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En af rædslerne i krigen i Jugoslavien er anvendelsen af koncentrationslejre. Her blev mandlige 
fanger adskilt  fra deres familie og enhver personlig ejendel i mange måneder og nogle gange i 
årevis. En stor del af dem blev udsat for tortur, ydmygelser og mishandling. Hele tiden har de lidt 
under en uvished om deres egen og deres pårørendes skæbne.

En del af disse koncentrationslejrfanger er blandt de flygtninge, der kom til de vestlige lande. I 
Holland  iværksatte  man  et  behandlingsprogram,  som  omfattede  120  af  disse 
koncentrationslejrfanger.  Kort  efter  ankomsten  undersøgte  man  de  tidligere 
koncentrationslejrfanger, og det viste det sig, at deres psykiske poblemer var meget store. 44% led 
af  en  post-traumatisk  stress-forstyrrelse,  22%  havde  det  delvist,  dvs.  de  opfyldte  ikke  alle 
kriterierne, mens kun 1/3 var fri for PTSD-symptomer. Antallet af andre psykiatriske forstyrrelser 
var forbløffende lavt, kun 2%. Man iværksatte behandlingen til trods for, at de endnu ikke havde 
fået asylstatus, fordi man ønskede at lette deres lidelser og for at undgå, at deres problemer skulle 
udvikle  sig  til  kroniske  personlighedsmæssige  forandringer.  Nogle  fik  behandling  i  form  af 
gruppepsykoterapi,  nogle  fik  både  gruppeterapi  og  medicin,  og  nogle  fik  kun  medicin. 
Behandlingen strakte sig i alle tilfælde over seks måneder.

Ved  behandlingens  afslutning  havde  man  lavet  en  undersøgelse,  som  viste,  at  der  nu  var  en 
signifikant forskel på den behandlede og ikke-behandlede gruppe i retning af positiv udbytte for 
dem, der havde modtaget en behandling, mens de, der havde afvist at modtage behandling, ikke 
havde  ændret  sig  i  forhold  til  deres  diagnoser.  Tre  år  senere  valgte  man  blandt  de  forskellige 
behandlingsgrupper og kontrolgrupper et tilfældigt udvalg til nærmere undersøgelse og testning. 
Den opfølgende undersøgelse viste, at den tidligt forekommende intervention tre år efter ikke havde 
nogen  tilfredsstillende  resultater  på  det  længere  forløb,  og  at  der  ikke  var  nogen  signifikante 
forskelle mellem de, der havde modtaget behandling og de, der ikke havde modtaget behandling. 
Korttidsbehandlingen havde været med til at reducere fangernes lidelser og symptomer, men havde 
ikke forhindret disse i at dukke op igen et stykke tid efter.

Boris  Drozdek,  der  ledede  undersøgelsen,  fandt  overraskende,  at  en  række  forhold  ikke  havde 
nogen betydning for udviklingen af PTSD. Det at leve sammen med sine nærmeste, det at være gift, 
være forældre, have en god uddannelse, have en god social tilpasning, bo godt, at have mistet sin 
familie eller være separeret fra den havde ingen beskyttende virkning i forhold til PTSD. Den eneste 
faktor, der betød noget i forhold til, om folk udviklede PTSD eller ej, var i hvilket omfang de havde 
sociale kontakter med den hollandske befolkning. Disse kontakter havde indflydelse på forekomsten 
af  undgåelsesadfærd  og  vagtsomhed,  men  ikke  på  forekomsten  af  invaderende  symptomer. 
Endvidere fandt Drozdek, at ældre ikke var mere sårbare i forbindelse med at udvikle PTSD, men at 
de oftere afslog behandling, og at PTSD oftere hos dem tenderede til at blive en kronisk tilstand. 

Er  konklusionen nu,  at  behandlingen af  hårdt  traumatiserede  grupper  ikke  virker?  Næppe.  For 
undersøgelsen  viste,  at  der  var  en  effekt  af  en  tidlig  behandling,  men  denne  behandling  må 
sandsynligvis fortsætte over et langt forløb, hvis man skal undgå, at de traumatiserede udvikler en 
kronisk,  post-traumatisk tilstand. Man må også huske på,  at  behandlingen foregik,  mens krigen 
stadigvæk fortsatte, og at de tidligere fanger måtte bruge en del energi på at tilpasse sig den nye 



situation og usikkerheden i forbindelse med, om man nu fik asyl. Og endelig er det vigtigt at være 
opmærksom på, at behandlingen af udenlandske ofre kræver, at man udvikler en ekspertise, og at 
der skal foregå en tilvænning både for terapeut og klienter.
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