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Året 2019 har været et år, hvor mange
voldsomme ting er sket rundt i verden,
ikke mindst Syrien, men også mange an-
dre steder, er der forekommet en grad af
brutalitet og umenneskelige gerninger.
Voldsomme billeder og beretninger er
kommet til os om forfølgelse og forfær-
delige overgreb. Flygtninge har været
igennem mange faser af angst og tvivl.
Faser med forfølgelse og livstruende ople-
velser, tab af nærtstående - både børn og
voksne. Knægtelse af rettigheder og mø-
det med menneskeskabt grusomhed og
pådragelse af fysiske og psykiske skader.
Flugten er meget sjældent den første
løsning, men udvejen der til sidst nød-
tvunget vælges.

Af mange forskellige årsager har den
voldsomme uro i verden ikke betydet en
stigning i antallet af flygtninge, som er
kommet til Danmark, tværtimod har vi
modtaget meget få her til landet. Det
burde derfor betyde, at vi kunne udvise
en grad af overskud i forhold til disse
mennesker. Jeg bliver så ked af, når tonen
i flygtningedebatten bliver så skinger, det
er ikke Danmark værdigt. Vi må og skal
ikke bare overholde Menneskerettighe-
derne, men det må også være muligt, at
vi i et velfærdssamfund som Danmark
har plads og økonomi til at give flygtnin-
ge en værdig behandling og udvise re-
spekt, når de kommer til vores land. Det-

te er en beskeden appel til såvel politik-
kerne som danskerne generelt. 

Så meget mere har jeg glædet mig over,
at Kronprinseparret igen i år har valgt i
deres årlige prisuddeling, at tilgodese
flygtninge. Prisen gik til ”Bydelsmødre”,
en stor gruppe frivillige kvinder af anden
etnisk herkomst pt. ca. 800 fordelt på 54
forskellige sprog. Bydelsmødrene/kvin-
derne fokuserer deres indsats på kvinder,
der lever isoleret, har svært ved det dan-
ske sprog, og som ikke ved meget om det
danske samfund, om børneopdragelse,
om vold i hjemmet og om kvinders ret-
tigheder. For få år siden var det DIGNI-
TY, der blev tilgodeset ved prisuddelin-
gen.

Vi må huske på, at en meget stor andel
af de flygtninge, der kommer til Dan-
mark har været udsat for tortur. Det stil-
ler større krav til os at hjælpe disse men-
nesker. Derfor er det også med stor glæ-
de, ja nærmest stolthed, jeg oplever den
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store indsats, alle vores medarbejdere
såvel som daglig leder yder i årets løb
overfor den enkelte patient, for at give
den mest optimale behandling. I fortje-
ner alle en stor tak.

Men uanset hvor stor en indsats vi i
dagligdagen yder overfor vores patienter,
så vil der være områder og nye tiltag,
som kunne være livgivende og spænden-
de at inddrage på vores center.  Lad mig
blot nævne børnene i disse traumatisere-
de familier, men også andre temaer kun-
ne komme på tale. Hvilke forventninger
har vores samarbejdspartnere til RCT-Jyl-

land – nu og i fremtiden? Jeg glæder mig
til at lade visionerne blomstre i det nye
år.

Jeg vil ønske alle medarbejdere, daglig
ledelse og bestyrelse en rigtig glædelig jul.
Tak for et rigtig godt samarbejde, som
jeg glæder mig til at fortsætte med jer alle
i det nye år.

Samtidig en tak til alle udenfor huset,
som vi i årets løb har haft kontakt med.

Glædelig jul og rigtig godt nytår

Lissa Mathiasen



Kære læser
Endnu et år er gået, og det er fantastisk
at være leder af en organisation, som
konstant og vedholdende ønsker at gå
forrest i udviklingen af behandlingen til
traumatiserede flygtninge. 

Både personalet og bestyrelsen er i høj
grad dedikeret til sammen at varetage
den svære opgave, det er at udvikle et
meget specialiseret område, som hverken
politisk eller i bred forstand blandt be-
folkningen har den store interesse. Gene-
relt nyder vores patientgruppe desværre
ikke den store anerkendelse eller forståel-
se for deres liv, de omstændigheder de er
blevet ramt af, og det behov de hver især
har for igen at føle sig som et værdigt
menneske. 

Personalet har i årets løb bl.a. arbejdet
med at udvikle nye gruppebehandlings-
tilbud, som dels kan styrke patienternes
personlige kompetencer til at indgå i so-
ciale sammenhænge og derved medvirke
til at forbedre deres sociale funktionsni-
veau, dels få en større indsigt i nødven-
digheden af og erfaringen med at udfor-
dre egen krops fysiske og psykiske til-
stand på trods af de mange PTSD symp-
tomer.

Personalet har også arbejdet med at

udvikle egne kompetencer til at blive
endnu bedre til at indgå i tværfagligt og -
sektorielt samarbejde bl.a. ved at arbejde
bevidst med egne og hinandens personli-
ge præferencer.  

Bestyrelsen har bl.a. opnået at få en
god og fornuftig 2-årig aftale med Regi-
on Syddanmark om tilførsel af ekstra
personaleressourcer til varetagelsen og
udviklingen af vores behandlingstilbud
og sikring af, at RCT-Jylland kan efterle-
ve udredningsretten. Endvidere har be-
styrelsen initieret en proces, hvor besty-
relsen og personalet sammen arbejder
med en ny vision for RCT-Jylland, som
kommer til at sætte rammerne for fremti-
dige mål, strategier, handleplaner og for-
ventede resultater i de kommende år. Det
bliver en vision, som kommer til at leves
og mærkes i hverdagen – både for perso-
nalet og vores samarbejdspartnere.  
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I dette årsskrift vil jeg tillade mig at
bruge relativ meget plads på vores sam-
arbejde med fire andre rehabiliterings-
centre i Danmark om en fælles database
for traumatiserede flygtninge og de
første resultater af behandlingen i Dan-
mark.

Den Danske Database for
Traumatiserede Flygtninge
Når traumatiserede flygtninge ikke får
tilstrækkelig hjælp til at håndtere deres
traumer, har det store konsekvenser for
deres tilknytning til arbejdsmarkedet, de-
res familiers trivsel og deres liv i Dan-
mark.

Der er behov for øget viden om grup-
pen af traumatiserede flygtninge og de
problemstillinger, som kendetegner den.
Hidtil har der manglet systematisk viden
om effekten af behandling på de danske
rehabiliteringscentre for traumatiserede
flygtninge.

RCT-Jylland og rehabiliteringscentre-
ne: OASIS, Behandling og rådgivning for
flygtninge, (København), Klinik for
PTSD og Angst (Aarhus), Rehabilite-
ringscenter for Flygtninge, Ålborg (RCF-
Ålborg)  og Dansk Institut mod Tortur
(DIGNITY) har på baggrund af monito-
reringsdata fra 1447 henviste flygtninge i
perioden 2012 - 2016 udarbejdet en rap-
port, som opsummerer de første analyse-
resultater om behandlingen af traumati-
serede flygtninge i Danmark. 

Samarbejdet mellem rehabiliteringscen-
trene er som nævnt etableret for at få
mere viden om effekten af behandlingen,
og det har også muliggjort udviklingen af

den første nationale monitoreringsdata-
base inden for området; Den Danske
Traume Database for Flygtninge /The
Danish Trauma and Refugee Database
(DTD). DTD bidrager med nye mulig-
heder for databaseret forskning i rehabili-
tering af traumatiserede flygtninge. I
2018 udbyggede de fem rehabiliterings-
centre deres samarbejde ved at forpligte
sig til at bidrage med højkvalitetsdata til
fremtidig forskning - i første omgang
frem til 2022.

I samarbejde med Center for Register-
forskning er det besluttet, at der løbende
skal kobles relevante registerdata til data-
basen. Der er ikke tidligere samlet et så
stort og omfangsrigt datasæt på tværs af
nationale rehabiliteringsklinikker.

Den foreliggende rapport omhandler pri-
mære sociodemografiske oplysninger og
oplysninger vedrørende patienternes
symptomniveau (på PTSD, angst, de-
pression, smerte og socialt funktionsni-
veau) ved behandlingsstart.

Formålet med rapporten er at vejlede
og kvalitetssikre centrenes fremtidige da-
tasamarbejde, og rapporten forsøger der-
for at svare på følgende spørgsmål:
1. Hvad karakteriserer målgruppen

’traumatiserede flygtninge’, som mod-
tager behandling på de danske rehabi-
literingscentre?

2. Er monitoreringsdata på tværs af de
nationale centre sammenlignelig? 
Er patienterne sammenlignelige? 
Ses samme tendenser hvad angår
symptomniveau og sociodemografiske
karakteristika på tværs af centre? 



3. Får patienterne det bedre efter endt
behandling? 

Hvad kendetegner dem, som får det
bedre og dem, som ikke får det bedre?
Samlet set understøtter de indeværende

data, at gruppen af henviste traumatisere-
de flygtninge udgør en meget tung pati-
entgruppe med betydelige fysiske, psyki-
ske og sociale vanskeligheder. 

Patientgruppen er tungere end mange
andre udsatte grupper, som f.eks. menne-
sker med skizofreni eller patienter indlagt
på en lukket afdeling. 

Baseline scorerne for både PTSD og
selvopfattelse af funktionsevne, angst og
depression var gennemsnitligt langt over
de officielle grænseværdier, hvor patienter
kategoriseres som ”checklist positive”. 

Samtidig fremstår patienterne med ud-
talte smerteproblematikker, som illustre-
res af høje scorer for graden af smerte og
smertepåvirkning i dagligdagen. Patien-
ternes sociale funktionsniveau er samtidig
meget dårligt på tværs af alle centre, og
patienterne hører til blandt den tungeste
og mest udsatte del af samfundet.

Målgruppen fremtræder sammenligne-
lig på tværs af centrene, hvilket er et væ-
sentligt fund i forhold til det videre ar-
bejde med Den Danske Traume Database
for Flygtninge, da det øger potentialet for
at gennemføre stærke forskningsprojekter
fremadrettet.

Overordnet set er 54 procent af patien-
terne mænd, og gennemsnitsalderen er
samlet set 42 år. Patienterne har i gen-
nemsnit gået i skole i ca. 9 år og omkring
halvdelen har en ungdoms- eller videre-
gående uddannelse. Datasættet viser også,

at målgruppen har været udsat for bety-
delig traumeeksponering.

Med forbehold for datakvaliteten peger
data således på, at 66 procent har været
udsat for tortur og 68 procent har ople-
vet slag i hovedet.

Det er også relevant at fremhæve, at
mere end halvdelen af patienterne er gift,
og at de i gennemsnit har 2,8 børn. Det-
te betyder også, at der er mange flygtnin-
gebørn i Danmark, som lever med
traumatiserede forældre.

I Den Danske Traume Database for
flygtninge, vil der fremover indhentes
data fra patienternes familier, så man kan
få mere viden om sammenhængen mel-
lem forældrenes symptomer og børnenes
trivsel samt om hvordan behandlingen af
forældrene kan påvirke børnenes trivsel
positivt op i voksenlivet.

Endelig viser data, at patienterne, i
gennemsnit, har været i Danmark i 14,6
år når de henvises til behandling på cen-
trene, og at mange først opsøger behand-
ling efter mange år i Danmark. Patienter-
ne inddeler sig i to normalfordelinger
(bølger) i forhold til, hvor mange år de
har opholdt sig i Danmark, før de kom-
mer i behandling. Den første bølge ligger
fra 0-8 år, mens den anden bølge inde-
holder patienter, der har opholdt sig i
Danmark i mere end 8 år, før de er star-
tet i behandling på et af centrene. 

Overordnet viser analyser og sammenlig-
ning af monitoreringsscorer fra behand-
lingsstart til behandlingsafslutning, at pa-
tienter oplever forbedringer på samtlige
parametre, og at dette i den statistiske
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analyse i de fleste tilfælde fremstår sta-
tistisk signifikant. Procentvis svarer disse
forbedringer til et fald i symptomværdi-
scorer på mellem 6,5 procent og 7,9 pro-
cent. Der er ikke tale om en markant for-
bedring, og der er fortsat en stor gruppe
af patienterne, som ikke oplever nogen
forbedring. 

Resultaterne er ikke overraskende. Ho-
vedparten af patienterne på centrene har
kroniske symptomer og psykosociale pro-
blemstillinger og er derfor svære at be-
handle effektivt. 

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at
patienter, som kommer i behandling i
løbet af deres første 8 år i Danmark, ser
ud til at få et større udbytte af behandlin-
gen end dem, som først kommer i be-
handling efter mere end 8 år i landet.
Analyserne peger på, at patienter efter 8
år med ubehandlede traumer har et lave-
re socialt funktionsniveau, og at dette
kan være årsagen til, at de får et mindre
udbytte af behandlingen. Funktionsni-
veauet ved behandlingsstart kan således
være en indikator for, hvor stor en for-
bedring patienterne kommer til at opleve
i løbet af behandlingen. 

Rapporten viser, i tråd med andre un-
dersøgelser, at man i Danmark fortsat
ikke er dygtige nok til at gennemføre tid-
lig screening og specialiseret tværfaglig
behandling for traumatiserede flygtninge,
da de fleste henviste patienter har været i
Danmark i mange år, når de henvises til
behandling på centrene (14,6 år i gen-
nemsnit). Det er sandsynligt at det lave
sociale funktionsniveau blandt den store
gruppe af patienter som først henvises til

behandling efter 8 år i Danmark, skyldes
latente ubehandlede PTSD symptomer.
Det kan rapporten dog ikke dokumente-
re. 

Ud fra rapporten kan det konkluderes,
at målgruppen er sammenlignelig på
tværs af centre - både når det gælder
sociodemografiske karakteristika og pati-
enternes symptombillede ved baseline.
Derudover viser resultaterne, at der sker
en forbedring i gruppens symptombillede
under behandlingsforløbet på samtlige af
de monitoreringsmål, der er til rådighed.
Der er således en forbedring på PTSD,
angst, depression, smerte og socialt funk-
tionsniveau. Denne forbedring er væsent-
ligt større end udviklingen blandt patien-
ter på ventelisten, som i denne rapport
har udgjort kontrolgruppen for analyse
og dermed grundlaget for sammenligning
mellem patienter i og uden for behand-
ling.

Der er ikke tidligere samlet så stort og
omfangsrigt et datasæt på tværs af natio-
nale rehabiliteringsklinikker. Rapporten
bidrager derfor med væsentlig viden, som
kan vejlede forskning og udvikling inden
for feltet fremover.

De videre analyser af datasættet vil bli-
ve udgivet i videnskabelige artikler.

Rapporten er et skridt mod at udvikle
mere evidensbaseret viden om behandlin-
gen af traumatiserede flygtninge i Dan-
mark. Der er imidlertid behov for mere
viden om målgruppen og om, hvad der
virker for hvem, så behandlingen kan
målrettes bedre og blive mere effektiv til
at hjælpe de traumatiserede flygtninge,



også de som aktuelt ikke modtager retti-
dig og effektiv behandling, med store
konsekvenser for deres liv i Danmark.

Afslutningsvis vil jeg takke vores samar-
bejdspartnere for et godt og konstruktivt
samarbejde i 2019. 

På RCT-Jyllands vegne ønsker jeg alle –
såvel patienter, samarbejdspartnere og de
som er optaget af eller interesserer sig for
traumatiserede flygtninge – et godt og
lykkebringende nytår.
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I 2017 begyndte vi et pilotprojekt med
behandling af flygtningebørn i alderen 6-
17 år. Siden da har vi løbende gjort os
en del erfaring med behandling af mål-
gruppen. Nu står vi med et veludviklet
behandlingstilbud til denne målgruppe.
Flere kommuner har nu benyttet sig af
dette tilbud, hvor vi har hjulpet børn
med forskellige traumereaktioner. 

Hvis det mistænkes, at et barn eller en
ung flygtning har svært ved at fungere i
hverdagen grundet tidligere traumer, kan
en kommunal medarbejder henvise bar-
net til udredning og eventuel behandling
ved RCT-Jylland. Det er som regel sådan
et forløb påbegyndes. En dialog igang-
sættes mellem den pågældende kommu-
ne og RCT-Jylland, hvorefter et udred-
ningsforløb indledes. Under udrednin-
gen indsamles forskellige informationer
fra barnet, forældrene og netværket. Her
er der særligt fokus på traumeanamnese,
traumereaktioner, komorbide lidelser,
funktionsniveau, familieliv, risiko- og be-
skyttende faktorer samt forventninger og
ønsker til behandlingen. Konkluderes
det, at vores behandlingstilbud er det
bedst egnede for barnet, tilbydes et be-
handlingsforløb. 

Behandlingen tager som regel ud-
gangspunkt i den evidensbaserede be-
handlingsmetode Traumefokuseret Kog-
nitiv Adfærdsterapi (TF-CBT). Denne

metode anbefales af National Institute
for Health and Care Excellence (NICE),
da det er den metode, der er mest evi-
dens for, når man skal behandle børn og
unge med traumereaktioner. Metoden er
velegnet til børn og unge i alderen 6-17
år. Flere studier har vist, at TF-CBT
hjælper børn og familier med at komme
sig over de negative effekter af traumati-
ske oplevelser, herunder symptomer på
posttraumatisk belastningsreaktion, de-
pression og adfærdsproblemer (Jensen,
Holt, & Ormhaug, 2017; Unterhitzen-
berger et al., 2019). 
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TF-CBT er en komponentbaseret til-
gang, hvor vi igennem tre forskellige fa-
ser hjælper barnet med at forstå, håndte-
re og bearbejde traumereaktioner. I den
første fase lærer vi barnet om typiske
traumereaktioner og normaliserer samt
validerer barnets egne reaktioner. Barnet
lærer desuden beroligende strategier som
afspændings- og afslapningsteknikker,
der bl.a. kan bruges til at dæmpe angst
og uro. Disse teknikker lærer vi også for-
ældre eller det øvrige netværk, så de kan
understøtte barnet i brugen af dem. Vi
hjælper desuden barnet med at håndtere
de følelsesmæssige, adfærdsmæssige, fysi-
ologiske og kognitive følger af traumer-
ne. Når barnet har opnået tilstrækkelig
tryghed i behandlingen og aktivt anven-
der de beroligende strategier, går vi vide-
re til den anden fase af behandlingen.
Den anden fase indeholder komponen-
ter, der har til hensigt at få barnet til at
dele og bearbejde sine traumer. Barnet
kan dele sine traumer på mange forskel-
lige måder f.eks. gennem leg, tegning,
skrivning eller ved at fortælle om dem. I
denne fase arbejder vi også med mestring
af forskellige angstfremkaldende situatio-
ner. I den tredje og sidste fase er der fo-
kus på følelsen af sikkerhed, planlægning
af fysisk sikkerhed og barnets fremtid. 

I planlægningen og udførelsen af be-
handlingen tilpasses forløbet til det en-
kelte barns behov, familiens omstændig-
heder og mulighed for deltagelse.  Under
hele forløbet er der stort fokus på at ska-
be en god kontakt til både barn og for-

ældre. Ofte vil der være fælles forældre-
barn samtaler, hvor forældrene får mulig-
hed for at få indblik i behandling og
støtte barnet på en hensigtsmæssig måde.
Derudover arbejdes der på at etablere et
samarbejde med det øvrige netværk, som
kan bestå af bl.a. familiekonsulenter,
skolelærere, pædagoger, sagsbehandler,
egen læge mm. 

Vi har en oplevelse af, at behandlingen
giver mening for både børn, forældre og
netværk. Det er naturligvis forskelligt fra
barn til barn, hvad barnet tager med sig
fra behandlingen. Vi har oplevet børn,
der er blevet bedre til at tale om de svære
ting, blevet bedre til at regulere følelser
og til at anvende beroligende strategier
samt udvise mindre angst. Ligeledes har
vi fået tilbagemeldinger fra forældre og
netværk om bedre relationsdannelse,
mindre aggressiv adfærd, bedre søvn
samt bedre skolepræstation. 

For os som psykologer er det meget gi-
vende og lærerigt at arbejde med børne-
ne, hvilket vi ser frem til at gøre mere i
de kommende år. 

Referencer:
Jensen, T.K., Holt, T., & Ormhaug, S.M. (2017).
A Follow-Up Study from a Multisite, Randomized
Controlled 
Trial for Traumatized Children Receiving TF-CBT.
Journal of abnormal child psychology, 45(8):1587-
1597.
Unterhitzenberger, J., Wintersohl, S., Lang, M.,
König, J., & Rosner, R. (2019). Providing manua-
lized 
individual trauma-focused CBT to unaccompanied
refugee minors with uncertain residence status: a
pilot study. Child and Adolescent Psychiatry and
Mental Health, 17, 13-22. 
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På RCT-Jylland møder vi hver dag pati-
enter, der kommer med helt andre livs-
forudsætninger, end vi selv har. 

Som flygtning har man valgt eller
været tvunget til at tage af sted fra sit
land. Ikke et valg om at emigrere og ska-
be sig et liv i et nyt land, men en flugt
fra krig og overgreb. Valget er truffet for
at bringe sin familie og/eller sig selv i sik-
kerhed. 

For de mange syriske flygtninge, som
er kommet til Danmark de seneste år, har
det været på baggrund af flugt fra krig og
for manges vedkommende også personlig
forfølgelse. En flugt som har haft og fort-
sat har store menneskelige konsekvenser
og omkostninger. Man skilles fra familie-
medlemmer, venner, naboer, sit land og
det samfund og alt det velkendte, som
man er vokset op i. Flugten har for man-
ge, både voksne og børn, været med livet
som indsats, og mange kan fortælle om
en særdeles farefuld flugt med trauma-
tiske oplevelser som splittelse af familier,
trusler på livet og død omkring sig. 

Første skridt på vejen til sikkerhed nås,
når man når til et andet land uden krig
og forfølgelse. 

Næste skridt nås, når man får opholds-
tilladelse og må være i det nye land en gi-
ven tid. Nogle får ikke en opholdstilla-

delse og må ud af landet. Dem møder vi
dog ikke på RCT-Jylland. 

I Danmark lægger man vægt på, at flygt-
ninge skal integreres fra første dag, de
står med deres opnåede opholdstilladelse.
Alle skal som det første lære det danske
sprog, dernæst eller samtidig med skal de
forsøge at få arbejde og komme til at kla-
re sig selv. Mål der som sådan kan virke
ganske fornuftige, men som dog for
mange af vores patienter volder store
vanskeligheder. 

Alle vores patienter har diagnosen PTSD,
og mange har komorbide lidelser som
angst og depression. Det er svære lidelser
at skulle håndtere samtidig med, at man
skal bygge et nyt liv op i et fremmed
land for sig selv og sin familie. En fami-
lie, hvor både voksne og børn kan have
svære traumer med sig. 

Hvordan skabe håb i det håbløse, - sikkerhed
i det usikre?

Af Hanne Schmidt Nielsen, behandlingsansvarlig og socialrådgiver



Vi ser da også, at det for rigtig mange
af vores patienter ikke er muligt at få en
tilknytning til det danske arbejdsmarked
med 37 timers ordinært arbejde ugent-
ligt. Det betyder, at mange fortsat er af-
hængige af at modtage offentlig forsør-
gelse. 

Langt de fleste har tidligere klaret sig
godt med uddannelse og arbejde i hjem-
landet og har kunnet forsørge sig selv og
sin familie. For mange er det yderst
skamfuldt at være afhængig af at modta-

ge hjælp fra det offentlige. Samtidigt kan
det virke håbløst at tro på, at de fremover
vil kunne komme til at klare sig selv
grundet de fysiske og psykiske helbreds-
forhold. 

I behandlingen støtter vi til, at den en-
kelte genvinder så meget kontrol over
eget liv som muligt. Vi forsøger at skabe
håb om, at det er muligt at få en daglig-
dag til at fungere med sig selv og sin fa-
milie, selv om det ikke nødvendigvis ind-

13



14

befatter selvforsørgelse. Vi samarbejder
med patienternes hjemkommuner om-
kring en realistisk handleplan tilpasset
den enkeltes ressourcer. Dette er ikke al-
tid uproblematisk, da gældende lovgiv-
ning og patienternes forudsætninger ikke
nødvendigvis stemmer overens. 

Vi har stor respekt for vores patienters
kamp og indsats for at skabe sig et nyt liv
i eksil. Vi mener også at forstå trætheden
og håbløsheden, når den fremtræder. 

Dagligdagen er for vores patienter en
konstant usikkerhed og bekymring for
pårørende - også helt nær familie, der
ikke er i sikkerhed. Manglende kontakt
med pårørende, splittede familier, mange
tab og usikkerhed i det nye land i for-
hold til forsørgelse, opholdstilladelse, nye
regler, tilegnelse af sproget, manglende
netværk, dårlig økonomi m.v. er faktorer,
de må leve med hele tiden. 

De mange stramninger på udlændin-
geområdet de senere år har ikke gjort ve-
jen til integration lettere for vores patien-
ter. Især skiftet fra at få opholdstilladelse
med henblik på varigt ophold til mulig-
hed for hjemsendelse har berørt vores pa-
tienter. Netop her rammes de på deres
sikkerhed. Den sikkerhed man som flygt-
ning har så grundlæggende brug for at
have.

På RCT-Jylland har vi mødt patienter,
der har været desperate i forhold til,
hvordan de nu skal forholde sig. Hvad
har de af handlemuligheder? Hvordan
forklarer de deres børn, at de måske ikke
kan blive i Danmark? Sideløbende kører
hverdagen med krav og forventninger om

integration, selvforsørgelse, dansk sprog-
tilegnelse, forsørgelse af familie osv. 

Mulig hjemsendelse er blevet et emne,
som især patienterne, men også vi be-
handlere må forholde os til. 

Så hvordan arbejder man med håbløshe-
den, som vi alle kan rammes af?

Som behandlere har vi forklaret de nye
regler, som for manges vedkommende
skræmmer patienterne. Vi forsøger at be-
lyse, hvad der bygger på forestillinger og
værste mareridt for patienterne, og hvad
der er fakta. 

Vi forsøger at skabe ro og at hjælpe pa-
tienterne til at se, hvad der fortsat er af
muligheder. Det giver mening, at børne-
ne fortsat går i skole, for det er det muli-
ge her og nu, måske også i fremtiden.
Det, der er godt nu kommer ikke skidt
tilbage, uanset hvor fremtiden bringer en
familie hen. Vi tror på, at det er vigtigt at
lytte og rumme patienternes angst og
usikkerhed, vrede, frustration, sorg og
tristhed. Vi kan ikke komme med løsnin-
ger på alt og kan ikke give sikkerhed.
Men vi har erfaret fra patienterne, at det
er særdeles værdifuldt, at der er nogen,
de oplever vil lytte til dem og som oprig-
tigt nærer en omsorg for dem og deres
vanskelige situation. Så nej, vi kan ikke
skabe sikkerhed i det usikre, og vi kan
ikke altid skabe håb i det håbløse. Men vi
kan støtte til, at den enkelte ikke oplever
sig fuldstændig alene med usikkerheden
og håbløsheden. 

Det har behandling på RCT-Jylland al-
tid indebåret, men i 2019 har det præget
behandlingen i særdeleshed. 



Den 1. maj mødte vi ind til vores første
dag hos RCT-Jylland med mange som-
merfugle i maven og med gode forvent-
ninger til vores fremtidige arbejdsplads.

Chalotte som bogholder/sekretær og
Mai som socialrådgiver. 

Det blev hurtigt tydeligt for os begge,
at RCT-Jylland er et helt specielt sted.
Når man træder ind i lokalerne, føler
man sig hurtigt godt tilpas. Her er en
stemning, som får en til at føle sig vel-
kommen. Lokalerne er lyse og venlige og
dekoreret med flotte malerier, og der er
flotte grønne planter, der emmer af liv.
Venteværelset er også hyggeligt indrettet
med frugt og snacks til patienterne, og på
et bord er udstillet donerede ting, som
patienterne må tage. I venteværelset
hører man ofte kaffeautomaten brygge
kaffe og snakken blandt patienterne. Alt
dette er med til at give et positivt første-
håndsindtryk.

Personalet og huset udviser ro og om-
sorg for hinanden og for patienterne. Det
er tydeligt, at alle i huset brænder for de-
res arbejde, og alle møder patienterne på
en imødekommende og respektfuld
måde.  

Vi blev hurtigt introduceret for vores
kolleger, da der på forhånd var lagt afta-
ler i vores kalender af en halv times varig-
hed. Her mødtes vi individuelt over en
kop kaffe, hvor snakken ikke nødvendig-
vis skulle være rent faglig. Dette medfør-

te bl.a., at man hurtigt blev en del af
RCT-Jylland og lærte kollegerne hurtige-
re at kende.

En del af det administrative
team 
Som en del af det administrative team
hos RCT-Jylland oplevede jeg at få en
grundig oplæring af dygtige kollegaer,
som introducerede mig for mine arbejds-
opgaver og forberedte mig på, at her er
mange forskellige opgaver udover ens
eget ansvarsområde. Vi møder ofte ind til
en planlagt dag, som hurtig kan ændre
sig og lige præcis dét er med til, at jeg sy-

Nyansatte på RCT-Jylland 
Af Chalotte Albers Vestergaard, administrativ medarbejder og Mai Jepsen, socialrådgiver
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nes RCT-Jylland er en fantastisk arbejds-
plads.

Det administrative team består af 4
medarbejdere med hver vores ansvarsom-
råde, men alligevel er vi ved travlhed rig-
tig gode til at supplere hinanden med de
opgaver, vi administrerer. Vi har en stor
kontaktflade med samarbejdspartnere og
bliver ofte involveret i spændende ar-
bejdsopgaver, som er med til at give nye
udfordringer.  

Jeg finder det rigtig interessant at for-
dybe mig i økonomien hos RCT-Jylland
og samtidig have muligheden for at få en
større viden indenfor andre fagområder.
De daglige sekretæropgaver er en god ad-
spredelse. De giver mulighed for at møde
og tale med mange af vores patienter, og
de bidrager til, at vi i teamet kan sparre
med hinanden omkring udfordringer el-
ler nye tiltag. 

En del af socialrådgiverteamet
Som socialrådgiver er jeg begyndt at få et

indblik i mit arbejdsområde. På trods af
erfaring fra andre ansættelser oplever jeg
det som en helt ny måde at arbejde på
som socialrådgiver. Jeg lærer noget nyt
hver dag, og det øger arbejdsglæden for
mig.

Det er utroligt interessant at følge pati-
enten igennem RCT-Jyllands behand-
lingsforløb. Vi arbejder i tværfaglige
teams og har behandlingskonferencer,
hvor teamet udarbejder fælles definerede
og accepterede mål for behandlingen. I
alle sammenhænge tænker vi tværfaglig-
hed ud fra vores viden om og erfaring
med, at det for den enkelte patient giver
mening, at der er helhed og samspil. Her
inkluderes patienten på en ordentlig og
anerkendende måde, og der er plads til at
tænke kreativt og finde på løsninger, som
patienten kan få gavn af. Et vigtigt baro-
meter for at det bliver en succes, er den
gode dialog med patienten, og denne er
vores dygtige tolke en vigtig del af.



BEHANDLERNES
FORTÆLLING

Fra henvisning til udredning og
visitation
Egen læge henviste en bosnisk kvinde i
slut 40´erne, som havde oplevet voldsom-
me krigshændelser igennem flere år af sin
ungdom. Som så mange andre bosniske
flygtninge formåede hun at undertrykke
sine traumereaktioner i mange år gennem
en hård indsats på det danske arbejdsmar-
ked. Efter en skade var det dog ikke mu-
ligt for hende at bruge denne undgåelses-
strategi mere, og traumerne blev for over-
vældende. 

Hun gennemgik en tværfaglig udred-
ningsprocedure ved psykolog, fysiotera-
peut og socialrådgiver og deltog i vores
monitoreringsprojekt. Hun udviste kom-
plekse traumereaktioner, som påvirkede
hendes psykiske, sociale og fysiske funkti-
onsevne. Den tværfaglige visitation vurde-
rede derfor også, at hun skulle tilbydes et
individuelt faseopdelt forløb, hvor hun
først skulle se psykolog 16 gange i 90 mi-
nutters sessioner og efterfølgende 12 gan-
ge med fysioterapeut og socialrådgiver i
sessioner af 45 minutters varighed. 

Behandlingsstart
Under første behandlingssession stod det
klart, at patienten, udover PTSD, havde

hyppige og svære panikangst-anfald samt
et generelt højt angstniveau. Det stod dog
også klart, at hun havde en del ressourcer
og var en velreflekteret kvinde. Hun var
motiveret for at afprøve en behandlings-
form kaldet Prolonged Exposure Therapy
(PE), hvilket er en virkningsfuld, men
også hård eksponeringsterapiform. I PE
forsøger man at mindske PTSD sympto-
mer, men nogle patienter kan opleve en
smule øget angst, mens behandlingen står
på, da de skal forestille sig deres traumer
igen og igen samt lytte til denne ekspone-
ring hver dag mellem sessionerne. Patien-
terne skal desuden gøre ting, som de nor-
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Det gode tværfaglige forløb 
– behandlernes og patientens fortælling

Af Sabrina Brødsgaard Nielsen, psykolog og Charlotte Smidt Kristensen, fysioterapeut
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malt er bange for og undgår. I denne pati-
ents tilfælde var det bl.a. at handle i super-
markeder på tidspunkter, hvor der var
mange andre mennesker, se nyheder og in-
vitere venner på kaffe. 

Efter første samtale drøftede vi sagen i
vores team, og vi blev enige om at præsen-
tere patienten for fysioterapeuten med
henblik på at afprøve NADA, som er en
form for akupunktur, der kan virke beroli-
gende. Patienten mødte således fysiotera-
peuten, og det blev fast rutine, at hun fik
NADA efter hver psykologsamtale. Som
en del af PE blev patientens ubehag målt
flere gange under hver session. Fysiotera-
peuten målte også ubehaget før og efter
NADA  for at skabe sammenhæng i for-
løbet. Ved at kombinere de to metoder
kunne patienten indgå i eksponering og gå
hjem med et ubehagsniveau, der var lave-
re, end da vi begyndte dagens behandling.  

Under forløbet blev det også vurderet,
at patienten kunne have gavn af at blive
tilset af RCT-Jyllands psykiatriske konsu-
lent, hvorfor dette også blev arrangeret.
RCT-Jyllands sygeplejerske stod i denne
forbindelse for at bestille relevante blod-
prøver og EKG ved egen læge. Psykiateren
undersøgte patienten og omstilte medici-
nen samt skrev en anbefaling til egen læge
om administrering heraf. Herefter kunne
psykologen følge op på virkning og bivirk-
ninger, indtil patienten skulle til kontrol
ved psykiateren igen.

I skrivende stund har patienten fået 12
psykologsamtaler, og under forløbet er der
blevet arbejdet med flere ting. Vi har ar-
bejdet med strategier til symptomhåndte-
ring, skyldfølelse, sorg, bearbejdning af
traumerne og den indflydelse de havde

fået på patientens liv. Undervejs har der
været flere teammøder og tværfaglige
konferencer, og strategierne har således
ikke kun båret præg af typiske psykologi-
ske interventioner, men også af mere fy-
sioterapeutiske tiltag som f.eks. visse
grounding teknikker, som fysioterapeuten
løbende har lært psykologen op i. På
samme vis har det været muligt for psy-
kologen at få sparring og supervision af
fysioterapeuten angående den kropslige
hukommelse og andre relevante emner,
hvilket også sikrer, at patienten vil opleve
at få de samme forklaringer i næste fase af
forløbet. 

Det videre forløb
På nuværende tidspunkt har patienten
ikke panikangst mere. Hun kan ved hjælp
af sit eget åndedræt bremse begyndende
angstanfald. Hun kan sågar tale om de
mest pinefulde traumatiske oplevelser
uden at ende i angstanfald. Hun træner
aktivt at møde de situationer, som hun
før frygtede og undgik. Hun er stadig i
gang med eksponeringsterapien, og und-
gåelsesadfærden er således mindsket mar-
kant. Hun har dog stadig genoplevelser
og et øget alarmberedskab, hvilket er for-
venteligt, eftersom hun stadig eksponeres
for sine traumer hver uge og lytter til det
dagligt. Psykologsamtalerne er snart over-
stået, hvorefter hun skal se fysioterapeut
og socialrådgiver hver uge. Hun skal også
se psykiateren igen. 

Selvom det er dem, hun primært vil se
i resten i forløbet, vil vi dog sikre, at hun
stadig fornemmer, at vi er et større team
om behandlingen. De vil bruge nogle af
de samme teknikker og begreber for at



sikre sammenhæng, og der vil fortsat være
teammøder, hvor vi alle deltager. 

Tak til patienten
Kvinden som vi beskriver i denne case
har udvist stort mod og engagement hele
vejen igennem sit forløb. Hun har ikke
kun taget imod viden, men også ønsket at
bidrage med viden. Hun sagde derfor
også ja til at lade en praktikant deltage i
forløbet. Ligesom hun har sagt ja til at bi-
drage med en artikel til årsskriftet med sit
syn på behandlingen, så vi kan få mere vi-
den om behandlingen fra et patientper-
spektiv. Vi sætter stor pris på, at hun vil
berige os med denne viden.  

PATIENTENS FORTÆLLING
Vi bad patienten beskrive forløbet med
sine egne ord samt forklare om sine ople-
velse af behandlingen. Vi spurgte ligele-
des, hvad hun havde fået ud af behand-
lingen, og hvad hun mente, fremtidige
patienter og praktiserende læger burde
vide om behandling ved RCT-Jylland. Pa-
tienten fortæller:

Min læge henviste mig hertil
Min læge henviste mig hertil, fordi det
var en hård periode for mig. Jeg fortalte
lidt om mine problemer. Han fortalte, at
jeg skulle komme her, da I kunne hjælpe
mig, og det ville være godt for mig. Han
fortalte også, at der er forskellige slags
traumer, og at der ikke er noget mærke-
ligt i, at jeg har det sådan, og at sympto-
merne kommer efter så mange år. Han
sagde, at jeg ikke skulle være så bange for
symptomerne, og at der er mange som
har det sådan, men at I kunne hjælpe

mig. Det gjorde mig mere tryg. 

Der var et håb om, at jeg ville
blive bedre
I Haderslev snakkede jeg med en psykolog
og en fysioterapeut. Dengang fortalte jeg
lidt om de ting, jeg har oplevet. Bagefter
startede jeg behandlingen i Hviding med
en anden psykolog. Jeg ved faktisk ikke,
hvad jeg havde forventet, for det var noget
helt nyt til mig. Det var noget nyt at snak-
ke om det med en psykolog. Det var
hårdt, rigtig hårdt nogen gange. Psykolo-
gen sagde til mig, at det ville blive hårdt,
men at jeg ikke skulle være bange, for vi
kunne stoppe, hvis det blev for meget for
mig. Men jeg vidste ikke, at det ville blive
så hårdt for mig. Jeg tror ikke, man kan
være helt forberedt på, hvor hårdt det er.
Men jeg fik på en måde også en følelse af,
at der var et håb om, at jeg ville blive bed-
re. Så det var også godt. Der blev brugt en
metode, hvor jeg hver gang skulle fortælle
om min oplevelse. Den var så hård. Men
jeg synes faktisk, at det var godt, at jeg
kom helt tilbage, for det var første gang,
jeg fortalte, hvad der skete dengang. Jeg
kunne ikke snakke om det før. Jeg var let-
tet over, at det kom ud af mig - det der
skete dengang, hvordan jeg har det, hvor-
dan det var, hvordan mine følelser var
dengang og lige nu. Det var godt, at det
kom ud af mig, for i alle de år, var det
bare lukket inde i mig.

Vi siger til hinanden, at det skal
nok gå

Efter noget tid blev behandlingen flyttet
til Haderslev, men det var den samme
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psykolog jeg skulle snakke med. Det var
anderledes at komme i Haderslev i for-
hold til Hviding. I Hviding var der ikke
så mange mennesker. Når jeg kan se, at
der er mange andre mennesker, føler jeg
ikke, at jeg er alene. Når jeg kommer og
venter lidt i venteværelset, kan jeg se de
andre mennesker, og vi giver nogen gan-
ge et smil til hinanden, ligesom at vi si-
ger til hinanden, at det skal nok gå. Det
er rart.

Jeg kan mærke de snakker
sammen om tingene
Jeg har flere behandlere, men jeg har ikke
snakket med dem alle endnu. Jeg har
snakket med psykologen, fysioterapeuten,
psykiateren og praktikanten. Jeg ved der
også er en socialrådgiver. De gør nogle af
de samme ting. Når jeg skal ind til fysio-
terapeuten og have akupunktur, spørger
hun f.eks. hvor højt ubehag er, og når vi
er færdige spørger hun igen, ligesom psy-
kologen gør. Jeg kan mærke de snakker
sammen om tingene.

Jeg har lært, hvordan jeg skal
hjælpe mig selv
Det de har behandlet mig for indtil vide-
re er faktisk min angst, skyld og spænd-
ingshovedpine. Jeg har lært, hvordan jeg
skal hjælpe mig selv, når jeg får så stærk
angst eller angstanfald, f.eks. med ånded-
ræt eller med at tælle farver, tælle ned fra
100 eller se gode minder for mig. Jeg kan
også bruge åndedrættet, når jeg er til fy-
sioterapi og genoptræning i kommunen,
fordi det hjælper med mine smerter. Det
gør også, at det er nemmere at få taget
blodprøver. Før kunne de ikke finde mine

blodårer, men det kan de, hvis jeg bruger
åndedrætsøvelserne.

Jeg har også lært at tænke, at det er kun
dårlige minder. Det er også vigtigt, at jeg
har lært, at min krop også har minder.
Det husker jeg mig selv på, når min krop
reagerer.

Det som jeg synes er vigtigst, er at jeg
skal mødes med min angst, jeg skal ikke
bare gå væk fra den. De ting som jeg var
bange for i alle de år, som steder med
mange mennesker, skal jeg faktisk prøve
at gå hen til og ikke bare undgå de ting.
Det er noget, som jeg har lært. 

Jeg har haft en skyldfølelse i mange år,
men det er ikke min skyld. Jeg var klar
over, at det ikke var min skyld, at det ske-
te, men jeg var ikke klar over, at det ikke
var min skyld, at jeg ikke kunne hjælpe.
Jeg kan ikke sige, at skyldfølelsen er helt
væk, men den er meget mindre, fordi jeg
forstår det hele bedre nu.

Man får hjælp og man får det
bedre
Noget af det, der har været vigtigt, for at
jeg fik det bedre var, at jeg har snakket
om oplevelsen, og at jeg har haft en støtte
derhjemme fra min mand.

Jeg vil sige til kommende patienter, at
det bliver hårdt, det bliver ikke nemt,
men man får hjælp, og man får det bedre. 

Når lægerne genkender de ting, som
min læge gjorde, så synes jeg, at de skal
sende dem afsted. Da jeg hørte om, at det
var et center for torturofre første gang,
syntes jeg, at det var lidt skræmmende. Så
det hjalp, at lægen fortalte lidt om, hvad
det er for et sted, og hvordan det foregår
sådan et sted. 



I løbet af bachelordelen på psykologistu-
diet havde jeg kun kort stiftet bekendt-
skab med PTSD diagnosen, og bortset
fra at have taget et tværkulturelt valgfag
havde jeg ikke den store viden om, hvilke
konsekvenser krig og tortur kan have for
mennesker. Derfor var det også med en
vis spænding, jeg startede mit ca. 10
måneder lange praktikforløb på RCT-Jyl-
land i januar 2019. For hvad er krig og
tortur egentlig, og hvem er de menne-
sker, der overlever?

Det første der slog mig, da jeg trådte
ind på RCT-Jylland, var, at alle på tværs
af deres professioner var utroligt imøde-
komne og gode til at byde mig velkom-
men som studerende. Alle har været gode
til at interessere sig for, hvem jeg er og til
at dele ud af deres viden og erfaring.

Noget af det første jeg blev præsenteret
for, var et velment råd om at passe på
mig selv og være opmærksom, hvis jeg
havde svært ved at slippe patienterne og
deres historier. Det viste sig at være et
vigtigt og yderst relevant råd. Som gan-
ske almindelig dansker havde jeg selvføl-
gelig hørt om og set billeder fra krig
rundt omkring i verden, og har i den for-
bindelse også tænkt, hvor forfærdeligt det
måtte være at leve med krigen og dens
konsekvenser. Men i virkeligheden havde
jeg jo slet ingen anelse. Ingen anelse om
hvilken grusomhed og hvilke rædsler de
mennesker, der på grund af krig og for-

følgelse ser sig nødsaget til at forlade de-
res hjemland og i mange tilfælde også de-
res kære, udsættes for før og under denne
flugt.  

Som studerende startede jeg med at
deltage ved udredninger og behandlinger
udført af stedets psykologer. Herefter
blev jeg oplært i at kunne lave udrednin-
gerne selv, og det var fantastisk at få lov
at prøve nogle af psykologfagets facetter
af. I slutningen af min praktikperiode fik
jeg samtidig tildelt mit eget patientfor-
løb, hvor jeg havde samtaler med en
kvinde. Her oplevede jeg glæden over at
få lov at prøve forskellige samtaleteknik-
ker og redskaber af, og samtidig har jeg
oplevet en kæmpe frustration, når der
har været perioder, hvor intet har syntes
at virke. Derfor har det været en stor
hjælp, at der i praktikforløbet er indlagt
supervision hos en erfaren psykolog, hvor
man kan få sparring i forhold til egen
praksis. Desuden er der heldigvis en kul-
tur på RCT-Jylland, som gør, at det altid

At være studerende på RCT-Jylland
Af Natascha Torbøl Uth, psykologstuderende
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er trygt at spørge en kollega om råd eller
vejledning, hvis man skulle have behov
for det.

Der hersker generelt en høj faglighed
blandt de ansatte på RCT-Jylland, og alle
yder deres absolut bedste for at hjælpe de
mennesker, der kommer hertil. Man går
ofte dén ekstra mil for patienterne, som
resten af samfundet ofte synes at have
opgivet at gå. Det er ikke altid at indsat-
serne lykkes, men jeg har en fornemmel-
se af, at der hos langt de fleste patienter
er en dybfølt taknemmelighed over, at

der endelig er nogen, der lytter, nogen
der prøver, og nogen der ser dem, for de
mennesker de er og ikke som et sags-
nummer i en lang række af numre.

Man interesserer sig for det hele men-
neske og er gode til at tænke på tværs af
professioner og udnytte de kompetencer,
der er til stede. Stedet emmer af omsorg,
omtanke og medmenneskelighed. RCT-
Jylland er i mine øjne et trygt sted. Trygt
at være studerende, trygt at være ansat og
vigtigst af alt – trygt at være patient.



Fremmødetolkning - et begreb
på retur?

Som et af få behandlingssteder i sund-
hedsvæsenet benytter vi her på RCT-Jyl-
land stadig primært fastansatte fremmø-
detolke.

I en tid hvor det offentlige sundheds-
system, privatpraktiserende læger og man-
ge andre behandlingscentre for flygtninge
med traumer primært benytter video- eller
telefontolkning, har vi valgt at fastholde
fremmødetolkningen, hvor det er muligt.

I vores satellitter, som er åbne to dage
om ugen, benytter vi videotolkning, men
det er altid vores egne dygtige tolke, der
sidder bag skærmen, så den højest mulige
kvalitet i tolkningen sikres.

Når vi foretrækker at både patient, be-
handler og tolk er fysisk tilstede i rum-
met, er det fordi den personlige kontakt
imellem tolk og patient - via den sprogli-
ge og kulturelle forståelse - er med til at
skabe tryghed for patienten. 

Og netop trygheden ser vi som en forud-
sætning for, at patienten tør åbne sig for
behandleren, hvilket igen er en forudsæt-
ning for, at der overhovedet kan laves be-
handling.  

Er en tolk ikke bare en tolk?
Hos os er tolkning ikke kun en teknisk
ting. 

Vores udgangspunkt er altid at sikre
det højest mulige udbytte af behandlin-
gen, og det sker bl.a. ved at benytte vores
faste, erfarne og kompetente tolke, som
kender de fagtermer og behandlingsme-
toder vi bruger her. De har styr på tek-
nikken og etikken i deres arbejde og ken-
detegnes ved at have en stor faglig stolt-
hed. At hjælpe vores patienter bedst mu-
ligt er hos os en fælles ambition og et
fælles ansvar.

Så tolken er ikke bare en tolk. 
Tolken er et meget vigtigt redskab for

behandleren for at kunne hjælpe patien-
ten. Tolken er både oversætter og kultur-

Tolkning, tryghed og patientsikkerhed  
Af Merete Hviid Flensborg, administrativ medarbejder og Haissam Said Maoued, tolk
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formidler og skal sikre sproglig forståelse
både i forhold til ord, meninger, følelser
og kropssprog.

Ved at tolke korrekt og være opmærk-
som på eventuelle misforståelser, styrker
tolken relationen imellem patient og be-
handler. Hvis en formulering ved direkte
oversættelse f.eks. vil skabe en misfors-
tåelse, er det tolkens ansvar at foreslå en
anden formulering, som har samme bud-
skab.

Et eksempel: Hvis man oversætter tale-
måden ”at være i nogens sko” direkte fra
dansk til arabisk, vil det umiddelbart
ikke give mening for patienten. Sko be-
tragtes som en slags skældsord, og det vil
virke fornærmende, hvis behandleren ud-
trykker sig sådan. Tolken vil i stedet over-
sætte til ”at være i eller sætte sig i nogens
sted”. Dette vil sikre, at afsender og
modtaget af budskabet forstår det sam-
me. 

Den arabiske talemåde ”jeg sidder på
ild” (at være utålmodig/ ikke at kunne
vente længere) vil på samme måde ikke
give mening i en direkte oversættelse til
dansk.

En god tolk vil derfor skulle kunne be-
herske begge sprog og forstå begge kultu-
rer virkelig godt. 

Samme tolk hver gang
Hos os på RCT-Jylland har patienterne
både den samme tolk og de samme be-
handlere igennem hele deres behand-
lingsforløb. Vi ser det som væsentligt, at
det samme team (patient, behandlere og
tolk) arbejder sammen, så den tryghed og
tillid, der er etableret fra starten kan fast-

holdes og ikke skal opbygges forfra igen
og igen. 

De skiftende tolke kan måske godt
fungere hos praktiserende læger eller ved
korte sygehusbesøg, da det drejer sig om
enkelte samtaler. Men i et længerevaren-
de terapeutisk forløb er det afgørende for
de gode resultater, at der er en gennem-
gående tolk. 

Et tegn på at det betyder noget for pa-
tienten at have den samme tolk, som der
er etableret tillid til er, at det af genhen-
visninger ofte fremgår, at der ønskes sam-
me tolk, som i det foregående forløb. 

Hvorfor lærer de ikke bare
dansk? 
Regeringens lov om egenbetaling af tol-
kegebyr efter 3 års ophold i Danmark,
som trådte i kraft 1. juli 2018, har gjort
det sværere for vores patienter at klare sig
i sundhedssystemet. 

Selvom de har fulgt undervisningen i
Sprogskolen, betyder PTSD diagnosen
for mange, at de har svært ved at tilegne
sig tilstrækkeligt dansk på 3 år til at kun-
ne klare sig uden tolk, når det gælder
samtaler hos læger, på sygehuse og priva-
te behandlingstilbud som vores. PTSD
medfører oftest koncentrations- og hu-
kommelsesproblemer, og selv patienter
med gode danskkundskaber kan ved psy-
kisk belastning eller nye voldsomme
hændelser miste det tillærte sprog. 

Hos RCT-Jylland oplever vi hos nogle
patienter, at deres danske sprog nærmest
afhænger af dagsformen. Hvor det nogle
dage kan være næsten flydende, kan det
andre dage være nærmest ikke eksisteren-



de. Om sproget er tilgængeligt for vores
patienter afhænger af mange ting. Spro-
get kan påvirkes af smerter, søvnproble-
mer, angst, bekymringer for nutid og
fremtid eller det overskud, de kan møn-
stre på dagen. Og det kræver en vis porti-
on energi at skulle oversætte de mange
ord og fagtermer, som bruges i behand-
lingen inde i sit hoved. Og lige netop
energi har vores patientmålgruppe oftest
ikke ret meget af. De bliver derfor afhæn-
gige af hjælpen fra en tolk og af, at deres
læge vil give dem en fritagelse fra egenbe-
taling af tolkegebyret, mens de er i be-
handling hos os, da ingen har råd til at
betale de 334,- kr. det koster i timen at
have en tolk med i behandlingen. (I et
normalt behandlingsforløb hos os, kom-
mer patienten 1 - 2 timer ugentligt i ca.
3 - 6 måneder). 

Heldigvis er lægerne enige med os i
den faglige vurdering af, at nogle patien-
ter har brug for tolk for at kunne få ud-
bytte af behandlingstilbuddet hos os -
også selvom de har opholdt sig mere end
3 år i landet. 

Hvis ikke patienterne får denne frita-
gelse, er der også fare for, at de føler sig
nødsagede til at tage pårørende med som
tolk ved undersøgelser og behandling i
sundhedssystemet. Udover at være græn-
seoverskridende for både patient og
pårørende, kan der også let ske misfor-
ståelser, da ægtefæller, søskende eller børn
jo ikke er professionelle tolke. 

På RCT-Jylland benytter vi aldrig andet
end professionelle tolke og er glade for at
kunne tilbyde vores patienter de dygtig-
ste af slagsen. 
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I efteråret 2019 har RCT-Jylland startet
et nyt gruppebehandlingstilbud op. Til-
buddet henvender sig til genhenviste pa-
tienter, hvor man i visitationen vurderer,
at smerteproblematikker er altoverskyg-
gende for patienten, og at de vil kunne
være bremsende for at arbejde psykolo-
gisk med traumerne. 

Mange af disse patienters viden om og
forståelse af kroppens opbygning og
funktion er yderst mangelfuld, og de bli-
ver på den baggrund bange for kroppens
signaler – de bliver angste for at fejle no-
get alvorligt og kan ikke skelne mellem
naturlige reaktioner på bevægelse og
kroppens reaktioner på f.eks. angst.

Fysioterapeutisk træningsgruppe
Af Charlotte Smidt Kristensen og Wibke Söth-Hansen, fysioterapeuter

Smerteintensitet hos patienter med forskellige lidelser samt hos RCT-Jyllands patienter (via
monitorering).
Smerten angives på en skala fra 0-10. 
Som det ses på illustrationen, oplever RCT-Jyllands patienter en højere smerteintensitet end
patienter med AIDS, kræft og depression.



Det kan forstærke eller fastholde
PTSD symptomer og fastholde patienten
i en inaktiv hverdag i isolation. 

Gruppens formål:
- Øge aktivitetsniveauet trods smerter –

herunder at blive selvhjulpen i hverda-
gen (fokus blandt andet på at tage of-
fentlig transport samt cykling).

- Kendskab til kroppen og kroppens re-
aktioner (blandt andet at kunne skelne
mellem naturlige reaktioner på be-
vægelse og symptomer relateret til
PTSD/angst).

- Give forståelse for vigtigheden af aktivi-
tet i forhold til smerter.

- Viden om KRAMS-faktorer.*
- Tryghed ved at bruge kroppen.

I gruppen får deltagerne viden om
kroppens naturlige reaktioner for at

mindske frygten for bevægelse.
Deltagerne tilbydes deltagelse i grup-

pen en gang ugentligt i 12 uger, og grup-
pen har løbende optag. Efter endt forløb
tilbydes størstedelen hjælp til at fortsætte
med fysisk aktivitet i lokalområdet – det
kan være med en genoptræningsplan, i
lokale foreninger, idræt for sindet eller i
samarbejde med Jobcentret. Forløbet er
tilrettelagt, så en del af træningen foregår
udenfor RCT-Jyllands lokaler. Bevægelse
i naturen og i byen samt i et lokalt fitnes-
scenter skal bane vejen for, at deltagerne
efterfølgende har lettere ved at forblive
aktive i lokalområdet. 

Erfaringer:
Vi oplever i gruppen, at der er en rigtigt
god gruppedynamik. Deltagerne er tryg-
ge ved at møde op og ved hinanden. De

Kroppens signaler ved henholds-
vis fysisk udfoldelse og PTSD.
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drager omsorg for hinanden og er gode
til at dele personlige erfaringer. Alle er
meget engagerede og arbejder aktivt på
deres eget niveau. De tager imod under-
visning og træning med et åbent sind.

Deltagerne fortæller, at de i gruppen
har erfaret, at der via bevægelse af krop-
pen opnås afslapning i hovedet og afled-
ning fra tanker. De får mere energi og
anvender åndedrætsøvelser hjemme for at
finde ro. Gennem undervisning i grup-

pen har de fundet større tryghed ved
kroppens reaktioner og er nu ikke længe-
re bange for at fejle noget alvorligt, når
de mærker angsten. De oplever også, at
de håndterer smerterne anderledes end
tidligere. Deres tidligere håndtering har
været smertestillende og hvile, hvor de
nu har erfaret, at bevægelse har bedre ef-
fekt på smerterne. 

*KRAMS-faktorer: Kost, rygning, alkohol, motion,
stress



I bogen og filmen ”Ser du månen Dani-
el” af Puk Damsgård, skildres det, hvor-
dan en ung dansker rejser til Syrien for
at fotografere almindelige syreres daglig-
dag. Han tror, at han har sikret sig med
en rejseguide, så han hver nat kan vende
tilbage til det sikre Tyrkiet, indtil han en
dag bliver fanget af bødler fra Islamisk
Stat, som beskylder ham for at være
amerikansk spion. 

De 13 måneder han derefter lever i
fangenskab, er et rent helvede med
flugtforsøg, selvmordsforsøg, sult og
ubeskrivelig tortur. Som læser og seer le-
ver man med i brutaliteten og afmagten,
der kun kan beskrives så virkeligheds-
nært, fordi det er virkeligt. Hele histori-
en er autentisk og handler om den 24-
årige dansker Daniel Rye, der gennem-
lever 13 måneders mareridt som fange
af Islamisk Stat, og som kun overlever,
fordi familien hjemme i Danmark ved
en næsten overmenneskelig indsats får
indsamlet de 15 millioner kroner, der er
prisen for løsladelse. 

Daniels historie kan give lidt indsigt i,
hvordan det må være for nogle af de
flygtninge, der er kommet hertil fra Sy-
rien og andre urocentre rundt om i Ver-
den. Men også kun lidt. Selv om Dani-
els historie er rædselsvækkende, er der
andre, der har dybere sår. Nogle oplever
de forfærdeligste ting, allerede mens de

er børn. Andre oplever at se deres egne
ægtefæller, forældre eller børn blive taget
til fange eller dræbt. Nogle oplever end-
nu voldsommere tortur, end den Daniel
blev udsat for. 

Det giver ubeskrivelige skader; både
fysisk og psykisk.

Skal vi hjælpe de mennesker, der slip-
per ud af mareridtet i deres eget hjem-
land og kommer til Danmark som flygt-
ning? 

For mig er der ingen tvivl. De allerfle-
ste af os vil til enhver tid hjælpe et med-
menneske, der er faldet på gaden og
kommet til skade. Vi vil også altid
trøste et menneske der har mistet og
trænger til en samtale. Dybest set hjæl-
per vi ikke kun for at hjælpe den anden,
vi gør det også for vores egen selvre-
spekts skyld. Vi gør det, fordi det ligger
i os som mennesker, at hvis vi har res-
sourcer i overskud, så hjælper vi dem
som er i underskud. Sådan er vi som

Rehabiliteringsarbejdet set udefra

Af Søren Tang Sørensen, bestyrelsesmedlem
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mennesker og sådan bør vi også være
som samfund. 

Vi kan også sagtens stille det mere
cost benefit-agtigt op. Hvis vi hjælper et
menneske, der er psykisk handicappet
på grund af krigstraumer, så kan det
være hjælp til selvhjælp, fordi vi får et
menneske ud af det, som kan blive selv-
forsørgende og bidrage til samfundet.
Hvis vi kan hjælpe forældre hvis børn
mistrives, fordi forældrene lider af post-
traumatisk stress, kan vi bidrage til at
disse forældre kan skabe et mere velfun-
gerende hjem for deres børn, så de på
sigt kan klare sig bedre og klare sig selv.

I bestyrelsen for RCT
Selv om jeg nu har været med i bestyrel-
sen for RCT-Jylland i godt fire år, kan
jeg godt tillade mig at skrive om, hvor-
dan det var at komme ind som nyt be-
styrelsesmedlem. 

Min umiddelbare baggrund for en be-
styrelsespost var, at jeg indtil 2016 var
leder af AOF SYD, der blandt andet
drev sprogcentrene i Aabenraa og Tøn-
der. Mit job var ledelse, og jeg havde
ikke selv undervisning; men jeg har set
talrige eksempler på, hvor stor betyd-
ning det har, at vi giver flygtningene de
bedste forudsætninger for at kunne kla-
re sig selv her i landet. På et sprogcenter
gælder det selvfølgelig det danske sprog;
men også praktikophold, jobtilbud og
tilknytning til arbejdsmarkedet har stor
betydning. Der findes jobs man sagtens
kan klare uden at kunne tale dansk;
men det er ret svært at skifte til et nyt
job, hvis man ikke kan sproget. Derfor

er sproget en helt afgørende faktor for
at kunne klare sig godt i et hvilket som
helst samfund. 

Jeg ser det helbredsmæssige på samme
måde. Hvis en person ikke fungerer
godt fysisk og psykisk, er det meget
svært at have den fleksibilitet, som er
nødvendig for at klare sig godt i et sam-
fund som vores. 

Bestyrelsens arbejde
En del af bestyrelsens arbejde de seneste
år har været at udforme en ny overens-
komst med Region Syddanmark om
rammerne for RCT-Jyllands virksomhed
og økonomi. Det handler blandt andet
om måltal for henviste patienter, måltal
for udredninger, monitoreringer, vente-
tider, genhenvisninger og afsluttede for-
løb. 

Efter en noget langstrakt proces er der
nu fundet en aftaleløsning, som regule-
rer samarbejdet og regionens betaling
for ydelserne. Det betyder, at vi i besty-
relsen nu kan interessere os for det reha-
biliteringsarbejdet handler om; nemlig
at drive et center der kan hjælpe og løfte
de mennesker, der er hårdt ramt af
krigsskader og traumer påført i hjemlan-
det, inden de nåede i sikkerhed i Euro-
pa. 

En bestyrelse skal selvfølgelig tage sig
af mange forskellige ting: Institutionens
drift og økonomi, lokaler, forsikringer
og investeringer. Den langsigtede strate-
gi, udvikling samt sikre at der er ansat
den rigtige leder.  

Men det rigtig interessante for besty-
relsen er jo, om den behandling RCT-



Jylland udfører, er af høj kvalitet og har
den ønskede effekt. Kan en bestyrelse,
der hovedsagelig består af lægfolk og
som laver ulønnet bestyrelsesarbejde så
det? Ja det mener jeg bestemt. Vi har
lægefaglig ekspertise i bestyrelsen samt
tung erfaring indenfor flygtningearbej-
det. Desuden politisk erfaring og sam-
menlagt flere hundrede års erfaring med
bestyrelsesarbejde indenfor offentlige,
selvejende og private virksomheder. Selv
har jeg årelang erfaring med bestyrelses-
arbejde i selvejende institutioner, blandt
andre Ribe Vikingecenter, Rødding
Højskole og VUC Vest. Denne erfaring
giver en klar fornemmelse af, om en in-
stitution er veldrevet, og om personalet
har et højt fagligt niveau og en ambiti-
on om virkelig at gøre en forskel.  

Det er en vigtig del af bestyrelsens ar-
bejde at følge med i de arbejdsformer og
behandlingsmetoder, der anvendes på
rehabiliteringscentret. Derfor har besty-
relsen en årlig temadag, hvor et aktuelt
emne i behandlingstilbuddet belyses og
diskuteres. I februar i år blev vi præsen-
teret for den psykologiske behandlings-
metode: Narrativ eksponeringsterapi,
som er en behandlingsmetode, der er
udviklet specielt til patienter med vold-
somme traumer. Behandlingen går kort
fortalt ud på at få patienten til at forme
en sammenhængende livshistorie for
derved at få de traumatiserende oplevel-
ser sat ind i den rigtige kontekst. Uden
behandling vil patienter, der lider af
posttraumatisk stress, genopleve krigs-

rædslerne ved bestemte impulser, der
genkalder de forfærdelige oplevelser. For
eksempel kan en lastbil, der starter på
en fredelig dansk landevej, pludselig
genskabe hele rædselsscenariet og udløse
stærke symptomer og reaktioner. Ved en
behandlingsmetode, hvor oplevelserne
sættes rigtigt sammen i bevidstheden
mindskes genoplevelsessymptomerne
mærkbart. 

Tidligere år har temaerne været social-
rådgivernes indsats for at hjælpe patien-
terne til at skabe gode relationer og en
tilværelse der fungerer, når behandlin-
gen på rehabiliteringscentret er færdig;
samt fysioterapeuternes arbejde med at
lindre de fysiske skader der opstår ved
metodisk tortur, herunder falanga, der
er én af de mest pinefulde og øde-
læggende torturmetoder, der findes. Me-
toden består af slag under fodsålerne og
er så ødelæggende, at ofrene selv mange
år efter lider af kroniske smerter i hele
kroppen. Her er det afgørende, at pati-
enterne lærer at bruge kroppen, så ge-
nerne bliver så små som muligt.       

Disse temadage har sammen med det
øvrige arbejde i bestyrelsen givet mig et
meget validt indtryk af, at det arbejde
der gøres for de patienter, der kommer
til rehabiliteringscentret er på et højt ni-
veau, udført ud fra fagligt stærke ambi-
tioner og med en god dokumenteret ef-
fekt.

Jeg vil hermed ønske alle en glædelig
jul og et godt nytår! 
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Alle fysioterapeuter på RCT-Jylland har i
år fået endnu et redskab til den fysiotera-
peutiske rygsæk, da alle er blevet certifice-
rede NADA-udøvere.

Formål med NADA
NADA står for National Acupuncture
Detoxification Association Denmark og
består af fem øreakupunkturpunkter. For-
målet med NADA-metoden er at øge ef-
fekten af den primære behandling, som
hos os er behandling hos psykolog, social-
rådgiver og fysioterapeut. Metoden kan
anvendes i akutte krise- og katastrofesitua-
tioner samt give lindring og dæmpe stress.

NADA er et redskab, der skaber kon-
takt til vores eget selvberoligende system
og hjælper os til at ændre vores vaner.
NADA skaber grundlag for refleksion og
gør os bevidste om vores livsførelse ved

NADA
Af fysioterapeut Pia Ramdal Kristensen



at aktivere det selvberoligende system.
NADA er et redskab, der kan hjælpe os
med at finde indre ro og balance.

Udvikling af NADA
NADA blev udviklet som et gruppebe-
handlingstilbud i 1970-erne af psykiater
Michael Smith og overlæge Richard Taft
på Lincoln Hospital i New York som et
alternativ til substitutionsbehandling med
metadon. Ud over den gode effekt som
abstinensbehandling, opdagede man, at
klienterne blev mere harmoniske og men-
talt samlede. De blev roligere, sov bedre,
var mindre angste og aggressionsniveauet
faldet markant. Desuden blev klienternes
hukommelse bedre, og de fik større ud-
bytte af den primære behandling.

Og det er netop det, vi gerne vil opnå
for vores patienter hos RCT-Jylland.

Vores erfaringer i praksis
Vi har nu efterhånden afprøvet NADA i
et års tid og har oplevet, at når først
patienterne er kommet over angsten for
at få 5 nåle stukket i ørene, er der rigtig
god effekt. 

Et eksempel: En kvindelig patient er
efter køreturen ind til RCT-Jylland så
anspændt i kroppen, stresset og grådlabil,
at det næsten er umuligt at komme igen-
nem med den fysioterapeutiske behand-
ling. Patienten tilbydes NADA og bliver,
efter nålene er sat, lejret i en sensitstol i
45 minutter. De første gange falder hun
i søvn med nålene i ørene, og hun ople-
ves efterfølgende som smilende, rolig og
mindre stresset. Patienten vælger efterføl-
gende, at møde ind 1 time før hendes

behandling starter, så hun kan nå at få
NADA inden behandlingen. Et andet
eksempel er en mandlig patient, som er
virkelig fysisk dårlig med konstante kro-
niske smerter og hovedpine samtidig
med, at han er præget af sine PTSD-
symptomer. Efter behandling med
NADA opleves patienten mere samlet, så
han kan koncentrere sig om en samtale,
og fysisk mærker han, at hans hovedpine
letter i 1/2 times tid. Efter endt behand-
ling hos RCT-Jylland, er patienten fort-
sat med NADA hos et lokalt værested 2
dage i ugen.

Ønsker i fremtiden
Indtil nu har vi kun kunnet tilbyde
NADA i individuel behandling, men vi
har et ønske om at udbygge vores tilbud
til at blive gruppebaseret, så flere af vores
patienter kan få glæde af tilbuddet. Det
er noget vi vil arbejde på i 2020.
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Mit navn er Trine, og jeg har været i
praktik som fysioterapeutstuderende hos
RCT-Jylland. 

Jeg synes det har været enormt spænd-
ende at få lov at stifte lidt mere bekendt-
skab med denne målgruppe. Der er in-
gen tvivl om, at fagligheden er helt i top. 

Jeg har særligt lagt mærke til den ro og
omsorg alle i huset har for patienterne.
Det er så tydeligt at mærke, hvor meget
alle brænder for at give den bedste be-
handling og støtte de mennesker, de mø-
der gennem deres arbejde. Personalet har
også inviteret mig med og givet sig tid til
at uddybe og besvare mine spørgsmål.

Som fysioterapeutstuderende synes jeg,
det er ubeskrivelig dejligt at opleve, at
der er så mange ”farver på paletten” af
interventioner man kan tilbyde, som ikke
blot tager udgangspunkt i træning men
både arbejde med sanser, mindfulness,
åndedræt, BBAT, NADA-akupunktur,
hjælpemidler og meget mere.

Min oplevelse af samarbejdet om pati-

enterne er virkelig god. Behandlerne taler
sammen om hver enkelt patient for bedst
muligt at møde ham/hende i øjenhøjde
og tage udgangspunkt i de ressourcer og
det, der fylder den pågældende dag. 

Jeg er blevet taget så godt imod af alle i
huset, både patienter og personale. Begge
har været så søde til at lukke mig ind i
deres historier og behandlinger, så jeg har
kunnet få lov at lære. Det vil jeg gerne
sige kæmpe tak for til alle.

RCT-Jylland er uden tvivl et rehabilite-
ringscenter med hjertet på rette sted. 

Fysioterapeutstuderende 
ved RCT-Jylland
Af Trine Kærgaard Jensen, fysioterapeutstuderende
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Centerleder
Leif Christensen

Psykologer
Sabrina Brødsgaard Nielsen
Sara Kvols Rasmussen
Mikkel Albrecht Auning-Hansen
Nathan Veeravagu
Anja Friis Christensen
Giajenthini Velmurugan
Kirsa Nielsen

Socialrådgivere
Stine Boytang
Hanne Schmidt Nielsen
Mai Jepsen
Betina Schjødts Lehnemann

Fysioterapeuter
Wibke Söth-Hansen
Anette Havndrup Bech
Charlotte Smidt Kristensen
Pia Ramdal Kristensen

Sygeplejerske
Hanne Borg

Sekretariat
Merete Hviid Flensborg
Chalotte Albers Vestergaard
Ruth Bartel

Personale på RCT-Jylland 2019



Lissa Mathiasen
Formand og tidl. MF

Thomas Rosenqvist
Næstformand og direktør
FGU Vest

Søren Tang Sørensen
Tidl. leder af AOF Åbenrå

Kirsten Münster
Sognepræst Haderslev
Domsogn

Andreas Kamm
Fhv. generalsekretær Dansk
Flygtningehjælp

Lynge Kirkegaard
Ledende overlæge Bedøvelse
og Intensiv, Sygehus
Sønderjylland

Svend Brandt
Studiekoordinator

Region Syddanmark: 
Thies Mathiesen
Medlem af Regionsrådet

Medarbejderrepræsentanter:
Wibke Söth-Hansen
Fysioterapeut

Ebraham Khalili Kia
Tolk
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Medlemmer af RCT Jyllands bestyrelse

Årsskriftet udsendes til:
Praktiserende læger i Syd- og Sønderjylland, samtlige kommuner i Syd- og Søn-
derjylland, 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 DAM

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

Fredag 8.00-12.00

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