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Man oplever PTSD og sociale problemer 

hos næsten alle fl ygtninge, der kommer til 

Danmark, og som har været udsat for tortur 

i deres hjemlande. En ny pilotundersøgelse 

belyser problemets omfang.

Tortur Af Ask Elklit og Thóra Einarsdóttir

en høj forekomst af post-
traumatisk stressforstyr-
relse blandt mishandlede 
fl ygtninge. Herudover 
er der høj forekomst af 
andre komorbide lidelser 
såsom depression, angst 
og somatoforme lidelser. 
Kronisk PTSD og de ko-
morbide lidelser medfører 
i mange tilfælde person-
lighedsforandringer, som 
gør behandlingsarbejdet 
langvarigt og krævende.

Uden nogen behandlingsindsats 
er prognosen dårlig, idet meget få af 
sig selv kan bearbejde de voldsomme 
oplevelser. Resultatet af en manglende 
eller sent igangsat behandling vil i 
mange tilfælde være en meget dårlig 
livskvalitet og mange somatiske kla-
ger, der resulterer i mange lægebesøg 
og specialistundersøgelser samt i sidste 
ende en førtidspension.

Ud over omfang og art af traumati-
serende begivenheder spiller person-
lighedsfaktorer og social støtte en stor 
rolle for, hvordan fl ygtningene klarer 
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Medens Irak-krigen                                                 raser og Dan-
marks engagement diskuteres, er det 
værd at være opmærksom på det bety-
delige arbejde, der foregår i Danmark, 
med at hjælpe ofrene for tortur fra bl.a. 
Saddam Husseins fængsler.

I Danmark fi ndes omkring ti private 
og offentlige centre, der behandler tor-
turerede fl ygtninge. Hertil kommer en 
række privatpraktiserende psykologer, 
som behandler fl ygtninge fra asylcen-
trene på en Røde Kors-bevilling eller 
henvist fra kommunen.

Mange fl ygtninge er multitrauma-
tiserede, dvs. de har oplevet en lang 
traumer i forbindelse med etnisk ud-
rensning, borgerkrig, statslig organise-
ret vold, tortur og fængsling.

En undersøgelse af 123 unge bosni-
ske fl ygtninge viste, at de i gennemsnit 
havde været personligt udsat for mere 
end syv personlige forskellige former 
for traumer og været vidne til andre 
seks former for traumer, som havde 
ramt deres nærmeste, eller som de 
havde overværet (Elklit, Nørregaard 
og Tibor, 1996).

Alle foreliggende undersøgelser viser 

TORTUREREDE
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sig. Social støtte er i denne sammen-
hæng interessant, fordi det alt andet 
lige er en faktor, som det er nemmere 
at gøre noget ved. Mange undersøgel-
ser har vist at social støtte kan have en 
stødpudevirkning med hensyn til at 
begrænse de negative følgevirkninger 
af traumatisering. Forskningen på det-
te punkt er imidlertid ikke entydig, idet 
personlige faktorer − herunder graden 
og art (fx voldtægt) af traumatisering 
− kan medvirke til, at eksisterende 
kontakt- og støttemuligheder ikke ud-
nyttes. De færreste sociale netværk kan 

klare den belastning, det er at høre om 
de rædsler, den torturerede har gen-
nemgået. Ofte lever ægtefæller sam-
men i en vis følelsesmæssig isolation 
uden at kunne dele med hinanden, 
hvad de har været igennem.

Fortidens rædsler rammer i mange 
tilfælde også børnene, idet traumerne − 
både de, børnene kender til, og de uud-
sagte – via familiens funktionsmåde 
metakommunikativt præger børnenes 
adfærd og forventninger. Den tværge-
nerationelle traumetransmission kan 
blive et meget betydningsfuldt omdrej-

ningspunkt i børnenes udvikling med 
risiko for, at det centrale i børnenes 
voksenliv bliver at kompensere for de 
store tab og lidelser, deres forældre 
har gennemgået (jf. Sørensen & Elklit, 
in press).

Kvaliteten af kontakten har stor be-
tydning; et stort netværk er ikke i sig 
selv en garanti for, at den traumatise-
rede føler sig hjulpet; oplevelsen af, at 
der er nogen man kan trække på, når 
man virkelig har brug for det, ser ud til 
at være afgørende.

Dårligt fysisk helbred, som ken-
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detegner langt de fl este torturerede 
fl ygtninge, har i nogle undersøgelser 
vist sig at være en afgørende hindring 
for at engagere sig i og fastholde sociale 
relationer. Langt de fl este fl ygtninge er 
desuden kendetegnet ved at have op-
levet omfattende brud og tab af deres 
oprindelige netværk. Mange har fami-
liemedlemmer spredt i fl ere lande med 
begrænsede muligheder for kontakt og 
besøg.

Vækker bekymring
En pilotundersøgelse af fl ygtninge i 
behandling (Einarsdóttir, 2003) giver 
mulighed for at belyse ovennævnte 
problemstillinger. Undersøgelsen om-
fattede 135 fl ygtninge (87 mænd og 
48 kvinder), der i perioden 2001-02 var 
blevet henvist til Rehabiliterings- og 
Revalideringscentret for fl ygtninge i 
Aalborg.

Formålet med centret er at hjælpe 
fl ygtninge, som har psykosociale 
integrationsvanskeligheder, der stam-
mer fra krig, tortur, fængsling eller 
fl ugt. Flygtningene er alle henvist fra 
kommunale sagsbehandlere i Nordjyl-
land. Henvisningsårsagerne er typisk 
somatiske klager, koncentrationsvan-
skeligheder, søvnproblemer, tilpas-
ningsvanskeligheder, problemer med 
aggressionsforvaltning, humørsving-
ninger og sociale vanskeligheder med 
at omgås familien og andre.

Hovedparten af klienterne kom-
mer fra Mellemøsten, og den største 
gruppe er fra Irak (27 %). Den næst-
største gruppe består af fl ygtninge fra 
Østeuropa (bosniere og kosovoalba-
nere), der udgør 25 %. 10 % kommer 
fra Afrika, især Somalia, og 12 % fra 
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Lokale initiativer bør styrkes betydeligt, 
og den statslige fordelingspolitik ændres på 

en måde, så den i højere grad bidrager 
til afhjælpe frem for at øge 

fl ygtningenes problemer.
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Sydøstasien. 90 % af de undersøgte led 
af PTSD. Omkring halvdelen havde in-
gen eller en meget begrænset kontakt 
med deres landsmænd. 84 % havde in-
gen eller en meget begrænset kontakt 
med danskere. 94 % angav, at de havde 
ingen eller en meget begrænset kontakt 
med andre etniske grupper end deres 
egen. Mellem 40 og 65 % svarede, at de 
havde problemer med social isolation, 
følelsesmæssig ensomhed og proble-
mer i sociale relationer.

Disse tal giver anledning til bekym-
ring, for med den nuværende politik 
spredes fl ygtninge over hele landet ud 
fra en kommunal fordelingsnøgle med 
reducerede muligheder for at opbygge 
netværk med landsmænd. Politikerne 
har måske ud fra en naiv tankegang 
forestillet sig, at fl ygtninge bare kan 
snakke sammen, uanset hvor de kom-
mer fra, og at fordelingspolitikken vil 
hjælpe på integrationen til det danske 
samfund, men undersøgelsen tyder på, 
at fordelingspolitikken ikke løser fl ygt-
ningenes behov for social kontakt.

Et andet resultat fra undersøgelse 
viste, at kontakt med danskere havde 
sammenhæng med en lavere grad af 
traumatisering og undgåelsesadfærd. 
Da dette resultat bygger på en kor-
relationsanalyse, er det ikke muligt at 
sige om årsagsforholdet: den lavere 
traumatiseringsgrad kan betyde en 
lavere barriere med hensyn til at tage 
de tilbud, der fi ndes, for at komme i 
kontakt med danskerne.

Brug for retningsskift
Imidlertid er der god grund til ud fra 
anden forskning at antage, at svær 
grad af traumatisering skader evnen 

til at være i sociale relationer. Speci-
fi kke analyser viste, at de fl ygtninge, 
som havde været udsat for fysisk og 
seksuel vold samt voldtægt, i særlig 
grad havde problemer med kontakten 
til egne landsmænd.

For disse grupper ville det være af 
stor betydning, at der fandtes kom-
munale eller frivillige netværksmulig-
heder, som kunne kompensere for den 
begrænsede kontakt til landsmænd. 
En kommende undersøgelse vil bl.a. 
se på, i hvilket omfang behandlingen 
fremmer den sociale kapacitet. Fysiske 
sygdomme og et højt arousal-niveau 
kunne tænkes at udgøre en barri-
ere for at indlede eller fastholde social 
kontakt. Men også kulturelle faktorer, 
uddannelse og mestringsstrategier 
kunne sammen med kognitive defi cits, 
der stammer fra hovedtraumer, tæn-
kes at øve en indfl ydelse. En grundig 
assessment af fl ygtningenes fysiske, 
psykologiske og sociale problemer 
udgør grundlaget for den planlagte 
behandling (jf. Elklit, 2001).

Undersøgelsen har vist, at de fl ygt-
ninge, der modtager behandling, er 
svært traumatiserede og har betydelige 
sociale kontaktproblemer. Sidstnævnte 
kan ikke alene løses gennem behand-
ling; lokale initiativer bør set i lyset af 
denne undersøgelse styrkes betydeligt, 
og den statslige fordelingspolitik æn-
dres på en måde, så den i højere grad 
bidrager til afhjælpe frem for at øge 
fl ygtningenes problemer.
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