Danmark? Og virker den gængse behand-
ling af traumatiserede flygtninge?

Som en del af driftsoverenskomsten
med Region Syddanmark har RCT-Jyl-
land gennemført monitorering af patien-
ters symptomer i alle patientbehandlings-
forløb siden april 2013. Formålet har
været at sikre kvaliteten i behandlingen og
sikre vidensdeling med det omgivende
samfund såvel som fagprofessionelle inter-
essenter.

Monitoreringsdata dannede for nylig
grundlag for en forskningsartikel, som
blev udgivet i det engelsksprogede og
peer-reviewed tidsskrift Torture Journal
(Friis Jørgensen, Auning-Hansen og El-
klit, 2017). Herudover indgår monitore-
ringsdata også i et landsdækkende moni-
toreringssamarbejde med behandlingscen-
trene for traumatiserede flygtninge i hen-
holdsvis Aalborg (Rehabiliteringscenter
for flygtninge), Aarhus (Klinik for Trans-

kulturel Psykiatri og PTSD) og Køben-
havn (OASIS og DIGNITY Institute). 

Metode
Samlet set monitoreres der ved henvisning
(baseline), ved afslutning af behandlings-
forløb (slut), og ved 9 måneders follow-up
(Follow-up). Følgende variabler blev in-
kluderet i nærværende beskrivelse: Socio-
demografiske oplysninger, funktionelle
mål (World Health Organization Disabili-
ty Assessment Schedule 2.0, WHODAS
II) angst og depression (Hopkins Symp-
tom Check List-25, HSCL-25) samt post-

17

Monitorering af behandlingseffekt ved 
RCT-Jylland
Af psykologerne Mikkel Auning-Hansen og Sabrina F. Jørgensen



18

traumatisk belastningsreaktion (PTSD) og
self-perception of functioning (psykiske ri-
sikofaktorer), som blev målt med Harvard
Trauma Questionnaire IV (HTQ-IV).
Symptomscores blev analyseret med relate-
rede t-tests. Herudover indgik også smerte-
mål (Brief Pain Inventory, BPI-SF) som
dog ikke er inkluderet i denne artikel.

På baggrund af RCT-Jyllands eget mo-
nitoreringsdata er det nu muligt at give
en systematisk beskrivelse af patienternes
psykiske sundhedstilstand og effekten af
behandlingen ved RCT-Jylland. De socio-
demografiske oplysninger er opsummeret
i Tabel 1, HSCL-25 scores (angst-depres-
sion) i Tabel 2, og HTQ-IV scores
(PTSD og psykiske risikofaktorer) i tabel
3, den procentuelle funktionsnedsættelse
relativt til normalbefolkningen er afbille-
det i figur 1.

Resultater
På henvisningstidspunktet kunne følgende
opsummeres: Gennemsnitsalderen for pati-
enter var 41 år, og der var en ligelig forde-
ling af mænd og kvinder. Patienterne hav-
de gennemsnitligt været i Danmark i 11,6
år, men blot 17 % havde dansk statsbor-
gerskab. De tre største flygtningegrupper
udgjorde syrere (29 %), bosniere (20 %)
og afghanere (11 %). Over 71 % var af-
hængige af tolk for at kunne indgå i be-
handlingen. I snit havde patienterne gen-
nemført 9 års skolegang, og 55 % havde
gennemført en kortere eller længerevarende
uddannelse. Størstedelen oplevede at have
enten nulevende forældre eller søskende i
hjemlandet. Over 74 % var gift, og 78 %
fortalte, at de boede sammen med deres

partner. Størstedelen fortalte, at deres so-
ciale netværk oftere bestod af andre flygt-
ninge (72%), end den udvidede familie
eller danskere. Størstedelen var enten på
kontanthjælp (46%), eller integrationsy-
delse (29%). Over 73 % havde haft arbej-
de i hjemlandet, men under halvdelen
havde haft et arbejde i Danmark.

På henvisningstidspunktet scorede pati-
enterne højt i forhold til funktionsnedsæt-
telser i dagligdagen (M=65, SD=18.2)
svarende til de 3-5% dårligst fungerende i
den danske normalbefolkning (se figur 1). 

Ved behandlingsafslutning blev der regi-
streret signifikante forbedringer i angst-
symptomer (-0,2, p<.01), depressive
symptomer (-0,1, p<.01) samt i angst-de-
pression total scoren (-0,2, p<.01). Denne
positive effekt var fortsat signifikant ved 9
måneders follow-up (angst symptomer (-
0,2, p<.05), depressive symptomer (-0,2,
p<.05), og angst-depression (-0,2,
p<.05)).

Ved 9 måneders follow-up blev der regi-
streret signifikante forbedringer i PTSD
symptomscoren (-0,1, p<.05) og i genop-
levelsessymptomerne (-0,7, p<.05). Ved
behandlingsafslutning blev der registreret
signifikante forbedringer i forhold til ar-
ousal symptomerne (-0,7, p<.05), de psy-
kiske risikofaktorer (-0,1, p<.05) og i
PTSD totalscoren (-0,1, p<.05).

Diskussion 
Der var en statistisk signifikant forbedring
i forhold til symptomerne på PTSD,
angst, og depression. I forhold til genople-
velsessymptomerne var det forventeligt, at
behandlingseffekten først var målbar efter



9 måneder, da traumefokuseret ekspone-
ringsbehandling forudsætter en tilvæn-
ningsfase i forlængelse af behandlingen. 

Patientscorerne på dagligdagsfunkti-
onsmål (WHO DAS) afspejlede, at
traumatiserede flygtninge bestemt hører
til en meget udsat og dårligt fungerende
del af befolkningen. Dette vedrørte på
henvisningstidspunktet særligt områder
som ’Deltagelse i samfundslivet’, ’forståel-
se og kommunikation’, ’hjemmelivet’ og
’samvær med andre mennesker’.

I forhold til de sociodemografiske data
fandt Friis Jørgensen, Auning-Hansen og
Elklit (2017) at patienter med samboende
partnere profiterede signifikant mindre af
behandlingen. I denne gruppe havde 78
% af patienterne en samboende partner,
hvilket med stor sandsynlighed har haft
en betydelig negativ effekt på behand-
lingsudbyttet. Klinisk erfaring peger på, at
der ofte er to voksne i hjemmene, som
begge lider af psykiske senfølger af traum-
atiske oplevelser. Dette understreger der-

med også vigtigheden af pårørendeinddra-
gelse i behandlingen.

Man skal i fortolkningen være bevidst
om de metodiske udfordringer ved natura-
listisk forskning (manglende kontrol grup-
pe, uforudsete hændelser, forskellige be-
handlingsmetoder, etc.). På trods af disse
metodiske svagheder i indeværende analy-
ser, vurderes resultatet dog af være retvisen-
de og afstemt med det daglige kliniske ind-
tryk af patienterne ved RCT-Jylland.

Konklusion
Henviste patienter udgør en skrøbelig og
meget dårligt fungerende patientgruppe i
det danske sundhedssystem. På baggrund
af nærværende analyser af behandlingsef-
fekt fremgår det, at traumatiserede flygt-
ninge henvist til RCT-Jylland profiterede
signifikant af behandlingen i forhold til
deres psykiske sundhedstilstand, målt på
graden af PTSD, angst og depression.
Denne behandlingseffekt var målbar helt
op til 9 måneder efter endt behandling. 
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Tabel 1: Oversigt over sociodemografiske oplysninger 

 n/m (missing) (SD) % Range 
Alder (N = 479) 41,1 (9,8) 17-68 

Mænd 241 51,2 % - 

Kvinder 230 48,8 % - 

År i Danmark (N=445) 11,6 (8,6) <1-31 

Dansk statsborgerskab (N=470) 81 17,2 % - 

Oprindelsesland:    

   Afghanistan 51 10,8 % - 

   Bosnien 95 20,2 % - 

   Irak 21 4,5 % - 

   Iran 16 3,4 % - 

   Kosovo 45 9,6 % - 

   Libanon 16 3,4 % - 

   Syrien 136 28,9 % - 

   Tjetjenien 16 3,4 % - 

   Andre 75 15,9 % - 

Behov for tolk (N = 449) 320 (22) 71,3 % - 

Antal år i skole (N = 420) 9 (3,9) 0-21 

Uddannelse fra hjemlandet (N = 315) 175 (156) 55,6 % - 

Udannelsens varrighed (N = 104) 3,6 (2,1) 0-13 

Familie i et andet land end Danmark:    

   Forældre (N=387) 243 (84) 62,8 % - 

   Partner/ægtefælle (N = 353) 33 (118) 9.3 % - 

   Søskende (N = 412) 349 (59) 84,7 % - 

   Børn under 18 år (N = 302) 27 (169) 8,9 % - 

   Børn over 18 år (N = 300) 24 (171) 8 % - 

Civilstand (N = 467):    

   Gift  346 74,1 % - 

   Single 58 12,4 % - 

   Skilt/separeret  45 9,6 % - 

   Enke 18 3,9 % - 

Indkomstgrundlag:    

   Løn (N = 402) 50 (69) 12,4 % - 

   Kontanthjælp (N = 437) 204 (34) 46,7 % - 

   Sygedagpenge (N = 406) 55 (65) 13,5 % - 

   Førtidspension (N = 402) 21 (69) 5,2 % - 

   A-kasse (N = 400) 7 (71) 1,75 % - 

   Pension (N = 400) 2 (71) 0,5 % - 

   Anden indkomst (N = 408) 119 (63) 29,2 % - 

Arbejdet i DK (N = 470) 222 (84) 47,2 % - 

Arbejdet i hjemlandet (N = 377) 277 (94) 73,5 % - 

Gået i sprogskole (N = 405) 370 (66) 91,4 % - 

Socialt netværk:    

   Anden familie end primær familie (N = 392) 223 (79) 56,9 % - 

   Udenlandske venner eller bekendte (N = 401) 291 (70) 72,6 % - 

   Danske venner eller bekendte (N = 367) 198 (104) 54,0 % - 

   Bor med partner (N = 391) 305 (80) 78 % - 

 

  



 

Tabel 3: Posttraumatisk belastningsreaktion (HTQ-IV) 

 

 

 Baseline (N = 182) Slut behandling (N = 182) Follow up (N = 66)  
Diff. score 

baseline-slut 
(N = 182) 

Diff. score 
baseline-
Follow up 
(N=75) 

M (SD) Range M SD Range  M (SD) Range 

Angst 3,2 (0,5) 1,6-4 3,0 (0,7) 1-4 3,0  (0,7) 1,1-4 -0,2** -0,2* 

Depression 3,1 (0,5) 1,3-4 3,0 (0,7) 1,1-4 2,9 (0,7) 1,1-4 -0,1** -0,2* 

Total 3,2 (0,5) 1,4-4 3,0 (0,6) 1,2-3,9 3,0 (0,7) 1,3-4 -0,2** -0,2* 

Note. * p < .05; ** p < .01         

 Baseline (N = 134) Slut behandling (N = 134) Follow up (N = 69)  Diff. score 
baseline-
slut (N = 
134) 

Diff. score 
baseline-
Follow up 
(N=69) 

M (SD) Range M SD Range  M (SD) Range 

PTSD 3,2 (0,5) 1,6-4 3,1 (0,7) 1,1-4 3,1  (0,6) 1,25-4 -0,1 -0,1* 

   Genoplevelse 13,7 (2,3) 6-16 13,2 (2,9) 4-16 12,7 (2,7) 4-16 -0,5 -0,7* 

   Undgåelse 20,7 (3,8) 9-28 20,5 (4,9) 7-28 19,9 (4,2) 7-28 -0,2 -0,9 

   Arousal 17 (2,6) 9-20 16,3 (3,5) 5-20 16,4 (3,2) 6-20 -0,7* -0,5 

Psykiske risikofaktorer 2,8 (0,6) 1-4 2,6 (0,7) 1-4 2,7 (0,7) 1,1-4 -0,1* -0,1 

Total 3 (0,5) 1,2-4 2,9 (0,6) 1,1-3,9 2,9 (0,6) 1,3-4 -0,1* -0,1 

Note. * p < .05; ** p < .01 

Tabel 2: Angst-depression (HSCL-25) 

 

Tabel 3: Posttraumatisk belastningsreaktion (HTQ-IV) 

 Baseline (N = 182) Slut behandling (N = 182) Follow up (N = 66)  
Diff. score 

baseline-slut 
(N = 182) 

Diff. score 
baseline-
Follow up 
(N=75) 

M (SD) Range M SD Range  M (SD) Range 

Angst 3,2 (0,5) 1,6-4 3,0 (0,7) 1-4 3,0  (0,7) 1,1-4 -0,2** -0,2* 

Depression 3,1 (0,5) 1,3-4 3,0 (0,7) 1,1-4 2,9 (0,7) 1,1-4 -0,1** -0,2* 

Total 3,2 (0,5) 1,4-4 3,0 (0,6) 1,2-3,9 3,0 (0,7) 1,3-4 -0,2** -0,2* 

Note. * p < .05; ** p < .01         

Diff. score Diff. score 

    

  (0,7) 3,1   -0,1*

 (2,9)  -0,7*

 (4,9)  -0,9

(3,5)  -0,5

 (0,7)   -0,1

 (0,6)    -0,1
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Den stigende flygtningestrøm der har
stået på de sidste år kan i høj grad også
mærkes hos os. Sammen med den øko-
nomiske stramning på flygtningeområ-
det er behovet for hjælp mere udtalt,
end vi har oplevet det tidligere.

Vores patientgruppe har som regel en
meget anstrengt økonomi. I mange af
familierne er den ene eller begge forsør-
gere, pga. deres psykiske og fysiske trau-
mer, ude af stand til at arbejde, eller har
været sygemeldte i lange perioder. Når
indtægterne er så små, som vi ofte ople-
ver det, er der for vores patienter ikke
penge til andet end dækning af de aller-
mest nødvendige faste udgifter. 

I januar 2017 har vi derfor startet en lil-
le ”gratisbutik” for alle vores patienter.
Der er gratis tøj til mænd, kvinder og
børn og også lidt legetøj. Vores patienter
besøger butikken dagligt, og fylder poser
med alt det, de ellers ikke kan få. Især
legetøjet er meget populært. Måske fordi
det er en glæde for forældrene at kunne
komme hjem med en gave til deres
børn, selvom økonomien ikke tillader at
købe en. Vi møder en enorm stor tak-
nemmelighed fra vores patienter og tæn-
ker, at vores nye tilbud giver rigtig god
mening.

Den store succes gør, at der også er en
del arbejde med at indsamle tøj og lege-

tøj, fylde op på hylderne samt holde gra-
tisbutikken opryddet. Det er vores drøm
på et tidspunkt at få en eller to frivillige
til at overtage dette arbejde. 

Donationerne til gratisbutikken er indtil
videre udelukkende kommet fra medar-
bejdere og vores private netværk samt
patienter, som måtte have noget, de kan
undvære. Det er derfor ikke kun et vel-
gørenhedsprojekt men også en mulighed
for vores patienter til at hjælpe hinan-
den.

Gratisbutikken - direkte hjælp med stor succes

Af socialrådgiver Lise Trans Dammose og administrativ medarbejder Merete Hviid Flensborg



Der er dog et langt større behov for
hjælp, end vi kan dække på denne måde.
Vi har derfor ansøgt hos både fonde
målrettet velgørenhedsprojekter, legetøjs-
kæder og butikker - desværre uden held.

Hvis nogen har kendskab til tøj- eller le-
getøjsproducenter, som kan undvære
restvarer eller varer med mindre defek-
ter, er man mere end velkommen til at
kontakte os. 
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Denne mellemøstlige form for tortur/af-
straffelse er hyppigt anvendt og bevirker
oftest varige både psykiske (angst, depres-
sion og PTSD) og fysiske skader i fød-
derne.

De klassiske symptomer er:
• kronisk brændende, svidende, dybe

smerter i fødder og tæer
• smerter der trækker op i underbenene

til knæene
• nedsat/ophørt følelse i fodsåler
• subjektiv fornemmelse af løshed i

ankler og knæled
• besvær med at gå, stå og færdes på

trapper og stiger
• manglende evne til at løbe, hoppe

eller springe

Ved objektive undersøgelser
finder man typisk:
• reduceret fodafvikling
• besvær med at komme på tå og hæl
• udtalte berøringssmerter i fodsålen
• udbredte føleforstyrrelser i hele fodså-

len - ind imellem kroniske sår
• løs hælpude med nedsat elasticitet (de-

stabiliseret hælpude)
• undertiden arvævslignende forandrin-

ger i fodsålens underhud og hud 
• tegn på nerve-hyperaktivitet i fødder-

nes nerver (kan minde om Tarsaltun-
nel syndrom).

• ømhed i fodled, bagfodsled og op
langs underbenet svarende til fodens
muskulatur, der er lokaliseret på un-
derbenet

• dårlig balance
• eventuelle følger efter Muskellogesyn-

drom (Compartmentsyndrom) med
muskelsvind, stive og voluntært ube-
vægelige tæer. Eventuelt klotæer 

• negleforandringer
• konkurrerende lidelser som forfods-

nedsænkning, hælspore, platfod og
andre foddeformiteter uafhængige af
falanga, som oftest vil forværre gener-
ne

Der opnås ofte lindring og dermed for-
bedret funktionsniveau med formstøbte
støddæmpende fodindlæg. 

Fysiske følger efter falanga tortur
En beskrivelse lavet af RCT-Jyllands konsulent i ortopædkirurgi Bjarne Nue Møller



På RCT-Jylland har vi i årets løb taget fat
på nye og spændende projekter. Et af dis-
se projekter er et samarbejde med en
kommune i Sønderjylland om behand-
ling af flygtningebørn, der har oplevet
krig. Projektet består i at udrede om bør-
nene har PTSD samt at behandle dem. I
skrivende stund er vi endnu ikke nået til
behandlingsdelen, men vi er gået i gang
med udredningerne. Indtil videre har det
været spændende og lærerigt at få lov til
at arbejde med børn. Det har dog også
været udfordrende, da udrednings- og be-
handlingsprocedurerne skal tilpasses børn
i stedet for voksne, som indtil nu pri-
mært har været målgruppen på RCT-Jyl-
land. Men samtidig er det også denne
udfordring, der gør det spændende at
skulle arbejde med børn. 

I løbet af barndommen gennemgår
børn en stor udvikling. Derfor må be-
handling af børn altid tilpasses det enkel-
te barn – med særligt fokus på dette
barns udviklingsniveau. Et barns udvik-
lingsniveau afhænger som oftest af alder,
men andre faktorer kan også have betyd-
ning. Flygtningebørn, der kommer fra
lande med krig, har muligvis måttet und-
være skolegangen i en længere periode
pga. krigen, hvilket kan have betydning
for deres udvikling. Derudover kan de
være meget påvirkede af de voldsomme
oplevelser, som de har været vidne til,

hvilket også kan have indflydelse på deres
udvikling. Dette underbygger, at det er
vigtigt at lære det barn, som man skal
have i behandling at kende, så behand-
lingen kan tilpasses dette barns individu-
elle niveau. 

Samtidig er børn meget afhængige af
deres forældre eller af andre omsorgsper-
soner, hvorfor det giver mening at ind-
drage disse i behandlingen. Dog har vi i
projektet oplevet nogle udfordringer ift.
at inddrage forældrene i så høj en grad,
som det er ønskværdigt, da nogle af for-
ældrene selv er påvirkede af krigsoplevel-
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Nyt projekt 
– udredning og behandling af flygtningebørn
Af psykologerne Camilla Krogh Grud og Sara Kvols Rasmussen
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ser. Til trods for dette bør forældrene få
viden om behandlingen og inddrages så
meget, som de formår.

Ofte stilles der spørgsmålstegn ved, om
flygtningebørn kan holde til at tale om
de voldsomme oplevelser, som de har
været udsat for. Denne diskussion om,
hvorvidt eksponering i form af traumebe-
arbejdning er fordelagtig eller skadelig ses
også inden for behandling af PTSD hos
voksne flygtninge, men diskussionen sy-
nes især uomgængelig, når der tales om
børn, da voksne generelt ser børn som
sårbare og gerne vil beskytte dem fra ver-
dens ondskab. Dette stemmer overens
med, at en del af de flygtningebørn som
indgår i projektet har fortalt, at de voks-
ne, som er omkring dem, undgår at tale
med børnene om krigen, da de ikke øn-
sker at gøre børnene kede af det. Proble-
met består dog i, at børnene allerede har
oplevet verdens ondskab i form af krig.
Børnene kan tilmed have svært ved at
forstå, hvad der er sket, og hvordan begi-
venhederne hænger sammen og har ikke
mulighed for at få afklaring på dette, hvis
de ikke kan tale med andre om det, der
er hændt. Hertil kommer, at forskning
indenfor behandling af PTSD på børne-
området har fundet resultater, der peger

på, at behandlingsformer der anvender
eksponering kan reducere børnenes
PTSD symptomer. Samlet set tyder det
på, at børn kan have gavn af at tale om
de voldsomme oplevelser, som de har
været udsat for. Dog er det altid vigtigt at
tilpasse behandlingen til det enkelte
barn, og derfor bør man også forholde
sig til, om dette specifikke barn kan have
gavn af, at eksponering er en del af be-
handlingen.

Der er således mange parametre at for-
holde sig til i behandlingen af børn, der
har oplevet krig. På RCT-Jylland er vi si-
deløbende med, at vi gør os de første er-
faringer, også i gang med at tilegne os
mere viden om udredning og behandling
af flygtningebørn. Tidligere har nogle af
vores kollegaer deltaget i workshops om-
handlende udredning af børn med
PTSD. Derudover har vi aktuelt fire kol-
legaer, som deltager i kurset ”Joyful
Playing”, der handler om, hvordan man
via leg, kan hjælpe børn, der har været
udsat for voldsomme og traumatiserende
oplevelser. Disse kurser og workshops er
interessante og lærerige, og vi glæder os
til at anvende de teknikker og lege, som
vi er ved at lære, i vores fremtidige ud-
redning og behandling af flygtningebørn.



Når vi i fysioterapien afdækker patienter-
nes fysiske funktionsniveau, kommer vi
uvægerligt ind på deres nattesøvn, som
ofte er svært kompromitteret. Deres pro-
blemer med både ind- og gennemsovning
skyldes hyppigt en kombination af angst,
mareridt og ikke mindst fysiske smerter
f.eks. fra lænderyggen.

Mange af RCT-Jyllands patienter har
dårlige og nedslidte senge og madrasser,
som langtfra opfylder deres behov for
støtte og aflastning af kroppen. De har
som regel ikke økonomi til at købe sen-
ge og madrasser af en ordentlig kvalitet,
og nogle fravælger derfor at sove i deres
seng og benytter i stedet en tynd rulle-
madras eller et tæppe placeret direkte på
gulvet.

På RCT-Jylland har vi imidlertid været
så heldige at få etableret et godt samar-
bejde med Sengemagasinet i Kolding. De
har stor forståelse for vores patienters si-
tuation og for RCT-Jyllands arbejde.
Uden beregning leverer Sengemagasinet
brugte boks- og springmadrasser til RCT-

Jylland. Der er tale om madrasser i sær-
deles fin stand, som vi kan give videre til
de af vores patienter, som har behov for
denne hjælp. Samarbejdet foregår ved, at
Johnny Christensen og Dennis Skov fra
Sengemagasinet ved levering af nye senge
til deres kunder tilbyder at tage kunder-
nes brugte madrasser med retur, såfremt
de er i god stand, og kunderne er indstil-
lede på, at de kan gives videre til RCT-
Jyllands patienter.

På RCT-Jylland er vi virkelig glade for
dette samarbejde med Sengemagasinet og
for, at der er mennesker, der gerne vil bi-
drage til at hjælpe vores patienter.
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I foråret 2017 havde RCT-Jylland et sam-
arbejde med to studerende fra fysiotera-
peut uddannelsen i Odense omkring deres
bachelorprojekt omhandlende BBAT**
som intervention for torturoverlevere med
PTSD. 

De studerende fulgte 4 patienters be-
handlingsforløb med BBAT øvelser, gen-
nemførte efterfølgende interviews med
patienterne og sammenholdt med littera-
tursøgning om emnet. 

I interviewene melder de 4 patienter alle
tilbage, at de oplever BBAT som en rele-
vant behandlingsform, og at de har oplevet
god effekt deraf. Den mest udbredte tilba-
gemelding er, at de får en oplevelse af ro,
at de efter udførelse af øvelserne føler sig
afslappede og mindre anspændte. En del af
deltagerne har valgt at anvende øvelserne
inden sengetid, hvilket gør, at det er lettere
for dem at falde i søvn efterfølgende. Der
rapporteres også om øget overskud, som
blandt andet viser sig ved ekstra energi til
at lave noget sammen med børnene. Dertil
kommer en øget kropsbevidsthed samt æn-
dring i mestringsstrategier i stress belastede
situationer.

BBAT anvendes som en del af det fysio-
terapeutiske tilbud til patienter under be-
handling på RCT-Jylland. Når man vurde-
rer på effekten af interventionen må der
tages højde for, at patienterne behandles
tværfagligt og derfor sideløbende med

BBAT behandlingen har modtaget be-
handling hos psykolog og socialrådgiver.
Man kan derfor ikke tilskrive hele be-
handlingseffekten til træningen med
BBAT øvelser. Dog har deltagerne i pro-
jektet ligeledes oplevet de rapporterede ef-
fekter af træningen ved at anvende øvel-
serne hjemme efter instruktion fra den til-
knyttede fysioterapeut. Fysioterapeutens
tilknytning tilskrives altså en væsentlig be-
tydning, da instruktion og guidning øger
deltagernes udbytte af behandlingen.

Vi har som vejledere for de studerende
oplevet et rigtigt fint samarbejde mellem
de deltagende patienter og de studerende.
Patienterne har været meget villige til at
hjælpe de studerende, til at deltage og
medvirke i interview efter afslutning af
behandlingsforløbet. 

** BBAT står for Basic Body Awareness The-
rapy. Det er en fysioterapeutisk arbejdsform,
hvor en balanceret kropsholdning, vejr-
trækning og bevidst nærvær er centrale ele-
menter.

Bachelor studerende på RCT-Jylland
Af fysioterapeut Charlotte Smidt Kristensen



”Du griner ligesom fra hele kroppen” er
bare et af de citater, vi har fra traumatisere-
de flygtningefamilier, der har været med på
ture med en Oplevelsesklub. ATT i Oden-
se og Red Barnet startede i 2011 et pro-
jekt, hvor natur og friluftsliv skulle sætte
rammen for en social rehabiliterende og
netværksskabende indsats.

RCT-Jylland er nu inviteret med i pro-
jektet og de første 3 ture med Oplevelses-
klubben har været afholdt med stor succes.
Oplevelser og aktiviteter i naturen har en
beroligende og rehabiliterende effekt. Bl.a.
har en mandlig patient i sin behandling
fortalt, at han på sin første tur med Ople-
velsesklubben mærkede glæde for første
gang siden krigen brød ud i Syrien, da han
så sin kone og datter grine og hvine til
krabbefangst. 

Baggrund
En traumeundersøgelse foretaget af Social-,
Børne og Integrationsministeriet i 2013
dokumenterede, at der i det sundhedsfagli-
ge system var for lidt opmærksomhed på
flygtningebørn med traumer. Anbefalinger-
ne var her, at indsatser bør fokusere på 
• At bryde familiernes isolation med akti-

viteter målrettet familierne selv.
• Helhedsorienterede indsatser rettet mod

familier.
• Samarbejde med frivillige organisatio-

ner.

• Inddrage behandlingsmæssigt mere
utraditionelle aktiviteter som f.eks. lej-
re i naturen.

Et af målene for projekt ”Ud af krigens
skygge” er, at skabe ”øget trivsel og sund-
hed for de deltagende familier ved øget
inklusion, bedre netværk og sociale rela-
tioner for deltagerne”. 

På RCT-Jylland ønsker vi et større fo-
kus på familier i vores behandling, gerne
gennem utraditionelle behandlingsmeto-
der, der taler mere ind i flygtninges egen
kulturelle forståelse. Vi er derfor meget
glade for at have fået muligheden for at
være med og høste nye erfaringer, der for-
håbentlig kan bygges videre på.

Opstarten
Foråret blev brugt på planlægning og re-
kruttering af frivillige, der skal stå for at
arrangere turene. RCT har en medarbej-
der med i projektet, hvis rolle er at deltage
i oplevelsesture, motivere nuværende eller
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Ud af krigens skygge
Af socialrådgiver Lise Trans Dammose
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tidligere patienter til at være en del af til-
buddet om en Oplevelsesklub og bringe
den faglige viden om traumatiserede flygt-
ninge, familier og PTSD ind i projektet.
Medarbejderen fra RCT har klædt de fri-
villige på til mødet med de traumatiserede
familier både ved oplæg om traumer og
PTSD samt med besvarelse af en masse
gode spørgsmål og deltagelse på alle plan-
lægningsmøder med de frivillige.

En stor del af samtalerne med de frivilli-
ge, har handlet om at afmystificere de fore-
stillinger mange gør sig om traumatiserede
flygtninge og torturofre. Hvad kan man
sige? Hvad kan man spørge om? Hvordan
skal man reagere, hvis de får det dårligt?

RCT og frivillige – en god
kombination
Red Barnet har stået for at rekruttere frivil-
lige og for hele det indledende arbejde
med informations- og planlægningsmøder,
kurser osv. Indtil nu har 14 frivillige meldt
sig og det har vist sig at være en utrolig en-
gageret, kreativ og imødekommende grup-
pe. Kombinationen af en medarbejder med
kendskab til traume området og frivillige
med deres naturlige medmenneskelige til-
gang har været en stor succes. Det har vist
sig på de afholdte ture, hvor smil, latter og
glæde har været hovedingredienserne. Og
mange af familierne kommer igen på flere
ture. En af pigerne fra Oplevelsesklubben
har fortalt, at hun vågner hver morgen og
spørger sin mor, hvornår de skal afsted på
næste tur. Det vidner om hvor stor betyd-
ning og hvor god effekt gode oplevelser i
naturen har for vores målgruppe og deres
børn.

Turene
Første tur gik til Årøsund, hvor vi bagte
snobrød over bål, spiste kage og fangede
krabber. Krabbefangst var meget populært
og fædre, mødre og børn lå side om side
på knæ på badebroen og trak den ene
krabbe op efter den anden. Det efterføl-
gende krabbeløb efterlod hvinende grin
og stort heppekor.

Anden tur gik til Haderslev Dyrehave,
hvor vi var på svampe og bær tur med en
naturvejleder og igen bagte snobrød over
bål. Til stor glæde for både børn og voks-
ne så vi naturligvis også krondyr rundt i
området.

Tredje tur var fisketur, en aktivitet man-
ge havde set frem til. Det regnede fra vi
kom til vi kørte og fiskene bed ikke på,
men den gode stemning og smilende blev
ikke skyllet væk. Flere kvinder og børn
blev klædt på i medbragte gummistøvler
og regnslag, til stor morskab for alle par-
ter. Vi gled rundt i mudder og fik vand i
skoene, men det var stadig gode minder at
tage med hjem til middagsbordet.

Næste skridt
RCT-Jylland er med i projektet til og med
2018. Herefter skal de frivillige ved Red
Barnet køre Oplevelsesklubben videre på
egen hånd, men naturligvis med opbak-
ning og støtte fra Red Barnets Haderslev
afdeling. 

På RCT-Jylland håber vi at deltagelse i
projektet kan inspirere os til at fortsætte,
videreudvikle eller afprøve andre behand-
lingsmetoder med familier og natur som
omdrejningspunkt.



Når der i den sidste tid har været så stort
et fokus på dårlig tolkning og eksempler,
hvor tolke endda kan blive ansat i et tol-
kebureau uden at beherske det pågælden-
de sprog, så kan kontrasten til RCT-Jyl-
lands fastansatte tolke ikke være større. 

Hos os er tolkene er uundværlig del af
huset, og de bruges aktivt som et redskab
til at sikre høj kvalitet i behandlingen. 

Motivationen
Vores tolke har for manges vedkommen-
de været her i mange år. Adspurgt hvor-
for de har valgt at tolke på RCT-Jylland
er svaret nærmest entydigt - der er en
god, afslappet og tillidsfuld atmosfære
mellem ansatte og patienter og vigtigst
måske føler tolkene, at de er med til at
sikre patienterne det størst mulige udbyt-
te af behandlingen og dermed at gøre en
forskel for mennesker, som virkelig har
brug for hjælp. 

Tolkene på RCT-Jylland har en forskel-
ligartet baggrund set i forhold til både
uddannelse og erhvervserfaring. Fælles
for dem alle gælder det dog, at de bræn-
der for og er ambitiøse omkring deres
fag. De har mange års tolkeerfaring in-
denfor både sundhedssektoren, retsvæse-
net, Forsvaret og integrationsområdet -
kommunalt såvel som humanitært. 

Udfordringen
På trods af den brede erfaring, er der en
del særlige forhold, der gør sig gældende,
når man vælger at være tolk på et be-
handlingssted som vores. 

Noget af det som tolkene selv frem-
hæver som betydningsfuldt er, at man er
mentalt robust. Det er hårdt at skulle
oversætte så voldsomme historier og fø-
lelser, som vores patienter lever med,
uden selv at blive følelsesmæssigt påvir-
ket. Vi har løbende fokus på dette, og
vores tolke har til hver en tid mulighed
for at få supervision - enten internt eller
eksternt. Ved at være en fast gruppe af
tolke, har de også mulighed for at sparre
med hinanden, med RCT-Jyllands tolke-
koordinator eller behandlerne, da vi jo
samarbejder omkring de samme patienter
hver dag. Stort set alle tolke har deres
egen metode til at lægge de voldsomme
historier bag sig, når de holder fri. Ud

Den gode tolkning er et kendetegn 
hos RCT-Jylland
Af tolkekoordinator Merete Hviid Flensborg
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over at bruge kolleger som sparringspart-
nere, hører nogle musik, andre går ture i
blæsevejr eller dyrker motion. 

Det er vigtigt, at tolkene kan se sig selv
som et redskab eller mellemled til at gøre
de vigtige samtaler mellem behandlere og
patienter mulige og samtidig finde en
måde ikke at tage samtalerne personligt
til sig. 

Etik, tryghed og tillid
Et andet vigtigt fokus for RCT-Jyllands
tolke er etikken. Tolkene skal kunne ud-
vise såvel stor ordentlighed som situati-
onsfornemmelse. Tolken er ikke i cen-
trum for behandlingen men er en vigtig
formidler af både sprog og kultur. Ved
det første møde mellem patient og tolk,
sættes der tid af til udveksling af høflig-
hedstermer men også til, at tolken kan
fortælle om sin rolle som tolk - herunder
sin tavshedspligt. På den måde skabes der
fra starten tillid og tryghed for patienter-
ne, som i mange tilfælde ikke har oplevet
tolke som neutrale og tillidsvækkende. På
RCT-Jylland har patienten den samme
tolk igennem hele behandlingsforløbet.
Dette sikrer, at patienten ikke skal bruge
kræfter på hele tiden at rumme, at et nyt
menneske skal høre om dybt fortrolige
og personlige ting men også, at tolkens
måde at oversætte på er velkendt, så sam-
talen bliver flydende. 

Et særligt kendetegn for vores faste tol-
ke er, at de altid fremstår præsentable, ro-
lige og respektfulde. De kender alle fag-
termer indenfor vores område og er vant

til at tilpasse sig enhver tænkelig situati-
on - også når patienten i forbindelse med
traumebearbejdningen til tider reagerer
voldsomt. 

Sprogteknik og formidling
Og tolkene på RCT-Jylland kommer ikke
sovende til deres job - heller ikke selvom
de for nogles vedkommende har arbejdet
på RCT-Jylland i over 20 år. Hver ny pa-
tient og hvert nyt behandlingsforløb er
forskelligt. Der kan være kulturelle for-
hold eller særlige dialekter, som udfordrer
tolken. De kan stå i situationer, hvor pa-
tienter pga. manglende begrebsforståelse
eller ordforråd på sit eget modersmål
ikke kan forstå behandlerens spørgsmål.
Her er det, selvom tolken har fokus på at
oversætte direkte og neutralt, nødvendigt
at hjælpe behandler og patient til at finde
et fælles sprogligt niveau. Det er selvføl-
gelig selvsagt, at en god tolk behersker
både sit modersmål samt dansk perfekt,
men i en behandlingssammenhæng
kræves der ofte mere end det. Derfor er
det så vigtigt, at tolkene forstår både den
kultur patienterne kommer fra men også,
hvad det betyder for patienterne at skulle
tilpasse sig det danske samfunds skrevne
og uskrevne normer og regler. 

Som kollega kan man kun være fuld af
respekt og beundring for vores faste tol-
ke, som hver eneste dag via deres faglig-
hed, ordentlighed og engagement er med
til at sikre, at alle patienter hos RCT får
den bedst mulige hjælp og støtte. 



RCT-Jylland dækker et stort geografisk
område, og mange af vores patienter
kommer langvejs fra. For at imødekom-
me disse mennesker, har RCT-Jylland
udvidet centeret i Haderslev ved at etab-
lere to satellitter i henholdsvis Hviding
ved Ribe og i Sønderborg. Dette har pa-
tienterne taget godt imod, da der udover
de praktiske fordele også ligger nogle be-
handlingsmæssige muligheder, som for
nogle patienter er gavnlige i behandlings-
forløbet, og som gør det lettere for be-
handlerne lave god behandling for denne
gruppe af patienter.

En stor andel af de patienter der er
kommet i behandling inden for de sidste
år er syriske flygtninge. Det betyder, at
disse mennesker er relativt nye i det dan-
ske samfund og derfor er tvunget til at
forholde sig til et væld af nye indtryk.
Disse nye indtryk kræver en masse over-
skud og store mængder mentale ressour-
cer, for at kunne blive bearbejdet og inte-
greret. Hjernen har et behov for at ind-
samle, bearbejde og tolke nye data, da
mennesket har brug for at forstå og finde
mening. Men i og med at disse menne-
sker ankommer med en tæt pakket ryg-
sæk, fyldt med alverdens problemer og
grusomme oplevelser, bliver alle disse nye
indtryk for meget for nogle patienter og
dermed en belastning. Når behandlingen
flyttes ud i lokalsamfundet, i satellitten

nær patientens hjem, frigiver man over-
skud og ressourcer, der i stedet kan bru-
ges i behandlingen.

En del af patienterne lider af en bred
vifte af komorbide lidelser i tillæg til de-
res PTSD. Ofte ses forskellige typer af
angst, fobier og ikke mindst depression.
En velkendt angsttilstand er Agorafobi,
angsten for at færdes alene uden for
hjemmet. Denne lidelse skaber stort ube-
hag hos patienterne og opleves ofte, når
de bliver nødsaget til at anvende offentlig
transport og rejse til et behandlingssted,
der ligger udenfor lokalsamfundet. Under
en sådan rejse bliver patienterne ofte
ramt af traumatiske genoplevelser fra
flugten samt desorientering. Mange har i
tillæg til dette, taget den forkerte bus og
er endt et helt andet sted end planlagt.
Efterfølgende har de været tvunget til at
kontakte familie eller venner og bede om
hjælp til at komme hjem. Dette har af-
født mere desorientering og afmagt, der

Patienter i satellitterne
Psykolog Nathan Veeravagu og psykologstuderende Mads Schönemann Skov
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påvirker patientens følelse af autonomi.
Når et menneske har angst, følger det
ofte en række adfærdsmæssige strategier,
der minimerer risikoen for angstanfald.
Mange af disse strategier er bundet op i
lokalsamfundet. Patienterne har derfor
ofte en bred vifte af strategier, når de ek-
sempelvis støder på en person i uniform,
når de befinder sig et sted, der synes tru-
ende, eller når de står overfor mennesker,
der minder dem om ubehagelige menne-
sker fra deres fortid. Men når disse pati-
enter rejser til en ny by, mister mange af
disse strategier deres effekt, og patienten
oplever en følelse af magtesløshed og
angst. For at komme dette problem til
livs, bliver nogle patienter kørt i taxa til
RCT-Jylland i Haderslev. Dette skaber af
og til et andet problem, der relaterer sig
til deres korte ophold i Danmark og det,
at de endnu ikke mestrer det danske
sprog. Patienterne føler ikke, at de kan
kommunikere ordentligt med chaufføren,
hvilket styrker tabet af autonomi. I for-
længelse heraf kan en rejse med en
ukendt (nogle gange mandlig) person
over en lang distance, være forbundet
med stort ubehag og angst. Særligt kvin-
delige patienter oplever dette som væren-
de svært, da det oftest ikke er velanset i
deres kultur at være alene med en frem-
med mand.

Satellitterne kan ofte komme udenom
mange af disse problemer i og med, at
disse er placeret i lokalsamfundet. Patien-

terne er derfor ikke nødsaget til at for-
holde sig til nye omgivelser. De kan rette
deres opmærksomhed mod behandlingen
og ofte gøre det med en større pose af
ressourcer. Ved at patienterne i satellitter-
ne befinder sig i relativt velkendte ram-
mer og ikke skal bruge energi på en læn-
gere transporttid, kan de tillige bruge ti-
den til og fra centret i at øve sig på nogle
af deres strategier til at færdes blandt an-
dre mennesker. 

Nogle patienter har mulighed for at gå
eller cykle frem og tilbage mellem hjem
og klinik, hvilket afføder en følelse af
uafhængighed og selvstændighed. Patien-
ten får en følelse af at være herre over
eget liv. Denne følelse af autonomi er
særdeles vigtig, da patienterne i forvejen
bliver presset på deres selvstændighed og
mulighed for at træffe valg, når samfun-
det forsøger at integrere dem og hjælpe
dem ud på arbejdsmarkedet.

Danmark har i de senere år forsøgt at
centralisere psykiatrien og samle behand-
lingsmulighederne. På den måde er pati-
enterne tvunget til at tage ud, ofte rejse
langt, for at komme til nærmeste be-
handlingssted. RCT-Jylland går i den
modsatte retning, og forsøger at nå ud til
patienterne i lokalområderne og dermed
omfavne en større gruppe af patienter.
Satellitterne er en stor succes, og patien-
terne nyder godt af den centrale place-
ring samt de fordele behandling i lo-
kalsamfundet byder på. 
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Venteområde i Sønderborg 
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Medlemmer af RCT Jyllands bestyrelse

Årsskriftet udsendes til:
Årsskriftet sendes blandt andet til alle praktiserende læger i Syd- og Sønderjylland,
samtlige kommuner i Syd- og Sønderjylland, Psykiatrien og Lokalpsykiatrien,
Biblioteker i Varde, Billund, Esbjerg, Vejen, Kolding, Fredericia, Haderslev, Tønder,
Åbenrå og Sønderborg og til de andre rehabiliteringscentre for torturofre.
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HADERSLEV D
AM

www.rct-jylland.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag 8.00-15.30

Fredag 8.00-14.00

Gravene 16, 1. sal, 6100 Haderslev. Tlf. 74 53 25 35
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