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ABSTRACT 
Danish UN-soldiers in the peace-keeping mission of UNPROFOR - strains 
and after-reactions. Elklit, A., Knudsen, H. (1995). Psykologisk Skrift-
serie, 20(4). 
A group of 50 Danish UN-soldiers was investigated 1-8 months after their 
deployment. For 54% the worst experience was a life-threatening situation; 
for 28% it was the general state of fear and uncertainty. 62% describes the 
transition as difficult; a third emphasising an inner state of emptiness, and a 
third misses the comradeship. 
A quarter has increased their alcohol consumption, while the consumption 
of cigarettes has not increased. The most pronounced symptoms after the 
deployment are: restlessness (55%), increased vigilance (53%), irritability 
(34%), sleeping problems (30%), nightmares (26%), exhaustion (26%), de-
pression (21%). Most symptoms decrease to about half within the follow-
ing months with the exception of vigilance and sleeping problems. Several 
months later some symptoms do increase: flashbacks, daily negative 
thoughts, headaches, restlessness, concentration problems, while sleeping 
problems, exhaustion and nightmares do decline. 
30% are without a confidential friend; more than a quarter have a need to 
process the experiences from the war. Three quarters do only partially or 
not at all feel themselves understood by their surroundings. Few talk with 
former colleagues, those, who do, say that they benefit most from those 
contacts. 16% received some kind of help from the army and are quite sat-
isfied with it. 22% might use an anonymous counselling facility, if it ex-
isted. Only a third knew that they could have an acute crisis help in Croatia 
or Bosnia, while two thirds did not know or were in doubt about such a 
possibility. 
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INDLEDNING 

I vestlige samfund har krig i dag en anden rolle end tidligere i historien. En 
mindre del af Danmarks befolkning har i en eller anden grad været direkte 
berørt af krig, mens det store flertal aldrig har oplevet krig. De danske FN-
soldater, som melder sig til tjeneste i Ex-Jugoslavien, tilhører en generation 
for hvem krig er fremmed. Krig er ikke længere integreret i unge og mi-
daldrenes verdensbillede som en reel eksisterende trussel, og vort samfunds 
socialiseringsprocesser er derfor centreret omkring det civile samfund. At 
uddanne sig til soldat i Danmark har ikke været forbundet med krigsdelta-
gelse. Med danske FN-soldaters tjeneste i Ex-Jugoslavien oplever Det Dan-
ske Forsvar nu en kvalitativt anderledes situation med fredsbevarende op-
gaver på kanten til en reel krigsdeltagelse.  
Efter det første hold FN-soldater vendte hjem fra Ex-Jugoslavien har debat-
ten vedr. hvorvidt soldaterne er psykisk belastede af deres krigsoplevelser, 
primært været ført i dagspressen. Dele af pressen har fremført et billede af 
FN-soldaten som så psykisk skadet, at det resulterer i voldelig adfærd af 
ekstrem grad. Forsvaret har afvist denne påstand. Man har fremhævet, at 
soldaterne vender hjem som sunde, modne mænd/-kvinder, der har bevist 
deres kvaliteter i det virkelige liv.  
FN-tjenesten bygger på helt andre forudsætninger end almindelige militære 
operationer. FN-soldaten i det fredsbevarende arbejde varetager snarere en 
politifunktion end en traditionel militærfunktion. Soldaten går imellem de 
stridende parter, forholder sig neutralt uden at tage stilling, observerer hvad 
der foregår og hjælper civile ofre. Han må kun skyde i selvforsvar; han er 
et symbolsk og praktisk udtryk for verdenssamfundets ønske om at bevare 
en fred, men står uden nogen magtmidler til at gennemtvinge en løsning. I 
krigslignende situationer ønsker forskellige grupper at eskalere konflikten 
ved at provokere den anden part og FN-systemet. I det omfang den enkelt 
soldat taber hovedet, kan de militære og politiske konflikter eksplodere. 
Psykologisk set står FN-soldaten i en yderst vanskelig og sårbar situation. 
Han skal kunne udøve meget selvkontrol og undertrykke instinktive og ind-
lærte reaktionsmønstre. Han skal ideelt set besvare aggression uden at stik-
ke af eller uden at svare igen. Han skal være et slags levende skjold, som 
bliver på sin post trods ydmygelser, provokationer og angreb. Samtidig vil 
han typisk blive førstehåndsvidne til de umådelige rædsler, som under en 
krig overgår civilbefolkningen med begrænset eller måske ingen mulighed 
for at hjælpe dem, der trænger mest til hjælp. Den manglende mulighed for 
at handle kan fremkalde betydelige skyldfølelser. Passey (1995) beskrev 
den i Bosnien udstationerede FN-soldats situation således: “de overværer 
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folkedrab og så rydder de op bagefter - trods det at de har evnen til at stop-
pe det”. Dette fremkalder naturligt nok dybe frustrationer hos mange. Pas-
sey (ibid.) taler endda om et post-hjemsendelsessyndrom, der er karakteri-
seret ved vrede og irritabilitet samt reduceret tolerance overfor at leve et 
almindeligt civilt liv. 
Det er vores formål med denne rapport at bidrage til en bred forståelse af de 
oplevelser, belastninger og eftervirkninger, som de danske FN-soldater har. 
Som udgangspunkt vil vi beskrive og diskutere de vilkår, der gælder for 
FN-tjeneste før, under og efter udsendelsen. En forståelse heraf er af afgø-
rende betydning for indsigten i, hvilke potentielle traumer soldaten kan få, 
og under hvilke vilkår de er opstået. 
Vi gennemgår herefter den internationale litteratur om emnet og præsente-
rer og diskuterer resultaterne fra en dansk undersøgelse af de fysiske, psy-
kiske og sociale eftervirkninger af udstationering i Ex-Jugoslavien hos dan-
ske FN-soldater. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af Trine Al-
bertsen & Bruno Kristensen, som et afgangsprojekt på Den sociale Højsko-
le i Aarhus. De har vist os stor velvilje og tillid ved at stille det oprindelige 
datamateriale til rådighed for os. Til sidst diskuterer vi vores resultater og 
prøver at perspektivere dem, bl.a. i lyset af hvilke konsekvenser resultater-
ne har for den forebyggende og behandlende kriseintervention. 
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VILKÅR FOR DANSKE FN-SOLDATERS DELTAGELSE I 
FREDSBEVARENDE ARBEJDE I EX-JUGOSLAVIEN 

Hjemvendte FN-soldaters mentale tilstand - genstand for debat 
Hvorvidt danske FN-soldater under deres tjeneste i Ex-Jugoslavien har væ-
ret udsat for belastende begivenheder, der efter hjemkomsten til Danmark 
resulterer i svære psykiske problemer, har været genstand for megen debat. 
Debatten præges af to yderpunkter udtrykt dels gennem medierne og dels 
gennem Forsvaret. Avisoverskrifterne lød bl.a.: 
“FN-soldat skød og dræbte sin ex-kærestes nye ven.” 
og 
“Fulde FN-soldater angreb asylcenter” 
Overskrifter som disse har været medvirkende til at tegne et generaliseret 
mediebillede af den tidligere FN-soldat som psykisk forstyrret i en grad, så 
det resulterede i ekstreme voldshandlinger. Debattens andet yderpunkt, ind-
taget af repræsentanter fra Forsvaret hævder, at: 
“De danske soldater i FN-missionen i det tidligere Jugoslavien, udmærker 
sig ved at have været sunde og raske - såvel før udstationeringen som efter 
hjemsendelse.”. (JyllandsPosten, 12/3-93). 
Holdningen kommer eksplicit til udtryk i den jobannonce (bilag 1), Forsva-
ret har indrykket i danske dagblade med det formål at gøre opmærksom på 
FN-soldatens særlige menneskelige kvalifikationer som ressource på ar-
bejdsmarkedet. Major Dall, chef for Forsvarets Erhvervsorientering og an-
svarlig for annonceringen, udtaler: 
“Og når de står der på en skråning og kan se, at der er nogen som skyder 
fra venstre og rammer til højre, så sker der altså noget oppe i hjernen, der 
siger: Der dør nogen af dette her - og hvad kan jeg gøre ved det? Og ud fra 
det bearbejder soldaterne sig selv. - Derfor tror vi, at når de kommer hjem 
dernede fra, så er de modnede... ( ) De kan se, når de kommer kørende i 
deres konvoj, at her har der været nogle snigskytter - og der ligger en død 
mand eller kvinde - men det er jo ikke de store oplevelser på den måde. - 
Men jeg mener, at sådan en tid er noget, der modner et ungt menneske.” 
(Press 95/1993) 
Sådanne udtalelser har været medvirkende til opbygningen af billedet af 
den hjemvendte FN-soldat som en speciel styrket og modnet sund ung 
mand, der har bestået en optimal manddomsprøve. 
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Det fredsbevarende arbejde har ændret karakter 
Siden Danmark i starten af 1992 begyndte at sende FN-soldater afsted til 
det tidligere Jugoslavien har 19 hold/bataljoner, inklusive de nuværende 
danske styrker i Ex-Jugoslavien, været udsendt til Bosnien og Kroatien som 
en del af FN’s fredsbevarende styrke i Ex-Jugoslavien. 1188 danske FN-
soldater, som udgør 3 hold/bataljoner, er på nuværende tidspunkt udstatio-
neret i henholdsvis Sarajevo, Tuzla og Kostanjnica (Kroatien). Knap 9000 
danske FN-soldater har været eller er udsendt til disse tre steder i Ex-
Jugoslavien på en frivilligt tegnet FN-kontrakt, som indebærer udstatione-
ring i minimum 6 måneder. Af disse er omtrent 5% gengangere, d.v.s. de 
har haft én eller flere 6-måneders perioder (FN, Vordingborg, 25/7-1995). 
Det først udsendte hold 1 var fortrinsvis sammensat af ældre stampersonel, 
som efter hjemsendelse bevarede tilknytningen til Forsvaret. De efterføl-
gende hold har derimod overvejende bestået af yngre og mindre erfarne 
soldater, som umiddelbart efter aftjening af værnepligt har tegnet en FN-
kontrakt.  
Efter Danmark i 1956 stillede soldater til rådighed for FN i en dansk/norsk 
bataljon, som blev sendt til Gaza-striben, har danske soldater forberedt sig 
til og deltaget i aktiv tjeneste (eks. i Zaire, tidl. Congo) for at opfylde vores 
forpligtelser i det internationale samarbejde for fred og beskyttelse af de-
mokratiet. Sidst var udstationeret en dansk fredsbevarende FN-styrke på 
Cypern. Den fredelige situation på Cypern gennem adskillige år tillod imid-
lertid styrken at udføre den mission, der er FN-styrkens primære, nemlig 
den fredsbevarende. FN´s entydige mandat i sådanne situationer har bety-
det, at FN kunne bryde ind i konflikter, hvor der var en våbenhvile og be-
vare freden: 
“Før Jugoslavien var en FN-styrke let-bevæbnede enheder, der skulle vise 
flaget. De blev uddannet i høflighed, diplomati og kunne altid henvise til de 
vilkår, de to parter selv havde underskrevet for indsættelsen af FN-styrken. 
Den blå baret var den venlige politimand. Med indsættelsen i Kroatien og 
nu Bosnien-Herzegovina er rollen blevet en anden. I det jugoslaviske van-
vid skal FN-soldaten være toptrænet. Våbnene er panserbrydende, køretø-
jerne pansrede, geværer og maskinpistoler altid skarpladte.” (Brinch, 
1994) 

Udvælgelse til FN-tjeneste 
De unge værnepligtige melder sig frivilligt til FN-tjeneste og udvælges som 
egnede af kompagnichefen på de enkelte tjenestesteder. Psykologisk Afde-
ling ved Forsvarets Center for Lederskab har udviklet et spørgeskema og en 
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personlig interviewvejledning til brug i udvælgelsesproceduren, ligesom et 
notat udarbejdet af Hærens Operative Kommando tilbyder et sæt grund-
læggende retningslinier til støtte for kompagnichefernes procedure. Her 
angives eksempelvis psykisk lidelse i familien, kriminel fortid, samt tjenst-
lige forseelser som baggrund for fravælgelse (Albertsen & Kristensen, 
1993, s. 70). 
Der foregår altså ikke hverken en egentlig undersøgelse af den enkelte sol-
dats psykiske konstitution eller en vurdering af hans eventuelle sårbarhed 
overfor belastende begivenheder. Om muligheden for en, i den henseende, 
effektiv psykologisk undersøgelse udtaler chefpsykolog for Psykologisk 
Afdeling ved Forsvarets Center for Lederskab, J. P. Madsen:  
“Vi kan ikke lave psykologiske prøver, som på forhånd kan fortælle, om en 
mand på forhånd er disponeret for psykiske problemer, før han sendes af-
sted til tjeneste til det tidligere Jugoslavien. Det vil sige, man kan godt lave 
sådan en prøve, men det vil betyde, at vi måtte kassere otte, hver gang vi 
ville være sikre på at ramme den ene, der muligvis vil få problemer.” (Al-
bertsen & Kristensen, 1993, s. 70). 

Undervisning i almindelige psykiske reaktioner efter belastende oplevel-
ser 
I forbindelse med den særlige uddannelse til FN-tjeneste modtager solda-
terne 1-2 timers undervisning vedr. “almindelige reaktioner ved psykiske 
belastninger og relevante hjælpemuligheder i forbindelse hermed” (For-
svarskommandoens redegørelse til Folketingets Forsvarsudvalg af 2. aug. 
1993, jf. Albertsen & Kristensen, 1993), samt en pjece om hjælp til selv-
hjælp udgivet af Psykologisk Afdeling ved Forsvarets Center for Leder-
skab. Ansvarlige for undervisningen er socialrådgivere, læger, sygeplejer-
sker, feltpræster eller officerer med FN-erfaring - alle ansat i Forsvaret 
(op.cit.). 
En FN-soldat hjemsendt i februar 1993 har denne kommentar til undervis-
ningen: 
“Forsvaret gav noget oplysning, men ikke rigtig noget konkret, der var jo 
ikke rigtig nogen, der vidste, hvordan forholdene var dernede. Man kunne 
godt have talt med nogen mennesker, der havde været dernede, og fået dem 
til at fortælle om, hvordan det egentlig foregår. Det hele skulle ganges med 
10, det var meget værre end jeg havde forestillet mig, så på den måde var 
det en omvæltning.” (Albertsen & Kristensen, 1993, s. 72) 
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Under krigstjenesten kan soldaterne, ifølge førnævnte notat vedr. hjælpe-
procedurer, få krisehjælp af tilstedeværende personer indenfor de samme 
faggrupper, som varetager undervisningen forud for udsendelsen. Virkelig-
hedens muligheder synes imidlertid begrænsede, da der er udsendt meget få 
af disse fagfolk. Eksempelvis skal én feltpræst dække hele den danske ho-
vedstyrke (DANBAT), svarende til mere end 900 personer. Der har for 
hvert hold FN-soldater alene været udsendt én socialrådgiver den første 
måned, som skulle dække den samlede styrke i Ex-Jugoslavien. På et af 
holdene har der ikke været udsendt en socialrådgiver. Derudover må man 
formode, at de få (3) udsendte sygeplejersker, som dækker hele 
DANBAT´s område, primært er beskæftiget med fysisk pleje og behand-
ling (Albertsen & Kristensen, 1993).  
I praksis betyder dette, at nærmest tilgængelige hjælpekontakt ofte er solda-
tens foresatte chef. Ifølge omtalte notat fra forsvarskommandoen skal den-
ne også kunne yde krisehjælp. 
En soldat, som benyttede tilbuddet om krisehjælp, vurderer sin oplevelse 
således: 
“Det vi fik tilbudt af krisehjælp var ingenting. Vi fik 5 min. og dine venner 
sad udenfor og ventede. Hvis det tog lang tid, ville dem udenfor nok tænke 
han er sindssyg. Det skulle være mere privat.” (Albertsen & Kristensen, 
1993, s. 75)  
To andre soldater kommenterer deres indstilling til tilbuddet: 
“Vi kunne komme ind til vores læge og snakke med hende, men ellers var 
der ingen hjælp at hente.” 
“Jeg tog ikke imod hjælp, men snakkede med mine venner (p.g.a. registre-
ring).” (Op.cit., s. 75).  
Det forekommer problematisk, at soldaten med behov for hjælp kan være 
nødsaget til at bede om og modtage hjælp af sin nærmeste foresatte, som 
dermed skal udfylde to roller, autoritetens og hjælperens. Dette kunne brin-
ge den overordnede i en rollekonflikt, fordi forventningerne til hans adfærd 
i de to roller er modstridende. I ingen af rollerne er han neutral, hvilket kan 
resultere i eksempelvis sekundær viktimisering af den hjælpsøgende soldat. 
Det er tilmed et spørgsmål om soldaten overhovedet ville benytte sig af 
muligheden for at anmode om hjælp hos sin chef, da denne er soldatens rol-
lemodel og ideal. Set i lyset af det traditionsbundne og normdefinerede sol-
daterbillede, i hvis ånd soldaten opdrages til at udvise hårdførhed, modstå 
pres og ved hurtig stillingtagen tackle uforudsete situationer, er det rimeligt 
at karakterisere denne hjælpemulighed som teoretisk og ikke som et reelt 
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eksisterende tilbud om hjælp. Registreringsprocedurer kan, sammenholdt 
med førnævnte soldaterbillede, være et forhold, der forhindrer soldaten 
med behov for hjælp i at opsøge den. 

Krigens natur 
Karakteren af de fredsbevarende styrkers opgaver i Ex-Jugoslavien er an-
derledes end hvad der var gældende for Cypern, som på grund af det lang-
varige engagement, har været en primær referenceramme for Danmarks 
fredsbevarende arbejde i FN-regi. Krigens manglende forudsigelighed og 
hurtige skiftende udvikling, dens kompleksitet og brutalitet, de skiftende og 
tvetydige fjendebilleder er dele af det konkrete miljø, hvori FN-soldaten 
virker. 
De fleste FN-soldater har en specifik funktionsuddannelse, som er bestem-
mende for deres konkrete opgaver i krigsområdet. I hvervevideoen, som 
primært har de unge værnepligtige som målgruppe, betegnes opgaverne 
“humanitære”, “fredsbevarende” og “egentlig kamp”. I praksis kan opga-
verne bl.a. være: patruljering i konfliktfyldte områder, diplomatisk mæg-
ling under forhandlingsmøder og direkte adskillelse med fredelige midler af 
de stridende parter, udveksling af fanger og døde, beskyttelse af nød-
hjælpskonvojer samt sikring og servicering af andet FN-personel (Albert-
sen & Kristensen, 1993; Press 95/1993). De konkrete arbejdsopgaver, kri-
gens status i det pågældende geografiske område, samt uforudsigeligheden 
i krigens udvikling dag for dag i pågældende område er alle forhold af be-
tydning for, hvilke situationer den enkelte soldat møder.  
Et par citater illustrerer, hvilke ydre vilkår soldaterne arbejder og lever un-
der: 
“Der var ikke nogen typisk arbejdsdag, for den ene lignede ikke den anden. 
Nogle gange skyder de måske ét sted, og så skulle vi derop og vifte med 
flaget. Så bliver der måske skudt hen over hovedet på én. Så kører man må-
ske lidt igen og prøver at få det stoppet på en eller anden mærkelig måde. 
Enten ved at lægge sig imellem eller gøre noget andet.” (Albertsen & Kri-
stensen, 1993, s. 26)  
“Da vi kørte ud af byen, blev det køretøj jeg sad i ramt af en sten, så side-
vinduet smadredes - en helt normal hilsen til FN i dette område! (...) 
...mens vi holdt i Zvornik oplevede vi virkeligheden i denne del af landet: 
Alle skabninger af hankøn fra ca. 14-50 år er i uniform og bærer våben. 
Specielt børnenes optræden gør indtryk, og der er ingen tvivl om, at der er 
et dybt fæstet had til muslimerne. Kroaterne har de ikke noget imod (siger 
de i hvert fald)”. (Op.cit. s. 26). 
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I DANBAT-området, med byen Kostanjnica som hovedsæde, blev der på 
“en stille dag” rapporteret om ca. 250 skudepisoder iflg. Hærens Operative 
Kommandos telefoninformation (op.cit.).  
Det er altså gældende for de hændelser, soldaterne udsættes for, at der er 
store forskelle i deres natur, omfang og belastningsgrad. Hertil kommer 
uforudsigeligheden af de situationer, der kan opstå, både hvad angår det 
rent tidslige aspekt og kravene til praktisk handling og psykisk mestring. 
For den enkelte soldat betyder det, at han lever i et miljø, hvor det ikke er 
muligt at forudsige, hvornår kritiske situationer opstår, hvilken handling 
situationen stiller krav om, og derfor heller ikke hvorvidt han er fagligt 
kvalificeret til at tackle den hensigtsmæssigt. Udover situationens krav om 
praktisk, konkret handlen må soldaten også, uden forberedelse, forholde sig 
til de uforudsigelige psykiske reaktioner, han måtte opleve under og efter 
begivenheden. Flere undersøgelser af hjælperes oplevelser under og reakti-
oner efter hjælpearbejde ved eksempelvis storbrande og togulykker, har 
vist, at uforudsigeligheden vedr. den forestående opgave og angsten for det 
ukendte er afgørende belastende faktorer, som har betydning for hjælperens 
mentale tilstand under opgaven og den psykiske bearbejdning af efterreak-
tioner (Dyregrov, 1990; Fullerton, 1992). Dyregrov (op.cit.) finder desu-
den, at den forberedelse (briefing), som foregår forud for og under red-
ningsmandskabets udrykning til en katastrofe, bidrager til hensigtsmæssig 
handlen i forhold til den forestående hjælpeopgave. Undersøgelser af kata-
strofearbejdere viser, at forberedelse på flere niveauer forud for og under en 
hjælpeaktion virker modificerende i forhold til stressreaktioner under og 
efter aktionen (Fullerton, 1992). 

Motivation for frivillig tilmelding til FN-tjeneste 
Udtalelser i medierne fra FN-soldater både forud for og efter udsendelse, 
tyder på, at ønsket om at afprøve den soldaterfaglige kompetence “i felten” 
er en motivation for at deltage i FN-tjeneste: 
“Vi er taget herned, fordi vi nu har øvet en masse ting derhjemme i freds-
tid. Nu vil vi godt ned og afprøve det, vi har lært, få en oplevelse og give 
vort bidrag til freden og hjælpe de tusinder af mennesker, der lider herne-
de. Så kan man med god samvittighed sige - jeg har sgu udrettet noget!” 
(Brinch, 1994). 
Andre, som f.eks ovennævnte overkonstabel, angiver oplevelsestrang som 
motivation til at melde sig til FN-tjeneste: 
“Det primære er oplevelsen i en kombination af noget idealisme” (Over-
konstabel M. K. Jørgensen i Østjyllands Radio, 27/7-1995). 
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Frivillighedsprincippet vedr. kontrakttegning indebærer for fastansatte i 
praksis, at soldaten ikke skal melde sig som enkeltindivid til FN-styrken, 
men at alle i en bestemt enhed bliver spurgt og hver enkelt kan evt. sige fra. 
Dette betyder bl.a, at de forskellige gruppeenheder styrken er opdelt i, ikke 
nødvendigvis er integrerede enheder. Gruppens medlemmer har måske kun 
arbejdet sammen under en kort forberedelsestid i Danmark. Frivilligheds-
princippet har flere implikationer, som er kommet til udtryk i mediedebat-
ten:  
“Hele mit liv i Forsvaret har været et langt, loyalt svar. Nu vil jeg ikke 
spørges, om jeg stadig vil” (Brinck, 10/94). 
“Mange vidste jo, at sagde de nej, så var det kollegaen, der tog afsted. Den 
er ikke sjov. Og kom man hjem og sagde til konen, at man sagde ja, så ville 
det næppe gå stille af. Det var en forbandet situation.” (Op. cit.). 

Kammeratskab og social støtte 
Af følgende citat fremgår det, hvordan de militære enheders sociale integra-
tion er afgørende for kammeratskabet og dermed for dækningen af sociale 
behov: 
“Det handler om at kende sine lus på gangen. (...) FN-tjeneste er jo heller 
ikke alene noget med at arbejde sammen. Der er jo også en del fritid. Hvis 
man nu har været ude for ubehagelige episoder, er det vigtigt, at der er no-
gen, man kan snakke med, tale sig ud af det. Jeg går personligt ikke hen til 
én, der er kommet fra en anden eskadron, og siger: “Jeg har sgu´ et pro-
blem.” (Op.cit.). 
Lin et al. (1979) konkluderer i en undersøgelse, at social støtte er den bed-
ste forudsigende faktor i forhold til udviklingen af sygdomssymptomer ef-
ter belastende livsbegivenheder. Den socialt støttende relation anses for at 
have en slags “buffer”-effekt, der kan reducere negative virkninger af en 
belastende begivenhed. Nyere undersøgelser (Sarason & Sarason, 1985) 
tyder på, at alene oplevelsen af potentiel social støtte har en reducerende 
effekt i forhold til udviklingen af stress-reaktioner efter belastende begi-
venheder. 
Både dilemmaet affødt af frivillighedsprincippet og ønsket om at gøre FN-
tjeneste er, som antydet i ovenstående citater, potentielt belastende i forhold 
til soldatens familiære netværk. Flere forhold affødt af krigens miljø gør det 
vanskeligt at vedligeholde en god kontakt til familien. Udover begrænsede 
muligheder for telefonopkald og den ustabile postgang, er medierne famili-
ens eneste kilde til information om det miljø, deres søn, bror, mand, kære-
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ste eller far lever i. For soldaten er brevene hjemmefra hans eneste kilde til 
viden om familien. Følgende citat fra en FN-soldats brev til sin kone illu-
strerer betydningen af kontakten: 
“Jeg er meget langt nede, fordi jeg ikke får nogen breve hjemmefra. Jeg ved 
godt, at det er postsystemet hernede, der ikke fungerer, og at du skriver me-
get. Jeg ved også godt, at det ikke kan løses hjemmefra - det er hernede, det er 
galt. Det er bare ikke til at holde ud ikke at få breve fra sine kære. Man bliver 
meget præget af denne modbydelige krig.” (Press, 95/1993). 
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UDENLANDSKE UNDERSØGELSER AF DE PSYKOLOGISKE 
VIRKNINGER AF DELTAGELSE I DE FREDSBEVARENDE 
STYRKER 
Der findes kun et beskedent antal undersøgelser, der har beskæftiget sig 
med psykologiske, fysiske og sociale eftervirkninger af deltagelse i freds-
bevarende arbejde. Med et par undtagelser er de alle nordiske. To undersø-
gelser drejer sig om militærlæger i hhv. Cambodja (Schade & Schuffel, 
1995) og Libanon (Lundin & Otto, 1989). Disse er ikke medtaget her, hvor 
fokus er soldaten i felten. Nye finske (Eranen & Sirola, 1995), svenske 
(Lundin & Otto, 1995) og amerikanske (Friedman & Ehlich, 1995) under-
søgelser er ved at blive færdiggjort. De efterfølgende undersøgelser er fun-
det via Psyc.Lit. databasen og fra kilde-til-kilde søgninger. 
Kettner (1972) undersøgte de psykiske belastninger hos 1086 svenske FN-
soldater, som gjorde tjeneste i Congo (nu Zaire) i 1961-62 og som i to kor-
tere perioder var involveret i kamphandlinger med 5 dræbte og 20 sårede til 
følge. 35 af soldaterne udviklede en posttraumatisk forstyrrelse; denne 
gruppe var kendetegnet ved en forholdsvis højere forekomst af 1) forældre 
med psykiske problemer 2) skilte forældre 3) lavere intelligens og 4) lavere 
alder (≤ 20 år). 
Via forskellige registre var Kettner i stand til at sammenligne de oven-
nævnte bataljoner med tilsvarende bataljoner, som ikke havde været i 
kamp, dels fra Gaza i samme periode, dels fra Congo i den efterfølgende 
periode m.h.p. forekomst af sygdom, psykiatriske lidelser og alkoholbetin-
gede overtrædelser af politivedtægt eller straffelov. På disse tre områder 
var der ingen forskelle mellem de to grupper i de efterfølgende 3-4 år. På to 
områder fandt Kettner en forskel; de soldater, der havde været i kamp, hav-
de i den efterfølgende periode på omkring 3½ år signifikant langt flere 
ulykker end de øvrige FN-soldater, og deres gennemsnitsindkomst var lave-
re. 
Kettner konkluderer, at kamperfaringer i det nævnte omfang ikke forøger 
risikoen for psykiske forstyrrelser i de efterfølgende år. Den forhøjede 
ulykkesfrekvens kunne være et mere subtilt udtryk for dårlig følelsesmæs-
sig tilpasning, men burde i så fald ledsages af forhøjet frekvens af psykia-
triske lidelser. En anden mulig forklaring er det forhold, at de pågældende 
har overlevet en eller flere kampsituationer uden at blive såret, og derfor 
føler sig usårlige, hvilket får dem til efter hjemkomsten at være mindre for-
sigtige i trafikken, på arbejdspladser, i idræt osv. (Op. cit., s. 42-43). 
I Weisæth (1979) findes en gennemgang af en række behandlingskrævende 
psykiske reaktioner, som han stødte på i en tre måneders periode som mili-
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tærpsykiater i Libanon i 1978. Rapporten bygger på kasuistikker, som bely-
ser forskellige traumatiske reaktioner, såsom granatchok, udviklingen af en 
paranoid psykose, selvdestruktivitet som reaktion på tab, følger af gidsel-
tagning, orlov, overlevelsesskyld, familiens rolle m.m. 
Weisæth & Sund (1982a, 1982b) fandt en nedgang i omfanget af selvrap-
porterede psykiske problemer fra 17% i den 1. norske bataljon i Libanon i 
1978 (jf. Lehmann et al., 1979) til 5% i den 4. bataljon 1½ år senere. Ned-
gangen skyldes ifølge forfatterne en mere effektiv selektion, en mere stabil 
situation i Libanon, oparbejdet “know-how” samt tidligere intervention og 
forbedret psykologisk profylakse. 
De vesteuropæiske landes soldater havde i øvrigt langt flere psykiske syg-
domme og reaktioner end FN-soldaterne fra en række tredje verdenslande. 
Unifil-undersøgelsen (Forsvarets Sanitet, 1993) analyserede de norske 
styrker, som deltog i FN’s fredsbevarende arbejde i Libanon i årene fra 
1978 til 1991 med henblik på at identificere kendetegn hos de soldater, der 
blev hjemsendt (“repatrierede”) før tiden, og som man antog udgjorde en 
særlig risikogruppe med hensyn til eftervirkninger. 
Undersøgelsen omfatter dels et repræsentativt udsnit af de 15.931 personer, 
som gjorde tjeneste i de 14 år, dels alle personer (530), som blev hjemsendt 
før tiden samt en kontrolgruppe, bestående af tilfældigt udtrukne personer 
fra samme kontingent, kompagni og deling som de hjemsendte. 
Hovedindtrykket fra undersøgelsen er, at personalet som helhed har været 
velmotiveret, haft et godt alment uddannelsesniveau, et godt helbred og kun 
i beskeden grad været belastet af negative livsbegivenheder. 
De, der afbrød tjenesten, var kendetegnet ved en indadvendt personligheds-
type, tilbøjelighed til depression og angst, et begrænset socialt netværk 
samt anlæg for at trække sig tilbage, mange belastende livsbegivenheder og 
mange problemer i (opvækst-) familien (herunder vold i hjemmet, dårlig 
økonomi og dårlig socialt sammenhold). 
Der er i styrken som helhed stor tilfredshed med lederskabet og sammen-
holdet. Det fredsbevarende arbejde i Libanon har indebåret forholdsvis få 
traumatiske hændelser, selv om både psykiske og fysiske hændelser har 
stillet store krav til ledelse og mandskab. Muligheden for daglig rekreation 
har været gode, selvom mange kunne ønske sig mere privatliv. Alkoholfor-
bruget steg ganske betydeligt i tjenestetiden (jf. tillige Weisæth, 1979). 
Hjemsendelse før tiden var af forholdsvis beskedent omfang (3,3%) og var 
hovedsageligt forårsaget af personlige, sociale og familiære forhold. Hjem-
sendelse før tiden var forbundet med en følelse af ikke at slå til og der sy-
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nes at være et stort behov for at camouflere årsagen til tjenesteafbrydelsen. 
Efterfølgende psykiske problemer er ikke udelukkende forårsaget af tjene-
ste, men tjenesten bidrager til at forstærke en sådan udvikling. 
Udbyttet af FN-tjenesten vurderes positivt af mere end 90% af alle udsend-
te. De, der afbrød tjenesten har en lavere trivsel og tilfredshed med tjene-
sten end kontrolgruppen, men forskellen er ikke stor. De hjemsendte udgør 
en risikogruppe efter tjenestetiden på det psykiske område, men de har des-
uden større økonomiske og familiære problemer end kontrolgruppen. 
Den psykiske sundhedstilstand målt med et standardiseret spørgeskema, 
GHQ, er som helhed rimelig god. Omkring 5% af den samlede styrke får en 
stigning i antallet af psykiske problemer, herunder posttraumatiske stress 
symptomer. De, der blev hjemsendt i utide, udgør også i denne analyse en 
særlig risikogruppe. 
Analysen af alle udsendte viste, at mindre end 30% af de, som senere viser 
sig at få problemer, har afbrudt tjenesten før tiden. Dette betyder, at om-
kring 2/3 af de, som har negative eftervirkninger af tjenesten, alligevel 
fuldfører tjenesten. Forskergruppen peger på, at der er behov for yderligere 
at undersøge de psykiske og posttraumatiske symptomer indenfor “normal-
gruppen”, hvis man yderligere vil forbedre udvælgelsesprocedurerne. 
Gruppen anbefaler samtidig en række tiltag, som antages at reducere stress 
i tjenesten: alkoholfrie drikkevarer, mere privatliv, gratis hjemrejse og bed-
re kontakt til familien, brug af debriefing efter traumatiske hændelser, psy-
kosocial støtte ved tilbagevenden til civilt liv, samt en ceremoni der marke-
rer afsluttet tjeneste. 
Carlström, Lundin & Otto (1990) undersøgte den psykologiske tilpasning 
hos svenske FN-soldater udstationeret i Sydlibanon i 1988. Bataljonen va-
retog forsynings- og hospitalsopgaver og hovedparten var fra ikke-militære 
erhverv. 152 personer deltog i undersøgelsen. Gennemsnitsalderen var for-
holdsvis høj (36% var mellem 20-24 år; 39% mellem 25-33 år og 25% mel-
lem 34-66 år). 17% havde en universitetsuddannelse. 91% var enlige. 32% 
havde tidligere deltaget i FN-missioner. 
Hovedmotivet til deltagelse var ikke en flugt fra hjemlige problemer, men 
lyst til at komme til udlandet, få et miljøskifte og eventyrtrang. Eventyr-
trangen var signifikant mere udtalt i de to yngste aldersgrupper. 
Hovedparten fandt jobbet for let og næsten to tredjedele klagede over at 
have for lidt at gøre, mens den sidste tredjedel klagede over at have for me-
get at lave. 
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14% havde været bange under tjenesten og 9% havde følt sig ekstremt be-
lastede. 26% havde ofte eller nogle gange været deprimerede, 23% havde 
tilsvarende været irritable, 35% havde haft behov for at være alene, 17% 
beskrev utryghed og rastløshed, mens 13% led af søvnforstyrrelser og 10% 
beskrev sig selv som spændte og stressede. 
To tredjedele havde nogle, som de kunne tale med om deres problemer, 
mens én tredjedel ikke havde nogle, de kunne tale med. 
Halvdelen svarede, at deres alkoholforbrug var steget i tjenesten. 
De anvendte mestringsstrategier var fortrinsvis af emotionel art frem for af 
problemløsende karakter. Dette afspejler én af de betingelser, som det 
fredsbevarende arbejde generelt foregår under: uden mulighed for at reage-
re på provokationer. M.h.t. symptomer og mestringsstrategier fandtes der 
ingen signifikante forskelle mellem de forskellige aldersgrupper eller de to 
køn. 
Lundin & Otto (1992) undersøgte to svenske bataljoner, som gjorde tjene-
ste på Cypern i årene 1984-85, både før og efter udsendelsen. Bataljonerne 
omfattede 649 personer, som udfyldte spørgeskemaer og blev interviewet 
af seks erfarne psykiatere. Gennemsnitsalderen var 27 år, 83% var enlige, 
uddannelsesniveauet relativt lavt og forholdsvis mange kom fra landet 
(25%) eller små samfund (71%). 27% havde tidligere været udsendt. Moti-
verne for udsendelse var lysten til at komme til udlandet (95%), eventyrlyst 
(56%), ‘godt for karrieren’ (49%), miljø-skifte (42%), mens “flugt” fra 
hjemlige problemer eller idealisme var mindre hyppigt forekommende. 
90% følte sig godt forberedt til tjenesten via Forsvarets undervisning. 77% 
svarede at der var muligheder for at modtage personlig støtte fra venner.  
64% beskrev tjenesten som monoton. 16% følte et stort behov for at være 
alene, 14% var ængstelige eller rastløse, 9% deprimerede og 7% led af 
søvnforstyrrelser. 
De relativt få problemer tilskrives den relativt frie og åbne situation i områ-
det på det pågældende tidspunkt. 
Bache & Hommelgaard (1994) undersøgte de psykologiske efterreaktioner 
hos den danske bataljon på 722 menige og befalingsmænd, der gjorde tje-
neste i Kroatien fra februar-august 1993. 514 personer (71%) svarede på 
det spørgeskema, der blev udsendt lige efter hjemkomsten. Tre og seks må-
neder senere udsendtes nye spørgeskemaer, som belyste stressreaktioner og 
tilpasning efter hjemkomsten. 405 personer (56%) besvarede det sidste 
spørgeskema. 
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Halvdelen af deltagerne er mellem 21 og 24 år; 18% er yngre og 32% æl-
dre. 70% er ugifte. Halvdelen har under 10 års skolegang og halvdelen har 
10 år eller mere. Lidt over halvdelen har befundet sig uden for lejren på 
observationsposter, checkpoints m.m. 

Stressfyldte oplevelser 
64% har oplevet sult og nød, 45% har set sårede og døde, 33% har været 
vidne til overgreb mod civile og 18% har deltaget i ligudvekslinger. 
65% er blevet truet med våben, 68% har set kammerater blive truet, 44% er 
blevet beskudt, 38% har været i krydsild, mens 25% selv har skudt. Hertil 
kommer, at 42% er blevet truet af de lokale og 61% hånet af lokalbefolk-
ningen. 
77% har i perioder oplevet missionen som håbløs, 26% har været i situatio-
ner med lokalbefolkningen, som de følte, de ikke havde styr på, 44% har 
været i situationer, hvor de følte, at de ikke kunne stille noget op - ved af-
væbning af militsfolk, sårede, der måtte afvises osv. 
41% har følt sig i livsfare ved en eller flere lejligheder og 28% har været 
bange for at blive fysisk skadet og følt sig utryg uden for lejren. 

Symptomer 
Et halvt år efter hjemkomsten tænker 30% på ubehagelige oplevelser fra 
Kroatien uden at have lyst til at tænke på dem, 16% har pludselig følt, at de 
genoplevede en ubehagelig hændelse og 14% drømmer om ubehagelige 
oplevelser fra missionen. 16% har med mellemrum skyldfølelse over noget 
der skete under FN-missionen. 
Et halvt år efter er 50% mere rastløse end før FN-tjenesten, 38% er mere 
irritable eller har humørsvingninger, 38% sover dårligere, 15% har koncen-
trationsproblemer. En lille procentdel angiver, at de efter udsendelsen i 
mindre grad end tidligere er plaget af disse symptomer. 28% oplever, at de i 
højere grad er ligeglade med deres omgivelser, 24% angiver at de hyppige-
re oplever tristhed. Under en femtedel oplever tomhed indvendig, glem-
somhed eller at de isolerer sig fra omgivelserne. Men 13% er efter missio-
nen blevet mindre tilbøjelige til at isolere sig og er blevet mindre ligeglade 
med omgivelserne. På det fysiske plan er der stigninger i forekomsten af 
træthed (28%), anspændthed (20%), diarré og mavepine (16%), hjerteban-
ken (12%) og rysten på hænderne (10%) samt hovedpine (11%). 
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Sammenhænge mellem variabler 
P.g.a. de tre spørgeskemarunder er det muligt at vise, at antallet af symp-
tomer med undtagelsen af de fysiske stiger i løbet af de tre første måneder 
efter hjemkomsten for derefter at falde svagt. I en særskilt analyse vises, at 
de oplevelser, FN-soldaterne har haft påvirker forekomsten af de forskelli-
ge symptomer, mens undgåelsessymptomer derudover er knyttet til af-
magtsoplevelser, genoplevelsessymptomer er knyttet til trusler og forhøjet 
vagtsomhed er knyttet til samtidig forekomst af trusler og afmagt. Alder, 
grad som menig og fastansættelse kan under visse betingelser betyde højere 
symptomforekomst. 
God kontakt mellem gruppens medlemmer betyder færre symptomer (und-
tagen vagtsomhed). Denne tendens er især tydelig, hvis der er oplevet 
angst. I den sammenhæng er det vigtigt, at 22% svarer ‘nej’ til, om man i 
den gruppe viste interesse for hinandens ubehagelige oplevelser. 16% har 
ikke talt med nogle i deres grupper om ubehagelige oplevelser. 39% svarer 
nej til, om de har fået støtte og opmuntring fra deres overordnede. Kontak-
ten til familien under udsendelsen beskrives som god af 89%, ligesom 95% 
fastholder kontakt med venner i Danmark. Disse sociale kontakter har in-
gen nævneværdig sammenhæng med forekomsten af efterfølgende symp-
tomer. Hvis der er forekommet problemer i familien p.g.a. opholdet i Kroa-
tien (hvad 19% angiver), viser undersøgelsen at der så er en stigning af 
symptomer indenfor alle fire typer. 
10% har stadig efter 6 måneder et udækket behov for at tale med andre om 
deres oplevelser - og denne gruppe har langt flere symptomer end de, der 
har nogle at tale med. Oplevelser fortælles i de første tre måneder fortrins-
vis til venner (82%), familie (76%), FN-kammerater (63%), samlever 
(50%) og arbejdskolleger (42%). I de efterfølgende tre måneder sker der en 
ændring, idet der nu tales mindre med familier og venner og væsentligt me-
re med kolleger. 

Samlet udbytte 
Udbyttet af udsendelsen angives af 90% som positivt, 72% har fået større 
selvtillid og 60% mener, at de er blevet bedre til at klare stressende situati-
oner. Hos det fastansatte stampersonel oplever 40% tre måneder efter hjem-
sendelsen, at arbejdet er blevet mindre meningsfuldt, mens 11% har den 
modsatte oplevelse. 24% synes ikke, at modtagelsen på kasernen ved hjem-
komsten var god. 30% har fået mere negative holdninger til andre folke-
slag, mens 18% er blevet mere positive. 
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Passey (1995) undersøgte 661 canadiske fredsbevarende FN-soldater, som 
gjorde tjeneste i Kroatien og Bosnien i 1992 og 1993. Undersøgelsen fore-
gik ved hjælp af en række (ni) spørgeskemaer, som blev udfyldt 1 måned 
før hjemsendelsen, en måned efter hjemsendelsen og seks måneder efter. 
Forekomsten af PTSD var mellem 2.5% og 11.7% afhængig af opgørel-
sesmåden. 
Mehlum (1995) gennemførte en follow-up undersøgelse af de norske FN-
soldater, som har været i Sydlibanon, godt seks år efter hjemsendelsen. 
Gennemsnitsalderen er nu 34 år; 34% er enlige, 6% er skilte og 58% er gif-
te. 75% har fuldtidsarbejde, 10% er studerende, 10% har fortsat deres mili-
tære karriere. 8% er arbejdsløse. 
De fem hovedmotiver til deltagelse beskrives nu således: søge nye oplevel-
ser (57%), spænding (56%), økonomi (51%), tiltrukket af militær livsstil 
(50%) og bidrage til fred (50%). 
Udbyttet angives som øget selvtillid (72%), udvidet horisont (87%), for-
bedret professionel karriere (51%), forbedret militær karriere (83%), øget 
stresstolerance (67%). 
På spørgsmålet om de ville anbefale andre at deltage, svarer 85% ja, mens 
72% svarer ja til, at de ville anbefale en søn eller datter at deltage. 
De mest belastende situationer var: bombardement (hvad 44% oplevede), 
overvære vold (33%), blive ydmyget (23%), regulær kamp (22%), gribe ind 
for at beskytte civile mod vold (20%), overvære at personer blev dræbt 
(19%), blive taget som gidsel (9%). 
Målt med en posttraumatisk symptomskala (PTSS-10), som er en selvrap-
porteringsskala med ti spørgsmål, der måler forekomst i og intensiteten af 
nogle af kærnesymptomerne i det posttraumatisk stressforstyrrelses syn-
drom (jf. Holen, 1993), viste det sig, at 5% af hele styrken havde PTSD 
(defineret som en totalscore på ≥ 6). For de i utide hjemsendte var antallet 
tre gange så stort. Inddrages grænseområdet (totalscore = 4-5) stiger antal-
let i hele styrken til 9%, men for de i utidehjemsendte er antallet med 
PTSD-symptomer stadig tre gange så højt (26%). 
Hjemsendelse i utide var sammenhængende med en ophobning af andre 
problemer: arbejdsløshed, dårlig økonomi, domfældelse, skilsmisse og stør-
re ulykkesfrekvens. 
Dødeligheden for hele den norske styrke over en 13 års periode var mindre 
end i en tilsvarende civilpopulation, men antallet af dødsfald efter vold og 
selvmord var signifikant højere. 
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de Swart, Willigensburg & van Alkemade (1995) undersøgte 139 holland-
ske FN-soldater ni måneder eller senere efter hjemsendelsen. 30% havde 
vanskeligheder med tilbagevenden til det civile eller fortsatte militære liv. 
20% havde psykiske problemer p.g.a. tjenesten; 5% gik i terapi på undersø-
gelsestidspunktet, 3% led af kronisk PTSD. 

Sammenfatning 
På grund af det forhold, at de bidragende lande kulturelt set ligner hinanden 
en del, er det meningsfuldt at bruge den viden, som fremkommer fra de for-
skellige undersøgelser, til at danne et mere fuldstændigt billede af de be-
lastninger, som FN-soldaterne udsættes for. 
Det er vigtigt at være opmærksom på hvilken konfliktsituation, de enkelte 
FN-delinger, som er med i undersøgelser har været i. De svenske styrker 
var i kamp i Congo i 1961; Cypern var derimod et udstationeringsområde, 
som i mange år har været ret fredeligt. Libanon var en heksekedel i 1978, 
herefter stabiliseredes situationen, men f. eks. i 1991 var de svenske styrker 
i højt beredskab p.g.a. Iraks krigsførsel mod Israel (jf. Lundin & Otto, 
1995). Nogle områder af Ex-Jugoslavien er relativt rolige, mens krigen ra-
ser i andre områder. Første holds udsendelse er ofte forbundet med langt 
flere problemer end de efterfølgende udsendelser; dels fordi konflikten ofte 
er akut; dels fordi der skal indhøstes erfaringer og skabes rutiner, som der-
efter kan bruges og videreføres af de næste hold. 
Endelig sker der indenfor militærpsykologien en akkumulation af erfarin-
ger m.h.t. selektion og uddannelse af personel samt psykologisk profylakse 
og udvikling af interventionsformer. Specielt Holland er førende, hvad an-
går psykologisk profylakse (de Swart, Willigenburg & van Alkemade, 
1995). 
De belastninger, som FN-soldaten udsættes for i stærkt konfliktfyldte situa-
tioner, er dels nogle som hører til krig: beskydning, bombardement og re-
gulær kamp, at se døde og sårede med begrænsede muligheder for at hjælpe 
og at se civile, uskyldige ofres lidelser, ulykker og smerte. En anden del af 
belastningerne er specielle for FN-soldaten i det fredsbevarende arbejde. 
Her er opgaven at gå imellem to stridende parter, adskille dem, observere 
og hjælpe, men på et strengt neutralt grundlag, uden at måtte reagere på 
provokationer og ydmygelser. Sådanne former for provokationer (såsom at 
overvære vold og selv at blive ydmyget) beskrives som mere belastende 
end regulær kamp. 
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Den modsatte yderlighed forekommer for andre FN-styrker, at konflikterne 
er så langt væk og arbejdet så forudsigeligt, at monotonien bliver et pro-
blem. 
Omfanget af fysiske og psykologiske symptomer afhænger naturligvis af 
omfanget og arten af de belastninger, FN-soldaten har været udsat for. De 
fleste undersøgelser har undersøgt efterreaktioner indenfor det første år. 
Blandt de danske FN-soldater i Kroatien er der kun en gruppe på 17%, som 
slet ikke har nogle efterreaktioner. En tredjedel lider af invasive sympto-
mer, en tredjedel af undgåelsessymptomer, 40% lider af forøget vagtsom-
hed, mens en tredjedel har forskellige psykosomatiske symptomer, som dog 
aftager lidt i løbet af de første seks måneder. 
Generelt stiger symptomerne efter hjemkomsten, hvor der bliver tid og 
overskud til at mærke belastningerne, for derefter at falde lidt. Dette udvik-
lingsforløb kendes også indenfor andre traumeområder (jf. Elklit, 1993). Af 
den grund vil opfølgende langtidsundersøgelser være vigtige. 
De ganske få langtidsstudier, der findes, viser ingen forøgelse af psykiske 
forstyrrelser hos FN-soldaterne målt udfra forskellige registerdata. De ene-
ste områder, hvor de svenske og norske undersøgelser har identificeret en 
langtidseffekt er i stigende ulykkesfrekvens (hos soldater, der har været i 
kamp) og i et forhøjet antal dødsfald af voldsom karakter. 
Disse langtidsvirkninger må ses i relation til en lang positive virkninger 
m.h.t. selvfølelse, stresstolerance, udvidet horisont o.s.v. På minussiderne 
skal også nævnes omstillingsproblemer ved hjemkomsten, hvad enten man 
fortsætter i militæret eller i det civile liv. Desuden er der et vist antal, som 
udvikler negative holdninger til de pågældende folkeslag.  
Den gruppe soldater, som har det svært med tjenesten og hjemsendes (‘re-
patrieres’, som det kaldes med en eufemisme) har naturligt tiltrukket sig en 
del opmærksomhed. Kan den gruppe identificeres på forhånd, vil både de 
pågældende og militæret slippe for problemer. De norske og svenske un-
dersøgelser har bevirket, at man i dag med en vis sikkerhed udfra bag-
grundsfamilie, personlighedsforhold, socialt netværk og belastende livsbe-
givenheder kan identificere denne gruppe. 
Specielt Bache & Hommelgaards danske undersøgelse viser en så bred vif-
te af problemer efter hjemsendelsen, at det forekommer meget vigtigt, dels 
at følge nye udsendte FN-hold nøje, og dels at videreudvikle undersøgel-
ses- og analysemetodikken, således at de mest centrale forhold identifice-
res. Det udvidede undersøgelsesarbejde må ikke blive en sovepude for at 
udskyde en meget tiltrængt intensivering af det psyko-profylaktiske arbej-



 

 24

de. Når vi vil byde vores unge de belastninger, som FN’s fredsbevarende 
arbejde rummer, må vi også betale prisen for en psykologisk genopretning 
af de skader og gener, som forventes under tjenesten. 
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“FRA FREDENS TJENESTE MED UFRED I SINDET!” 

Population og metode 
I efteråret 1993 gennemførte afspændingspædagog Trine Albertsen og 
overkonstabel Bruno Kristensen en undersøgelse med ovennævnte titel af 
de psykiske eftervirkninger hos danske FN-soldater, der havde gjort tjene-
ste i Ex-Jugoslavien. Undersøgelsen var et afgangsprojekt fra den Sociale 
Højskole i Århus. Vi har velvilligst fået det grundlæggende materiale stillet 
til rådighed m.h.p. at foretage supplerende analyser. Undersøgelsen omfat-
ter 50 tidligere FN-soldater fra hold 2 og 3 (DANBAT) under UNPROFOR 
(United Nations Protection Force) fra august 92 til august 93. Samtlige sol-
dater skrev FN-kontrakt umiddelbart efter endt værnepligtperiode. 
Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der blev udsendt til 81 perso-
ner. Besvarelsesprocenten er på 62. I to tilsvarende undersøgelser, den nor-
ske, UNIFIL, og den danske af Bache & Hommelgaard, er besvarelsespro-
centen hhv. 68 og 65 efter tre måneder. Gennemsnitsalderen på besvarel-
sestidspunktet var 22 år og fem måneder. Soldaterne har i gennemsnit været 
hjemme i 3 måneder. Undersøgelsesgruppen er rekrutteret gennem Hærens 
Konstabel- og Korporalforeningsarbejdsløshedskasse (HKKF-A), som har 
stået for udvælgelsen af undersøgelsesdeltagerne. 
Udvælgelsen via en arbejdsløshedskasse skyldtes Forsvarets afvisning af et 
samarbejde i forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaer. Dette betyder 
en vis underrepræsentation af personer, der har arbejde indenfor et andet 
fagområde, samt af personer, der ikke er medlemmer af HKKF-A. Med-
lemskabet af A-kassen betyder imidlertid ikke, at alle har været arbejdsløse 
siden hjemkomsten. Albertsen og Kristensen (1993, s.12) anslår, at 20% er 
i arbejde eller under uddannelse på undersøgelsestidspunktet. I Bache & 
Hommelgaards undersøgelse, der omfatter DANBAT 3 og stort set samme 
tidsperiode, er 39% af det hjemsendte personel arbejdsløse efter seks må-
neder. 
Spørgeskemaet (bilag 2) består af 92 spørgsmål omhandlende sociale rela-
tioner, oplevelse af tiden efter hjemkomsten fra Ex-Jugoslavien, psykiske 
og psykosomatiske gener og symptomer, tilfredshed med livet, Forsvarets 
tilbud om hjælp til bearbejdning af belastende oplevelser og tilfredshed 
hermed. 
Skemaet er opbygget af overvejende standardiserede svarkategorier samt 
enkelte åbne svarkategorier. 
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Gennemgangen af undersøgelsens resultater foregår i fire led. Først gøres 
der rede for svarfordelingen på de 98 spørgsmål.  
For at skabe større overblik er det andet led at undersøge, hvilke sammen-
hænge, der findes indenfor de enkelte variabelgrupper - f.eks. spørgsmåle-
ne om FN-soldatens sociale relationer efter hjemsendelsen. I hvilket om-
fang og i hvilken retning hænger svarene på disse spørgsmål sammen? I det 
omfang vi kender sammenhængene indenfor grupper af spørgsmål, kan vi 
lade enkelte spørgsmål være repræsentanter for hele gruppen. Indenfor 
gruppen af spørgsmål om sociale relationer, bliver spørgsmålet om behovet 
for at bearbejde sine oplevelser yderligere - hvilket rummer en social di-
mension - brugt som eksponent for hele gruppen af spørgsmål om sociale 
relationer på grund af, at det både statistisk og meningsmæssigt har en cen-
tral placering. 
Det tredje led bliver en analyse af sammenhænge mellem grupper af væ-
sensforskellige spørgsmål. Herigennem kan vi belyse f.eks. hvilke relation 
arten af traumatisering har til forskellige symptomer, sociale relationer, op-
levet livskvalitet med mere. Dette niveau vil blive illustreret med en model, 
der løbende udfyldes. 
Det fjerde og sidste niveau er det diskuterende afsnit, hvor data fra denne 
undersøgelse sammenholdes med fund fra andre undersøgelser med FN-
soldater og andre krisepsykologiske undersøgelser. 

Demografiske forhold 
Alder 
Soldaterne fordeler sig aldersmæssigt mellem 20 og 30 år. Næsten tre fjer-
dedele er mellem 20 og 23 år og de resterende 28% er mellem 24 og 30 år. 
Gennemsnitsalderen på besvarelsestidspunktet er 22,5 år. 

Civilstand/boligform 
38% af soldaterne bor hos deres forældre. 36% bor alene og de resterende 
26% er gift, samlevende eller bor sammen med venner eller andre. 

Tidspunkt for hjemkomst 
På undersøgelsestidspunktet er der for 82% af soldaterne gået tre måneder 
eller kortere siden de kom hjem fra Ex-Jugoslavien, mens 18% har været 
hjemme i seks til otte måneder. 
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Belastninger under FN-tjenesten 
Værste oplevelse i Ex-Jugoslavien 
82% svarer på dette spørgsmål. Et par stykker svarer, at de ikke ved, hvad 
der var det værste. Når man læser de dramatiske svar, kan man få en mis-
tanke om, at nogle af de, der ikke svarer, måske har svært ved at finde ud 
af, hvad den værste oplevelse var. 
15% nævner at være under direkte beskydning. Et lignende antal nævner at 
være vidne til overfald, lemlæstelse, herunder at bjerge lig. 10% svarer at 
blive truet på livet eller taget som gidsel. Et lignende antal nævner at se 
mennesker i den dybeste nød, f.eks. børn på lossepladsen, der kaster sig 
over madaffald. 5% nævner forsøg på at redde nogens liv. Én nævner det at 
måske have dræbt nogle, da han blev beordret til at skyde igen. 
10% nævner dårlig ledelse på det lavere og højere niveau - andre 10% 
fremhæver magtesløsheden i hele situationen og FN’s dobbeltmoral. 8% 
nævner det indbyrdes had og stikkeriet mellem befolkningsgrupperne, 8% 
omtaler kontrasten mellem situationen dernede og i Danmark, som den f. 
eks. opleves efter en ferie i Danmark eller juleaften og 5% nævner angsten 
og frygten for det ukendte. 
Svarene på, hvad der var den værste oplevelse under tjenestetiden i Ex-
Jugoslavien, blev kategoriseret således, at 54% omtaler en alvorlig eller 
voldsom begivenhed, som for eksempel at blive beskudt, blive truet på livet 
ved direkte sigtning med våben, overvære kammerater eller eks-jugoslavere 
blive beskudt, så de blev sårede eller døde. 
Den anden hovedkategori, som omfattede 28% af soldaterne, er en indre 
belastende tilstand, typisk i form af en konstant frygt for det ukendte, en 
generel uvished eller mere konkret at have skudt igen og være usikker på, 
om man måske har såret eller slået nogen ihjel. Også det at erfare om kam-
meraters overlast er et eksempel på, hvad der kan opleves som en alvorlig 
eller voldsom indre belastende tilstand. 
19% betegner ikke den værste oplevelse som hverken en indre belastende 
tilstand eller en voldsom begivenhed, men som tilhørende kategorien “an-
det”. 
Tabel 1 viser soldaternes kategorisering af deres værste oplevelse i Ex-
Jugoslavien som ‘alvorlig eller voldsom begivenhed’ eller ‘indre belastende 
tilstand’. 

For mere end halvdelen af soldaterne har deres værste oplevelse under tje-
nesten i Ex-Jugoslavien altså karakter af at være en alvorlig eller voldsom 
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begivenhed. Sammenlægger man de to grupper af soldater, der angiver at 
deres værste oplevelse er enten en voldsom begivenhed eller en indre bela-
stende tilstand, er det 82% af den samlede undersøgelsesgruppe, der har 
været udsat for begivenheder, de har oplevet som belastende. 

Alvorlig eller voldsom be-
givenhed 

Indre belastende tilstand Andet 

54 28 19 

Tabel 1: Værste oplevelse under FN-tjeneste i Ex-Jugoslavien (%) 

Hovedparten af soldaterne må siges, at opfylde den første del af PTSD di-
agnosens stressorkriterium, der lyder som følger: 

Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en begi-
venhed eller begivenheder, som indebar død eller trusler om død eller 
alvorlig kvæstelse eller trusler mod egen eller andres fysiske integritet 
(APA, 1994). 

Bedste oplevelse 
Spørgsmålet om, hvad der var den bedste oplevelse er vigtigt, fordi man her 
får et fingerpeg om, hvilke ressourcer det er, soldaterne kan trække på, når 
de udsættes for de alvorlige og vedvarende belastninger, som er nævnt 
ovenfor. 
88% besvarer det åbne spørgsmål. Mere end halvdelen (57%) fremhæver 
kammeratskabet og det gode sammenhold. 11% nævner afslapning (bade i 
floden, nogle feriedage, grillaftener), 9% fremhæver kontakten hjem eller 
hjemkomsten. Andre 9% omtaler kontakten med de lokale og 9% fortæller 
om situationer, hvor de har reddet menneskeliv. Af nogle få nævnes som 
deres bedste oplevelse desuden ‘prøve noget nyt’, naturen og vejret, løse 
bestemte patruljeopgaver, venskab med soldater fra andre lande og ‘finde 
sig selv’. 

Belastninger efter tjenesten 
Svær omstillingsproces 
Efter seks måneders tjeneste i et borgerkrigsområde udsat for mange poten-
tielt traumatiserende belastninger kunne man forvente, at en række proble-
mer ville vise sig, når soldaterne hjemsendes kort tid efter hjemkomsten. 
Af de soldater, der har svaret ja til, at de har oplevet omstillingsprocessen 
som svær (62%) har alle, undtagen to, uddybet dette i et åbent spørgsmål. 
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34% nævner ændret tempo, manglende spænding, kedsomhed, rastløshed 
og en følelse af tomhed som svært ved omstillingsprocessen. 10% nævner 
at komme hjem til arbejdsløshed, ingen fremtidsplaner at have og følelsen 
af at stå på bar bund. 
31% nævner at undvære kammeratskab, at skilles fra de kammerater, som 
ved, hvad det vil sige at være i Ex-Jugoslavien og i det hele taget ikke have 
så mange mennesker omkring sig mere. 14% nævner, at det var svært at 
snakke om tiden i Ex-Jugoslavien med folk, som ikke selv havde været dèr. 
Nogle forklarer, at det skyldtes folks uvidenhed om de oplevelser, de har 
haft og/eller fordi danskere troede, at de var krigsliderlige eller småskøre. 
7% nævner at vænne sig til at gå uden gevær og vest, snakke med civile og 
tale pænt om/til andre, f. eks. om kvinder. Samme antal nævner personlig 
forandring og større modenhed end de gamle kammerater hjemme. 
17% svarer, at det har været svært at komme hjem og skulle forholde sig til 
forandringer og problemer på hjemmefronten i form af dårlig økonomi, på-
rørendes sygdom og problemer i parforholdet. Én beskriver det som “at fal-
de ind i den rytme, som venner og familie har fundet ind i, mens jeg har 
været væk og acceptere, at andre har “maset” sig ind på mine territorier”. 

Oplevelse/vurdering af tiden efter hjemkomsten 
62% af soldaterne har som nævnt oplevet hjemkomsten til Danmark som en 
generel eller på nogle områder svær omstillingsproces, mens 38% af solda-
terne ikke har oplevet det som en svær omstillingsproces.  
Knap en tredjedel af soldaterne vurderer tiden efter hjemkomsten som me-
get god og næsten halvdelen vurderer den som god, mens 22% vurderer 
tiden som hverken god eller dårlig eller dårlig. 
Man kan undre sig over, at 62% oplever det som en mere eller mindre svær 
opstillingsproces og 78% alligevel vurderer tiden efter hjemkomsten som 
meget god eller god. Vi forstår det således, at det både er vanskeligt og 
samtidig rart at være hjemme blandt sine egne i sikkerhed. 

Belastende livsbegivenheder efter hjemkomsten 
20% af soldaterne har efter hjemkomsten været udsat for begivenheder, de 
oplevede som belastende. For halvdelen af soldaternes vedkommende dre-
jer det sig om ophør af samliv med partner eller ægtefælle og for den anden 
halvdel drejer det sig om dødsfald, alvorlig sygdom og andet. 
Omfanget af omstillingsproblemer synes at være ganske betydeligt uden at 
der dog findes normative data indenfor dette område. 
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Symptomer, eftervirkninger og vurderinger 
På baggrund af de allerede omtalte, udenlandske undersøgelser, der viser en 
betydelig stigning i forbruget af stimulanser under udstationering, er der i 
undersøgelsen medtaget en række spørgsmål om alkoholforbrug og -vaner, 
rygevaner og hashforbrug. 

Alkoholforbrug 
Godt halvdelen drikker angiveligt ikke til hverdag, mens 16% nyder en 
genstand, 20% får mellem 2 og 5 genstande, mens 10% drikker mellem 9 
og 20 genstande pr. dag. Gennemsnittet er 2,3 genstand pr. hverdag. 
I weekenden stiger gennemsnittet til 14,2 genstande. 18% drikker overho-
vedet ikke. 16% får mellem 1 og 5 genstande, 18% får mellem 6 og 12 gen-
stande, 24% drikker mellem 15 og 20 genstande, og ligeså mange drikker 
mellem 25 og 50 genstande. 
68% mener, at forbruget er typisk for dem og ikke påvirket af FN-tjenesten. 
8% angiver at det er faldet, mens 24% angiver, at det er steget efter FN-
tjenesten. 

Rygevaner 
To tredjedele af soldaterne ryger med et gennemsnitligt forbrug på knap 13 
cigaretter dagligt. Mere end 45% af de rygende soldater ryger dagligt mel-
lem 20 og 60 cigaretter. Under udsendelsen var gruppen af soldater, der røg 
mellem 20 og 60 cigaretter dagligt 20% større i forhold til før udsendelsen 
(jf. tabel 2). 

 

 

 

 

Antal cigaretter dagl. Før udsendelse Under 
udsendelse 

Efter udsendelse 
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31,3 
8,4 

20,9 
39,6 

 M = 11,1 

27,1 
8,4 
6,3 

58,3 
 M = 18,5 

29,2 
12,6 
12,5 
45,8 

 M = 12,9 
Tabel 2: Cigaretforbrug før, under og efter udsendelse (%) 
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Hashforbrug 
Kun en person opgiver, at han ryger hash - og det er efter hjemsendelsen. 
En grund til, at forskere er interesseret i forbruget af stimulanser, er at for-
øget forbrug kan udgøre en form for ‘selvmedicinering’ og, at det er en 
meget udbredt  metode til at dæmpe en række symptomer og gener på. 

Gener 
Soldaterne har haft og har gener på flere områder. Nedenstående tabel 3 
viser hvor mange procent af soldaterne, der har haft hvilke gener dels i ti-
den fra hjemkomsten til undersøgelsestidspunktet og dels på undersøgelses-
tidspunktet.  
Visse symptomer forkommer hyppigere end andre og består også længere. 
Der er således en tendens til at de symptomer, som er hyppigt forekom-
mende også er blandt de, der består endnu på undersøgelsestidspunktet. 
30% af soldaterne har haft søvnforstyrrelser og/eller mareridt efter hjem-
komsten og en fjerdedel har det stadig. Over halvdelen af soldaterne har 
følt uro og rastløshed i tiden fra hjemkomsten til undersøgelsestidspunktet 
og en fjerdedel har stadig disse gener. 

En femtedel af soldaterne har følt, at de har været aggressive og opfarende 
og ligeså mange føler, at de stadig er det. En tredjedel oplever, at de har 
været irritable og en femtedel oplever, at de er det på undersøgel-
sestidspunktet. Der er altså fra hjemkomsten til nu tale om et betydeligt fald 
i antallet af soldater der føler sig irritable, mens antallet af soldater, der fø-
ler aggressivitet og opfarenhed har holdt sig konstant.  
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 Bache & 
Hommelgaard 

Efter 
hjemkomsten 

På under-
søgelsestids-

punktet 
Smerter/ubehag i nakke/skulder ÷ 11 8 

Hovedpine 11 15 6 

Hjertebanken/svimmelhed 12 4 4 

Nedtrykthed [tristhed] 24 21 13 

Ængstelse, nervøsitet [rysten på hænder] 10 13 8 

Søvnbesvær, søvnproblemer, mareridt 20-38 30 25 

Deprimeret eller ulykkelig ÷ 15 15 

Træthed 28 26 15 

Mavesmerter, ondt i maven 13 11 6 

Uro/rastløshed 50 55 25 

Koncentrationsbesvær 15 17 6 

Aggressivitet/opfarenhed ÷ 19 18 

Irritabilitet 38 34 19 

Øget vagtsomhed/beredskabsfølelse ÷ 53 40 

Tabel 3: Forekomst af gener (%). [ ] = tilsvarende symptomer fra B & H. ÷ = tilsvaren-
de kategori mangler. (20= indsovningsproblemer 38 = ikke udsovet). Hos 2% 
optræder symptomerne sjældnere end tidligere i Bache & Hommelgaards un-
dersøgelse. 

Mere end halvdelen af soldaterne har oplevet en øget vagtsomhed og be-
redskabsfølelse efter hjemkomsten og 40% rapporterer, at de stadig er ge-
neret heraf. 
Samtlige soldater i undersøgelsesgruppen angiver, at generne ikke har no-
gen sammenhæng med en bestemt sygdom eller dennes behandling. Godt 
halvdelen (54%) svarer derimod bekræftende, at generne har sammenhæng 
med tjenesten ved UNPROFOR, mens 10% svarer nej til ovennævnte og 
nævner arbejdsløsheden eller andre forhold som værende årsag til generne. 
I tabel 3 er vist den tilsvarende forekomst hos Bache & Hommelgaard 
(1994). Der ses en ganske betydelig overensstemmelse i forekomsten af de 
forskellige gener. 
Der findes desværre ingen normative data indenfor dette område, som 
umiddelbar kan belyse om antallet af gener er større end forventeligt hos 
værnepligtige efter endt tjeneste. Der ses et fald i forekomsten af de fleste 
gener fra hjemkomsten til undersøgelsestidspunktet. En række af generne i 
tabel 3 har psykosomatisk karakter. Hovedparten af PTSD diagnosens 
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‘arousal’-kriterier er repræsenterede (jf. bilag 3) og berører 77% af de un-
dersøgte, mens 38% har to eller flere symptomer. 

Ufrivillig genoplevelse af belastende oplevelser 
I undersøgelsen er der spurgt om forekomsten af to af PTSD-diagnosens 
invasionskriterier: 
26% af soldaterne rapporterer, at de har gentagne og ufrivillige drømme og 
mareridt om ubehagelige/belastende oplevelser fra tjenestetiden i Ex-
Jugoslavien. For 12% af soldaternes vedkommende opstår disse ufrivillige 
genoplevelser i vågen tilstand (i form af “flash-backs”) - jf. tabel 4. 

 Vågen tilstand Drømme/mareridt 

Ja 12 [16] 26 [14] 

Nej 88 74 

Tabel 4: Ufrivillig genoplevelse (%). [ ] = tilsvarende tal fra Bache & Hommelgaard. 

Tilstedeværelsen af genoplevelser i form af mareridt er ofte tæt knyttet til 
generelle søvnforstyrrelser, som for eksempel afbrudt søvn og tidlig op-
vågning. Som det fremgår af tabel 2, har næsten en tredjedel af soldaterne 
haft søvnforstyrrelser og mareridt i tiden fra hjemkomsten til undersøgel-
sestidspunktet. Søvnproblemer er et af de symptomer, der kun er faldet me-
get lidt. 

Interesse for TV’s dækning af krigen i Ex-Jugoslavien 
Interesse for mediernes dækning af krigen kan være udtryk for belastning 
såvel som bearbejdelse af oplevelserne. Vedvarende, meget stærk interesse 
og ubehag/undgåelse af nyheder kan være symptomer på hhv. en ‘omfav-
nende’ og en tilbagetrækningsstrategi i forhold til traumatiske belastninger 
(jf. Epstein, 1991). 
Mere end to tredjedele af de hjemvendte FN-soldater følger interesseret el-
ler ekstra interesseret med i TV’s dækning af krigen i Ex-Jugoslavien. En 
fjerdedel følger med som ved andre nyheder, mens 6% føler direkte ubehag 
ved at se TV om krigen i Ex-Jugoslavien eller helt undgår det (jf. tabel 5). 

 

 

Ekstra interesseret Interesseret Følger med som 
ved andre nyheder 

Følelse af 
ubehag/undgår 



 

 34

helt at følge med 
33 37 25 6 

Tabel 5: Interesse for TV’s dækning af krigen i Ex-Jugoslavien (%). 

Retrospektiv vurdering af oplevelser under FN-tjeneste i Ex-Jugoslavien 
Sammenfatter man soldaternes svar på spørgsmålet om, hvordan de ved 
tilbageblik vurderer deres oplevelser i Ex-Jugoslavien, finder man, at 70% 
vurderer, at oplevelserne var enten gode eller meget gode, mens de reste-
rende 30% vurderer oplevelserne som både gode og dårlige eller dårlige og 
meget dårlige (jf. tabel 6). 
Disse vurderinger er noget lavere end man fandt i den norske Unifilunder-
søgelse (s. 17) og hos Bache og Hommelgaard (s. 21). 
Hvis de havde haft den viden de har idag, ville 84% stadig have meldt sig 
til frivillig tjeneste i Ex-Jugoslavien, 6% ville ikke have meldt sig, mens 
10% er i tvivl om, hvorvidt de ville have meldt sig (jf. tabel 7).  

Overvejende meget 
gode 

Overvejende gode Både gode og 
dårlige 

Dårlige og meget 
dårlige 

34 36 28 2 

Tabel 6: Vurdering af oplevelser i Ex-Jugoslavien ved tilbageblik (%). 

Ja I tvivl Nej 
84 10 6 

Tabel 7: Tilmelding til tjeneste med nuværende viden (%). 

Selvopfattelse og tilfredshed (jf. tabel 8) 
Tilfredshed. På de generelle tilfredshedsspørgsmål svarer 86%, at de har det 
godt eller meget godt for tiden, og 74% angiver, at de er tilfredse eller me-
get tilfredse med deres liv lige nu. 60% synes, at deres livskvalitet er den 
samme som før udsendelsen, mens 32% synes den er bedre. Hovedparten 
(52%), peger på større modenhed som årsag til ændret livssyn. På spørgs-
målet om ‘hvordan opfyldes dit behov for et spændende og varieret liv for 
tiden’, svarer 60% ‘godt’ eller ‘meget godt’, mens 26% svarer ‘dårligt’ el-
ler ‘meget dårligt’. 
 
 

 Ja I tvivl Nej 

Er du for det meste glad? 88 13 0 
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Synes du at dit liv er kedeligt? 20 20 60 

Tænker du flere gange om dagen negative tanker om dit liv? 10 12 78 

Ser du lyst på fremtiden? 72 26 2 

Bekymrer du dig tit? 24 22 54 

Føler du dig tit ensom? 16 12 72 

Tænker du somme tider på at begå selvmord? 0 4 96 

Tilpasser du dig let nye situationer? 80 10 10 

Har du en fornemmelse af, at du er længere tid om at falde i 
søvn end tidligere? 

26 12 62 

Føler du dig fri til at vælge, hvordan dit liv skal forme sig? 78 12 10 

Når du vågner om morgenen, føler du dig så glad og spændt på 
den nye dag? 

36 42 22 

Bliver du oftere vred end tidligere? 18 18 64 

Har du let ved at tilgive andre mennesker? 64 24 12 

Har du lettere ved at give udtryk for dine følelser end tidligere? 34 30 36 

Føler du, at skæbnen har været hård ved dig? 6 18 76 

Føler du, at dit liv er meningsfuldt? 67 20 12 

Synes du, at du fungerer bedst om aftenen? 39 31 31 

Har du en fornemmelse af, at du husker dårligere nu end tidlige-
re? 

10 14 76 

Tabel 8: Fordeling af svar i % på spørgsmål om selvoplevelse og livskvalitet. 

Meningsløshed. En femtedel af soldaterne synes at deres liv er kedeligt, og 
endnu en femtedel er i tvivl om de oplever deres liv som kedeligt. 64% fø-
ler sig ikke eller er i tvivl om, hvorvidt de føler sig glade og spændte på en 
ny dag, når de vågner om morgenen og knap en tredjedel er i tvivl om eller 
synes ikke, at deres liv er meningsfuldt. Ingen af soldaterne svarer nej på 
spørgsmålet “er du for det meste glad?”, det vil sige, at næsten 90% synes, 
at de næsten altid er glade og resten er i tvivl. Alligevel er det “kun” 78% 
der er sikre på, at de ikke flere gange om dagen tænker negative tanker om 
deres liv. Næsten en tredjedel føler sig tit ensomme eller er i tvivl herom. 
4% tænker sommetider på at begå selvmord og yderligere 4% er i tvivl om 
de har disse tanker. 
Fremtidssyn. 28% af soldaterne ser ikke lyst på fremtiden eller er i tvivl om 
deres syn på fremtiden og en fjerdedel bekymrer sig tit. 
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Valgfrihed og kontrol. 12% er i tvivl om, hvorvidt de føler sig fri til at væl-
ge, hvordan deres liv skal forme sig og 10% føler ikke, at de har denne fri-
hed. I alt knap en fjerdedel, der føler, at de ikke har en grundlæggende fø-
lelse af at have valgfrihed i forhold til og kontrol over deres eget liv. 
Døgnrytme. Lidt over en fjerdedel af soldaterne har en klar fornemmelse af 
at være længere tid om at falde i søvn end tidligere og 40% oplever, at de 
fungerer bedst om aftenen. 
Hukommelse. 14% af soldaterne er i tvivl om, hvorvidt deres hukommelse 
er forringet, mens 10% har en klar fornemmelse af at huske dårligere end 
tidligere. 
Udtryk for følelser. Lidt mere end en tredjedel af soldaterne oplever enten 
klart eller er i tvivl om, hvorvidt de oftere bliver vrede end tidligere. 

Sociale relationer (private som offentlige) 
30% af soldaterne oplever, at de ikke har en fortrolig ven eller er i tvivl om 
de har, og en tredjedel har i gennemsnit ingen eller én betydningsfuld kon-
takt pr. dag. Alligevel svarer næsten 80% af soldaterne “meget godt” eller 
“godt” på spørgsmålet om, hvordan de vurderer, at deres almene sociale 
behov bliver dækket (jf. tabel 9). 

Meget godt Godt Hverken godt 
eller dårlig 

Dårligt/meget 
dårligt 

Ikke behov 

39,5 39,5 12,5 6,5 2 

Tabel 9: Vurdering af dækning af almene sociale behov (%). 

Oplevelsen af de sociale relationers kvalitet 
Hovedparten (86%) har udelukkende talt med venner og familie om ople-
velserne i det tidligere Jugoslavien, mens de sidste 14% også har talt med 
kolleger i Forsvaret, læge, psykolog, socialrådgiver, m.v. Set på baggrund 
af denne fordeling er det interessant, at der er en lille (40%) overvægt af 
soldater, der oplever at de har fået mest ud af at tale med kolleger i Forsva-
ret og andre. 31% svarer, at de har fået mest ud at tale med venner og 29% 
tilsvarende med familien. Imidlertid er dette ikke ensbetydende med at sol-
daterne har følt sig forstået. 22% føler at omgivelserne har forstået, hvad 
oplevelserne har betydet for dem, og mere end tre fjerdedele føler sig kun i 
nogen grad forstået eller slet ikke. 
Behov for yderligere bearbejdning 
Lidt mere end en fjerdedel af soldaterne føler et behov eller er i tvivl om 
hvorvidt de har brug for yderligere bearbejdning af deres oplevelser i Ex-
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Jugoslavien. 40% mener at være i besiddelse af erfaringer med hensyn til 
bearbejdelse, som andre kunne drage nytte af, mens resten er i tvivl eller 
ikke mener at være i besiddelse af sådanne erfaringer. 

Benyttelse af og tilfredshed med Forsvarets hjælpemuligheder efter hjem-
komsten 
16% af de undersøgte soldater har, efter hjemkomsten, benyttet sig af For-
svarets hjælpemuligheder i form af kontakt til socialrådgiver, læge eller 
psykolog ansat i Forsvaret. Af denne lille gruppe har flertallet været tilfred-
se eller meget tilfredse, mens 38% har været middel-tilfredse og ingen har 
været utilfredse (jf. tabel 10).  

Benyttelse af Forsvarets hjælpemuligheder: 16% 
Grad af 

tilfredshed 
Meget tilfreds Tilfreds Hverken 

tilfreds eller 
utilfreds 

Utilfreds eller 
meget utilfreds

 13 50 38 0 

Tabel 10: Benyttelse af Forsvarets hjælpemuligheder og tilfredshed hermed. 

Af de soldater, som ikke har benyttet sig af Forsvarets hjælpemuligheder 
angiver langt størstedelen (88%) at årsagen er, at de ikke har haft behov 
herfor. 12% har ikke benyttet sig af Forsvarets hjælpemuligheder, fordi de 
ikke ønskede den registrering, der er procedure ved kontakt til Forsvarets 
hjælpeinstanser eller af andre grunde (jf. tabel 11). 

Forsvarets hjælpemuligheder ikke benyttet: 84% 
Begrundelse for 
ikke-benyttelse 

Følte ikke behov Ønskede ikke 
registrering 

Andet 

 88 5 7 

Tabel 11: Ikke-benyttelse af Forsvarets hjælpemuligheder og begrundelse herfor. 

Kendskab under udsendelsen til tilbud om akut krisehjælp 
Knap en tredjedel af soldaterne blev tilbudt krisehjælp eller havde kend-
skab til at andre i nærheden af dem har fået tilbuddet. 58% havde under ud-
sendelsen intet kendskab overhovedet til tilbud om akut krisehjælp og 10% 
var i tvivl. 
På spørgsmålet om, hvorvidt soldaterne ville have været mere tilbøjelige til 
at søge hjælp end de har været, hvis der havde været en anonym rådgiv-
ning, der var uafhængig af Forsvaret, svarer 78 % klart nej. 22% ville have 
været mere tilbøjelige til at søge hjælp eller er i tvivl (jf. tabel 12). 
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 Kendskab under udsendelse til 
tilbud om akut krisehjælp 

Større tilbøjelighed til at søge 
hjælp, såfremt anonym 
rådgivning var mulig 

Ja 32 12 

I tvivl 10 10 

Nej 58 78 

Tabel 12: Kendskab til tilbud om akut krisehjælp og forøget tilbøjelighed til søgning af 
hjælp i tilfælde af anonym rådgivningsmulighed. 

Årsagsteori i forhold til gener 
Mere end halvdelen (54%) af soldaterne svarer ja på spørgsmålet om, hvor-
vidt de mener der er en sammenhæng mellem deres gener og de oplevelser 
de har haft i Ex-Jugoslavien. Af disse refererer halvdelen (48%) til krigsop-
levelser, mens 52% henviser til det konstante beredsskab eller følelsesmæs-
sige tilstande. 10% angiver, at der ikke er nogen sammenhæng, mens resten 
ikke har svaret på spørgsmålet. 
På spørgsmålet om, hvilken sammenhæng soldaterne oplever eksisterer, 
angiver kun 15% en specifik sammenhæng mellem oplevelser og gener. Én 
angiver at pres og stress er årsag til hovedpine og at nervøsitet skyldes 
spændtheden ift. hvordan ens omgivelser vil modtage én og fremtidens 
uvished, en anden nævner, at andre bakterier i dansk mad er årsag til mave-
smerter og at den trykkende luft i Danmark er årsag til træthed, en tredje 
nævner en svær omstillingsproces fra en lang periode ved militæret til civilt 
liv, måske inkluderende arbejdsløshed. En fjerde soldat nævner ydmygende 
oplevelser, såsom gentagne gange at modtage “skråt op” -tegnet eller nazi-
hilsen og den deraf affødte afmagtsfølelse i forhold til handlemuligheder 
som årsag til sin øgede aggressivitet. 
Gruppen af soldater, der angiver mere generelle sammenhænge, nævner det 
at blive beskudt, se døden på tæt hold, have nattevagter med mulighed for 
vækning, et højt aktivitets- og arbejdsniveau i et uforudsigeligt miljø, mag-
tesløshed ift. (handlings-) mandat og omvæltningen ved hjemkomsten som 
oplevelser de sætter i forbindelse med deres gener generelt, men uden at 
specificere med hvilke gener. Ligeledes knyttes generne øget vagtsomhed, 
søvnbesvær og mareridt sammen med oplevelser i Ex-Jugoslavien generelt 
og ikke med konkrete oplevelser. 
Det er bemærkelsesværdigt, at 36% af soldaterne ikke har svaret på 
spørgsmålene om en årsagssammenhæng mellem gener og oplevelser i Ex-
Jugoslavien og at over halvdelen oplever, at der er en sammenhæng mellem 
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deres gener og oplevelserne i Ex-Jugoslavien, men kun en lille del af dem 
specificerer denne sammenhæng nøjere. 
Dette kan være et udtryk for måske flere forhold. Man kunne spekulere på 
om det (netop) for gruppen af soldater er ualmindeligt at knytte belastende 
oplevelser sammen med “indre” psykiske gener og i det hele taget at knytte 
belastende oplevelser sammen med “negative” reaktioner, da dette er i klar 
modstrid med det idealiserede soldaterbillede af soldaten, der med rank ryg 
og råstyrke klarer alt og ikke viser tegn på svaghed. Man kunne også spe-
kulere på om utilbøjeligheden til at svare er et udtryk for benægtelse 
og/eller undgåelse, således at overvejelser af forholdet mellem oplevelser 
og gener bringer den enkelte soldat i kontakt med oplevelser og følelser, 
der er af så smertefuld karakter, at de søges undgået og/eller benægtet. 

Årsag til eventuelt ændret livssyn 
40% af soldaterne svarer på spørgsmålet om, hvad grunden er til deres 
eventuelt ændrede livssyn. Heraf oplever 40%, at de som følge af tjenesten 
i Ex-Jugoslavien har lært sig selv bedre at kende og/eller er blevet mere 
modne og selvstændige. En fjerdedel nævner at arbejdsløsheden og dens 
tilknyttede afmagtsfølelse er årsagen til deres ændrede livssyn. Resten af 
soldaterne nævner andre grunde, fra de negativt betonede; brudt parforhold, 
tab af venner, mangel på ‘action’, oplevelse af meningsløshed og en ten-
dens til ikke at kunne tage ‘mange holdninger/ting alvorligt mere’, over den 
mere neutrale; ‘jeg er blevet en oplevelse rigere’, til de positivt betonede; 
bedre økonomi, større valgmulighed i forhold til fremtidige job, samt at ‘få 
øjnene op for, hvor godt vi har det i Danmark’. 
Sammenhænge mellem variabler indenfor bestemte grupper 
Efter gennemgang af svarfordelingen på alle spørgsmålene tager vi nu fat 
på undersøgelsens andet led: at undersøge hvilke sammenhænge der findes 
mellem ‘beslægtede’ spørgsmål, der er samlet i et mindre antal grupper, jf. 
de efterfølgende overskrifter.  
En række sammenhænge kommer til udtryk ved de indbyrdes korrelations-
resultater, enten i form af en signifikant chi2, gamma, eller begge værdiers 
optræden samtidig. 

Statistiske mål 
I en række af de efterfølgende tabeller er de statistiske sammenhænge mel-
lem faktorer beskrevet ved hjælp af chi2 (χ2) og gammaværdier (γ). Chi2 
belyser relationen mellem to variabler ud fra en forventning om en jævn 
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fordeling i matricens celler. Chi2 er derfor velegnet til at belyse ikke-
lineære (f.eks. kurveformede) sammenhænge.  
Gammaværdier beskriver styrken af sammenhænge mellem to ordinale va-
riabler, der er skalérbare på den måde, at der optræder en rangorden, og de 
to ordinal variabler er “symmetriske”; det antages ikke, at der er afhængig-
hed mellem de to variabler. Styrken udtrykkes ved et tal mellem +1.00 og 
÷1.00. Plus 1.00 betyder, at sammenhængen er direkte og positiv, d.v.s. at 
når den ene variabel øges, øges den anden fuldstændigt tilsvarende. En ne-
gativ eller omvendt sammenhæng betyder, at når den ene variabel øges, 
falder den anden variabel tilsvarende. Værdier, der er større end ±.30, reg-
nes traditionelt set for signifikante. 
Pearson’s korrelationskoefficient er et mål for sammenhæng mellem to va-
riabler, der kan måles som intervaller, hvor forskellene mellem to trin skal 
være ens. 

Demografiske faktorer 
Der er ingen sammenhænge mellem alder, civilstand/boligform og hjem-
sendelsestidspunkt. Den manglende sammenhæng mellem alder og civil-
stand skyldes sandsynligvis, at der er så forholdsvis lille spredning i alders-
fordelingen. 
Sociale relationer 
I tabel 13 og figur 1 ses følgende signifikante sammenhænge mellem de 
enkelte sociale variabler. 
Spørgsmålet om bearbejdningsbehov placerer sig centralt, idet det er posi-
tivt relateret til ønsket om en anonym rådgivning og negativ relateret til 
antal daglige sociale kontakter, forekomst af en fortrolig ven, den grad, 
man oplever, at ens sociale behov er dækket og at omgivelserne forstår én. 
Derfor udvælges faktoren, bearbejdningsbehov, til de efterfølgende analy-
ser mellem de forskellige grupper af variabler. 
Antallet af daglige, sociale kontakter hænger positivt sammen med kend-
skabet til muligheden for at modtage akut krisehjælp under tjenesten og 
forekomsten af en fortrolig ven. Den sidste faktor hænger meget stærkt 
sammen med spørgsmålet om at få dækket sine sociale behov, samt mindre 
stærkt, men dog signifikant med, om omgivelserne forstår én efter hjem-
komsten. 
Endelig er der en forventelig positiv sammenhæng mellem om man kun har 
talt med familie og venner eller om man også har talt med tidligere kolleger 



 

 41

i Forsvaret og det udbytte man har haft af at tale med forskellige person-
grupper. 
Ønsket om anonym rådgivning hænger negativt sammen med udbyttet af at 
tale sammen med forskellige persongrupper, d.v.s. at hvis man får mest ud 
af at tale med kolleger i Forsvaret, er ønsket om anonym rådgivning lille, 
mens omvendt ønsket om rådgivning er stort i den situation, hvor man får 
mest ud af at tale med familien. Den familiære bearbejdning har øjensynligt 
svært ved at erstatte en mere kollektiv bearbejdning med baggrund i tjene-
sten. 

  Fortrolig 
ven 

Dækket 
socialt behov 

  
Antal kontakter 
 
 

  
Omgivelserne 
forstår 

 Kendskab 
 krisehjælp 

   
Bearbejdnings-
behov 

  Udbytte af 
 familie, venner, 
 kolleger 

  

Talt med uformelt/ 
formelt netværk 

   

 Anonym rådgivning   

Figur 1: Sammenhænge mellem de sociale variabler. Lige linjer = positive sammen-
hænge. Punkterede linjer = negative sammenhænge   
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 Fortrolig ven Dækket sociale 
behov 

Talt med  
uformelt (=1)   

og formelt (=2) 
netværk 

Udbytte af at  
tale med        

familie (=1) 
venner (=2) 

kolleger (=3) 

Omgivelser 
oplevet som 
forstående 

Ønske om ano-
nym rådgivning 

Kendskab til 
akut krisehjælp 

Bearbejdnings-
behov 

Antal dagskon-
takter 

5.42 
(2) 
.55 

4.22 
(4) 
.27 

1.68 
(2) 
.14 

1.11 
(4) 
÷.05 

4.40 
(4) 
.15 

1.20 
(2) 
÷.23 

2.79 
(2) 
÷.33 

1.40 
(2) 
÷.30 

Fortrolig ven  20.407) 
(2) 
.94 

.00 
(1) 
.00 

3.18 
(2) 
÷.12 

2.99 
(2) 
.33 

.05 
(1) 
.08 

.04 
(1) 
.06 

6.822) 
(1) 
÷.69 

Dækket sociale 
behov 

  .26 
(2) 
÷.08 

1.06 
(4) 
.00 

7.52 
(4) 
.47 

1.79 
(2) 
.09 

1.75 
(2) 
÷.18 

6.321) 
(2) 
÷.56 

Talt m. uformelt 
og formelt net-
værk 

   2.61 
(2) 
.50 

2.70 
(2) 
÷.19 

.34 
(1) 
.26 

.00 
(1) 
.00 

.02 
(1) 
.06 

Mest ud af at 
tale med familie, 
venner, kolleger 

    1.54 
(4) 
÷.06 

2.62 
(2) 
÷.37 

.73 
(3) 
.17 

.11 
(2) 
÷.09 

Omgivelser 
oplevet som 
forstående 

     .43 
(2) 
.03 

2.20 
(2) 
÷.16 

2.50 
(2) 
÷.35 

 

Ønske om ano-
nym rådgivning 

      .18 
(1) 
÷.15 

4.931) 
(1) 
÷.65 

Kendskab til 
akut krisehjælp 

       .01 
(1) 
.02 

Tabel 13:  Sammenhænge mellem sociale variabler. p<1) .05  2) .01  7) .0000 
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Forbrug af alkohol og tobak 
I tabel 14 og i figur 2 vises sammenhængene mellem en række variabler, 
der beskriver forbruget af alkohol og cigaretter før, under og efter tjenesten.  

 Alkohol 
weekend 

Alkohol-
forbrug 
typisk 

Alkohol-
stigning 
før-nu 

Alkohol-
stigning  

under -nu

Rygning 
+/÷ 

Antal 
cigaretter 

før UN 

Antal 
cigaretter 
under UN 

Antal 
cigaretter 
efter UN 

Alkohol, 
hverdag 

9.80 
(12) 
.04 

7.89 
(6) 
.28 

12.681) 
(6) 
.44 

7.18 
(6) 
.28 

2.97 
(3) 
.23 

5.42 
(6) 
.23 

10.30 
(6) 
.19 

8.98 
(9) 
.20 

Alkohol 
weekend 

 10.68 
(8) 
.51 

13.14 
(8) 
.60 

6.04 
(8) 
.21 

1.48 
(4) 
÷.02 

5.91 
(8) 
.01 

9.96 
(8) 
.02 

5.32 
(12) 
.05 

Alkohol-
forbrug 
typisk 

  3.50 
(4) 
.46 

3.84 
(4) 
.13 

2.33 
(2) 
.45 

6.88 
(4) 
÷.05 

.56 
(4) 
.00 

4.49 
(6) 
.22 

Alkohol-
stigning 
før-nu 

   7.91 
(4) 
.43 

2.46 
(2) 
.17 

4.21 
(4) 
.32 

9.34 
(4) 
.33 

11.67 
(6) 
.33 

Alkohol-
stigning 
under nu 

    2.22 
(2) 
.29 

2.86 
(4) 
.10 

2.80 
(4) 
.04 

7.84 
(6) 
.16 

Rygning 
+/÷ 

     31.207) 
(2) 
.92 

27.937) 
(2) 
.90 

43.737) 
(3) 

1.00 
Antal 
cigaretter 
før UN 

      43.917) 
(4) 
.94 

47.647) 
(6) 
.89 

Antal 
cigaretter 
under UN 

       43.367) 
(6) 
.87 

Tabel 14: Sammenhænge mellem brug af forskellige stimulanser 1) p= <.05 7)  .0000 

Af figur 2 fremgår det, at de, der bruger meget af det pågældende stof før 
udstationeringen også bruger meget efter tjenesten. For tobakkens ved-
kommende er størrelsen på forbruget før og efter tjenesten tæt korresponde-
rende med forbruget under tjenesten. Stigning i forbrug, der startede før 
Ex-Jugoslavien hænger positivt sammen med (dvs. yderligere) stigninger 
under udstationeringen. 
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Cigaretter 

 
Før 

 
 

 
 Efter 

   Under  

    

 
Alkohol 

Stigning 
før - nu 

  Forbrug typisk 

    

  Hverdag   Weekend 

Figur 2: Sammenhænge mellem forbrug. Alle sammenhænge er positive. 

Hvis der er en stigning i alkoholforbruget, der startede før udsendelsen, er 
det sammenhængende med et højt forbrug både til hverdag og i weekenden. 
Hvis forbruget i den foregående uge er karakteriseret som typisk, ser vi et 
højt weekend-forbrug, men ikke et højt hverdagsforbrug. 

Sammenhænge mellem symptomer i gruppe C 
Indledningsvist kan symptomerne i gruppe C (jf. tabel 15) deles i positive 
indikatorer (morgenglad, lettere ved at tilgive, lettere ved følelsesudtryk) 
og negative indikatorer (de øvrige variabler). De tre positive indikatorer har 
imidlertid ingen signifikante, indbyrdes sammenhænge. Der er mange sig-
nifikante sammenhænge mellem de negative indikatorer indbyrdes og mel-
lem de negative og de positive indikatorer. 
Antal måneder før generne stoppede (hvis de er stoppet) korrelerer med 
hyppig forekomst af flashbacks (dvs. pludselig genoplevelse af den trauma-
tiske situation), daglig forekomst af negative tanker, hyppig ensomhedsfø-
lelse og hyppigere vredesudbrud end tidligere. 
Flashbacks: hyppig forekomst optræder sammen med følgende symptomer: 
daglige negative tanker, hyppige bekymringer, ensomhedsfølelse, lang ind-
sovningstid, hyppige vredesudbrud og dårligere hukommelse. Har man 
mange flashbacks, har man sværere ved tilgivelse og sværere ved følelses-
udtryk. 
Mareridt: hyppig forekomst optræder sammen med negative tanker, en-
somhedsfølelse, lang indsovningstid, hyppigere vredesudbrud, dårligere 
hukommelse og det at opleve sig selv som et ‘aftenmenneske.’ 
Daglige negative tanker hænger positivt sammen med mange bekymringer, 
ensomhedsfølelse, lang indsovningstid, vredesudbrud, dårlig hukommelse 
og negativt sammen med de tre positive indikatorer. 
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Bekymringer korrelerer positivt med ensomhedsfølelse, dårlig hukommelse 
og negativt med tilgivelse og følelsesudtryk. 
Ensomhedsfølelse er positivt forbundet med lang indsovningstid, vredesud-
brud, dårlig hukommelse, oplevelse af sig selv som aftenmenneske og ne-
gativt forbundet med at være morgenglad og følelsesudtryk. 
Indsovningstid: udover de allerede nævnte er der en positiv sammenhæng 
til dårlig hukommelse og ‘aftenmenneske’. 
Når man er morgenglad, er der færre vredesudbrud, bedre hukommelse, 
ligesom man sjældent er ‘aftenmenneske’. 
Vredesudbrud er hyppigere, hvis der er dårlig hukommelse og man er ‘af-
tenmenneske’. 
‘Aftenmennesker’ har oftere en dårlig hukommelse. 
Sammenfattende kan man sige, at symptomer ofte optræder i flok: har man 
ét symptom, er der stor sandsynlighed for, at man har flere symptomer. 
De negative og positive symptomer opfører sig konsistente i forhold til hin-
anden. Beslægtede symptomer som negative tanker og bekymringer samt 
mareridt og indsovningsproblemer har signifikante, men ikke høje indbyr-
des sammenhænge, mens vredesudbrud og følelsesudtryk ikke korrelerer. 
Dette kunne i forbindelse med kommende undersøgelser give anledning til 
en teoretisk og operationel præcisering af disse og lignende beslægtede fak-
torer. 
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 Flashbacks Mareridt Negative 
tanker 
dagligt 

Bekym-
ringer 

En-
somheds-

følelse 

Lang ind-
sov-

ningstid 

Morgen-
glad 

Oftere 
vred end 
tidligere 

Lettere 
ved tilgi-

velse 

Lettere 
ved følel-
sesudtryk 

Aften-
menneske 

Dårlige 
hukom-
melse 

Gene-stop 
antal mdr. 

4.80 
(2) 
.75 

2.74 
(2) 
÷.11 

3.69 
(2) 
.54 

.90 
(4) 
.15 

4.76 
(2) 
.40 

4.11 
(4) 
.18 

4.13 
(4) 
.01 

11.841)  

(4) 
.16 

.32 
(2) 
.05 

1.31 
(4) 
÷.01 

.52 
(4) 
.03 

1.66 
(2) 
.15 

Flashbacks  .29 
(1) 
.25 

7.682) 
(1) 
.82 

6.781) 
(2) 
.73 

1.54 
(1) 
.49 

16.365) 
(2) 
.73 

.51 
(2) 
÷.14 

3.12 
(2) 
.53 

3.08 
(1) 
÷.64 

3.76 
(2) 
÷.33 

2.35 
(2) 
.15 

2.98 
(1) 
.63 

Mareridt   .79 
(1) 
.31 

.54 
(2) 
.20 

2.87 
(1) 
.51 

1.93 
(2) 
.38 

2.82 
(2) 
÷.29 

5.03 
(2) 
.31 

.79 
(1) 
÷.28 

.09 
(2) 
÷.08 

1.69 
(2) 
.31 

4.731) 
(1) 
.38 

Negative tan-
ker dagligt 

   3.96 
(2) 
.33 

4.931) 
(1) 
.65 

6.011) 
(2) 
.60 

2.61 
(2) 
÷.44 

7.291) 
(2) 
.52 

2.11 
(1) 
÷.46 

8.381) 
(2) 
÷.62 

3.20 
(2) 
.51 

1.18 
(1) 
.38 

Bekymringer     9.682) 
(2) 
.70 

3.74 
(4) 
.05 

6.90 
(4) 
÷.08 

5.43 
(4) 
.23 

3.00 
(2) 
÷.32 

7.82 
(4) 
÷.41 

3.24 
(4) 
.24 

3.37 
(2) 
.47 

Ensomheds-
følelse 

     3.36 
(2) 
.47 

4.51 
(2) 
÷.52 

4.13 
(2) 
.42 

.00 
(1) 
.01 

7.881) 
(2) 
÷.43 

5.55 
(2) 
.47 

1.46 
(1) 
.39 

Lang indsov-
ningstid 

      3.38 
(4) 
÷.26 

1.22 
(4) 
÷.04 

.06 
(2) 
÷.04 

6.74 
(4) 
÷.18 

5.20 
(4) 
.45 

8.621) 
(2) 
.67 

Morgenglad        5.36 
(4) 
÷.38 

.55 
(2) 
.14 

1.62 
(4) 
.14 

9.871) 
(4) 
÷.54 

2.71 
(2) 
÷.34 

Oftere vred 
end tidligere 

        .34 
(2) 
÷.06 

2.40 
(4) 
÷.17 

8.32 
(4) 
.54 

10.733) 
(2) 
.68 

Lettere ved 
tilgivelse 

         0.12 
(2) 
.05 

1.55 
(2) 
.13 

.22 
(1) 
÷.16 

Lettere ved 
følelsesudtryk 

          8.40 
(4) 
÷.28 

44 
(2) 
.13 

Aftenmenneske            6.761) 
(2) 
.67 

Tabel 15:  Sammenhænge mellem symptomer (gruppe “C”). χ2-værdi øverst. Antal frihedsgrader i ( ). Nederst gammaværdier. p<: 1) .05  2) .01  3) 
.005  5) .005 
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Livskvalitet 
I tabel 16 vises sammenhænge mellem de enkelte variabler. To variabler 
har en negativ indikation (omstillingsproblemer + ‘synes du, at skæbnen 
har været hård ved dig?’) og forholder sig komplementært til de øvrige, po-
sitive indikatorer. 
De positive indikatorer hænger sammen indbyrdes i et meget stort omfang 
og ofte på et højt signifikant niveau. De eneste variabler, der på et enkelt 
punkt udskiller sig blandt de positive indikatorer er spørgsmålene om, man 
har et spændende liv og i hvilken grad man får dækket sit behov for spæn-
ding. 
Et positivt svar på hver af disse to spørgsmål er ensbetydende med, at man 
svarer nej til spørgsmålet, om man har let ved at tilpasse sig nye situationer. 
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 Pos. vurdering 
af tiden efter 
hjemkomsten 

Spændende 
liv 

Lyst frem-
tidssyn 

Tilpasning 
let 

Frit livsvalg Hård skæb-
ne 

Menings-
fuldt liv 

Nuværende 
tilstand 

Livstil-
fredshed 

Livskvalitet 
nu i.f.t. før 
UN 

Dækning af 
spændings-
behov 

Svær omtil-
lingsproces 

5.14 
(2) 
÷.53 

5.43 
(2) 
÷.60 

.04 
(1) 
÷.07 

.02 
(1) 
.05 

.07 
(1) 
÷.05 

3.05 
(1) 
.60 

3.30 
(1) 
÷.57 

7.05 
(2) 
÷.63 

4.31 
(2) 
÷.49 

.46 
(1) 
.21 

7.482) 
(1) 
÷.73 

Pos. vurdering af 
tiden efter hjem-
komsten 

 17.623) 
(4) 
.80 

4.93 
(2) 
.43 

2.50 
(2) 
÷.01 

9.242) 
(2) 
.70 

8.231) 
(2) 
÷.69 

9.462) 
(2) 
.72 

30.817) 
(4) 
.91 

13.752) 
(4) 
.68 

2.14 
(2) 
÷.15 

18.896) 
(2) 
.89 

Spændende liv   8.001) 
(2) 
.63 

2.08 
(2) 
÷.49 

3.57 
(2) 
.50 

21.497) 
(2) 
÷.80 

13.683) 
(2) 
.75 

19.815) 
(4) 
.76 

15.103) 
(4) 
.66 

.06 
(2) 
.07 

23.107) 

(2) 
.90 

Lyst fremtidssyn    3.00 
(1) 
.55 

4.931) 
(1) 
.65 

3.79 
(1) 
÷.58 

10.774) 
(1) 
.81 

6.781) 
(2) 
.63 

14.984) 
(2) 
.65 

.11 
(1) 
.11 

2.38 
(1) 
.45 

Tilpasning let     .47 
(1) 
.26 

.11 
(1) 
.14 

7.103) 
(1) 
.77 

6.501) 
(2) 
.18 

1.77 
(2) 
.40 

.02 
(1) 
.58 

2.08 
(1) 
.56 

Frit livsvalg  
 
 

    3.56 
(1) 
÷.58 

.09 
(1) 
.11 

9.081) 
(2) 
.72 

6.171) 
(2) 
.46 

.14 
(1) 
.14 

3.28 
(1) 
.56 

Hård skæbne  
 
 

     8.363) 
(1) 
÷.76 

17.636) 
(2) 
÷.80 

8.271) 
(2) 
÷.55 

.68 
(1) 
.27 

4.681) 
(1) 
.27 

Meningsfuldt liv  
 
 

      13.804) 
(2) 
.79 

23.127) 
(2) 
.95 

2.09 
(1) 
.48 

4.62 
(1) 
.59 

Nuværende 
tilstand 

 
 
 

       24.156) 

(4) 
.87 

0.62 
(2) 
.04 

19.736) 
(2) 
.89 

Livstilfredshed  
 
 

        4.90 
(2) 
.42 

9.03 
(2) 
.70 

Tabel 16:  Sammenhænge over livskvalitetsvariabler χ2-værdi øverst. Antal frihedsgrader i ( ). Nederst gammaværdier. p<1) .05  2) .01  3) .005  
4) .001  5) .0005  6) .0001  7) .0000 
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Symptomer efter hjemsendelse 
I tabel 17 vises sammenhænge mellem fjorten symptomer overvejende af 
psykosomatisk karakter i perioden fra hjemsendelsen til undersøgelsestids-
punktet. 
Antallet af sammenhænge er stort og der er mange højsignifikante sam-
menhænge. 
Vagtsomhed er signifikant og positivt forbundet med alle de øvrige 13 vari-
abler med undtagelse af træthed. 
Søvnproblemer er den variabel der skiller sig mest ud ved kun at være 
sammenhængende med ganske få variabler. Den er positivt relateret til ‘de-
primeret’ og hovedpine og negativt til træthed, dvs. at blandt de, der svarer 
‘ja’ til søvnproblemer, er der kun ganske få, der lider af træthed. 
Irritabilitet er positivt forbundet med alle øvrige variabler. Det samme er 
aggressivitet med undtagelse af, at denne faktor ikke er forbundet med va-
riablen uro/rastløshed. 
Koncentrationsproblemer er positivt sammenhængende med alle øvrige 
variabler. Det samme gælder for uro/rastløshed med undtagelse af, at den-
ne variabel ikke er forbundet med variablen mavesmerter, som i øvrigt er 
positivt forbundet med alle øvrige variabler. 
Variablen træthed har ingen relation til variablerne ‘deprimeret’, ‘ængstel-
se’, nedtrykthed, hovedpine og nakkesmerte, men en positiv relation til de 
øvrige variabler og som allerede nævnt en negativ relation til søvnproble-
mer. De øvrige variabler: ‘deprimeret’, ‘ængstelse’, nedtrykthed, hovedpine 
og nakkesmerter er bortset fra de nævnte undtagelser positivt og signifikant 
forbundet med de øvrige symptomer. 
Sammenfattende er det generelle billede, at har man ét symptom, er der stor 
sandsynlighed for også at have alle de øvrige symptomer. En faktor, søvn-
problemer, skiller sig markant ud ved, at der kun optræder ganske få sam-
menhænge. Variablen træthed skiller sig ud ved ikke at være sammenhæn-
gende med ca. halvdelen af de nævnte symptomer. 
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 Hovedpine Nedtrykt-
hed 

Ængstelse, 
nervøsitet 

Søvnprobl. Deprime-
ret/ulykke-

lig 

Træthed Mave-
smerter 

Uro, rast-
løshed 

Koncen- 
trations-
besvær 

Aggressi-
vitet efter 

hjemk. 

Irritabi-
litet efter 
hjemk. 

Forhøjet 
vagtsom-

hed 
Nakke-
smerter 

2.78 
.66 

1.17 
.48 

3.73 
.73 

.26 
÷.28 

8.983) 
.87 

.09 
÷.17 

5.071) 
.79 

1.38 
.57 

2.09 
.60 

6.031) 
.80 

5.261) 
.82 

4.921) 
1.00 

Hovedpine  6.321) 

.77 
6.692) 

.80 
6.822) 

.79 
20.747) 

.96 
.04 
.09 

8.983) 
.87 

.86 

.39 
3.891) 

.68 
2.99 
.62 

9.783) 
.89 

7.242) 
1.00 

Nedtrykthed   15.816) 
.95 

.63 

.29 
20.397) 

.96 
.13 
.14 

1.17 
.48 

1.11 
.38 

4.751) 
.69 

3.57 
.62 

1.44 
.41 

3.67 
.65 

Ængstelse/ 
nervøsitet 

   .04 
.09 

25.427) 
.98 

.28 
÷.29 

3.72 
.73 

2.18 
.65 

5.301) 
.76 

.89 

.42 
3.26 
.66 

6.051) 

1.00 
Søvnprobl.     .67 

.33 
1.33 
÷.45 

.26 
÷.28 

.23 
÷.15 

.27 

.21 
.30 
÷.24 

.27 
÷.18 

.99 

.31 
Deprimeret/-
ulykkelig 

     .04 
.09 

8.983) 
.87 

.86 

.39 
17.247) 

.94 
7.672) 

.81 
9.783) 

.89 
7.242) 
1.00 

Træthed       .62 
.36 

.84 

.31 
.73 
.33 

2.09 
.50 

7.642) 
.74 

.17 

.14 
Mavesmerter        .05 

.11 
2.09 
.60 

1.57 
.54 

5.261) 
.82 

1.62 
.60 

Uro, rastløs-
hed 

        1.51 
.48 

.58 

.29 
1.77 
.40 

9.243) 
.74 

Koncentra-
tionsbesvær 

         11.704) 
.87 

12.275) 
.92 

4.56 
.78 

Aggressivitet 
efter hjem-
komst 

          14.915) 
.94 

.81 

.33 

Irritabilitet 
efter hjem-
komst 

           2.36 
.46 

Tabel 17: Sammenhænge mellem symptomer i perioden fra hjemsendelsen til undersøgelsestidspunktet. Symptomet hjertebanken/svimmelhed er 
udeladt p.g.a. for få tilfælde. Antal frihedsgrader = 1. p< =1) .05 2) .01 3) .005 4) .00l 5) .0005 6) .0001 7) .0000. 
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Udbytte af tjenesten 
En generel positiv evaluering af hele perioden er positivt sammenhængende 
med en udtrykt positiv holdning til evt. at ville melde sig igen (γ =.34). 

Sammenhænge mellem grupper af variable 
Vi er nu kommet til analysens tredje led, hvor vi vil undersøge hvilke 
sammenhænge, der findes mellem de forskellige grupper af variable, som 
vi har gennemgået i det foregående afsnit. Grupperne af variable er vist i 
nedenstående figur 3. 
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Figur 3: Sammenhænge mellem elementer i analysens tredje led. Lige streger = positive 
sammenhænge. Punkterede streger = negative sammenhænge. 

Sammenhængen mellem demografiske faktorer, livsbegivenheder, traume-
oplevelser og sociale variabler 
Ovennævnte sammenhænge vises i tabel 18. Bor den hjemsendte sammen 
med sin familie, har der været færre alvorligt belastende livsbegivenheder i 
tiden mellem hjemkomsten og undersøgelsestidspunktet end hvis pågæl-
dende bor sammen med venner eller i et parforhold. 
Jo længere tid der er gået efter hjemkomsten, jo oftere beskrives den værste 
oplevelse som værende en indre belastende tilstand p.g.a. nød m.m. Dette 
forhold kan skyldes et hukommelsesmæssigt forhold - eller at de sidst an-



 

 52

komne har oplevet mange flere voldsomme begivenheder (beskydning, 
osv.). 
Har man været ude for mange alvorligt belastende livsbegivenheder, er an-
tallet af daglige kontakter også stort. 
Hvis værste oplevelse beskrives som en indre belastende tilstand, er bear-
bejdningsbehovet og behovet for anonym rådgivning stort. 

 Hjem-
komst 

Livsbegi-
venheder 

Traume Bearbejd-
ningsbehov

Antal kon-
takter 

Anonym 
rådgivning

Alder 3.00 
(4) 
÷.02 

3.36 
(4) 
.13 

4.85 
(4) 
.29 

7.30 
(4) 
.11 

  

Civilstand .80 
(2) 
.07 

4.90 
(2) 
÷.61 

.68 
(2) 
.22 

1.67 
(2) 
.09 

  

Hjemkomst (mdr).  .23 
(1) 
÷.21 

.89 
(1) 
.34 

.21 
(1) 
÷.17 

  

Livsbegivenhed   .13 
(1) 
÷.16 

.11 
(1) 
÷.13 

3.21 
(2) 
.50 

 

Traume (begiven-
hed=1)  (belast. tilstand 
= 2) 

   6.351) 
(1) 
.71 

.92 
(2) 
÷.03 

2.43 
(1) 
.54 

Tabel 18: Sammenhænge mellem demografiske faktorer, livsbegivenheder, traumeople-
velser og sociale variabler. Chi2--værdier øverst. Antal frihedsgrader i ( ). 
Gammaværdier nederst p<1).05 

Sammenhænge mellem symptomerne i gruppe “A” på to forskellige tids-
punkter. 
Spørgeskemaet indeholder femten spørgsmål om forekomsten af overve-
jende psykosomatiske gener. Der spørges til, om de er forekommet efter 
hjemkomsten (gruppe “A”), og om de forekommer på undersøgelsestids-
punktet (gruppe “B”). De to sæt svar er krydstabulerede og analysen viser, 
at 14 ud af de 15 variabler er sammenhængende på et højsignifikant niveau 
(p<.0001 eller bedre med χ2-test; gammaværdier +.95 eller højere). Kun 
hjertebanken/svimmelhed viser ingen sammenhænge, idet de fem personer, 
der har haft problemet, har overvundet det på undersøgelsestidspunktet. 
Den foretagne analyse, som ikke er vist her, betyder, at hvis man har et be-
stemt symptom på undersøgelsestidspunktet, så har man også haft det i pe-
rioden mellem hjemsendelsen og indtil undersøgelsen. Der forsvinder selv-
følgelig nogle symptomer mellem “A” og “B”, men der kommer ingen til i 
“B”, som ikke var i “A”. 
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I de efterfølgende tværgående analyser har vi valgt at bruge symptomerne 
fra “A”. 
Sammenhænge mellem demografiske faktorer, livsbegivenheder, traumeop-
levelser, sociale variabler og symptomer (gr. “A”). 
Sammenhænge melle disse grupperinger vises i nedenstående figur 4. 
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Figur 4: Sammenhænge mellem elementer i analysens tredje led. Lige streger = positive 
sammenhænge. Punkterede streger = negative sammenhænge. 

Som det ses i tabel 19 er ung alder ensbetydende med forholdsvis mere ho-
vedpine, flere søvnproblemer og mere forhøjet vagtsomhed. 
At bo sammen med venner eller i parforhold giver sig udslag i forhøjet 
symptomfrekvens m.h.t. hovedpine, angst, søvnproblemer, deprimerethed, 
koncentration og forhøjet vagtsomhed. 
Lang tid efter hjemkomsten betyder både stigning og fald i symptomer; fo-
rekomsten af hovedpine, rastløshed og koncentrationsproblemer er stigen-
de, mens antallet af søvnproblemer og træthed er faldende. 
Hvis værste oplevelse er af en indre belastning, er det ledsaget af mere 
angst og rastløshed. 
Alvorlige livsbegivenheder siden hjemkomsten giver sig udslag i større 
træthed, men også i, at en række symptomer er faldet betydeligt: angst, 
søvnproblemer, deprimerethed, koncentrationsproblemer og vagtsomhed. 
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De tilkommende problemer har tilsyneladende haft en symptomhæmmende 
effekt frem for den symptomøgende, som man finder i næsten alle krise-
psykologiske undersøgelser (jf. f.eks. Elklit, 1993). 
De sociale faktorer, her repræsenteret ved behovet for bearbejdning, korre-
lerer positivt med alle symptomer i gruppen på nær søvnproblemer. 

 Alder Civilstand Hjem-
komst 

Traume (begi-
venhed=1) (be-
last. tilstand = 2)

Livs-
begiven-

hed 

Bearbejd-
ningsbehov 

Hovedpine 6.87 
÷.53 

3.81 
.58 

.54 

.39 
.22 
.20 

.24 
÷.27 

2.94 
.60 

Ængstelse 6.99 
.25 

4.09 
.66 

.22 

.22 
1.57 
.54 

1.86 
÷1.00 

4.471) 
.72 

Søvnpro-
blemer 

6.72 
÷.42 

2.30 
.32 

1.33 
÷.45 

.19 
÷.16 

.58 
÷.32 

.33 

.19 

Deprimeret 5.88 
÷.12 

5.66 
.73 

.04 

.09 
.01 
÷.05 

2.22 
÷1.00 

6.822) 
.79 

Træthed 2.23 
.29 

.21 

.01 
5.521) 
÷.1.00 

.22 

.20 
1.40 
.41 

1.08 
.35 

Uro, rast-
løshed 

2.72 
.11 

.75 

.01 
.84 
.31 

1.38 
.43 

.11 

.12 
4.361) 

.63 

Koncen-
tration 

5.48 
.11 

3.24 
.54 

.73 

.33 
.17 
÷.19 

.2.61 
÷1.00 

4.931) 
.69 

Irritabilitet 1.65 
÷.16 

1.17 
.22 

.59 
÷.28 

.19 
÷.16 

.09 
÷.12 

4.741) 
.61 

Vagtsom-
hed 

4.24 
÷.31 

7.601) 
.41 

.17 

.14 
.09 
÷.11 

.89 
÷.33 

2.66 
.50 

Antal fri-
hedsgrader 

 
4 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Tabel 19: Sammenhænge mellem demografiske faktorer, livsbegivenheder, traumeople-
velser, og sociale faktorer og symptomer (gr. “A”).  
χ2-værdier øverst. Gammaværdier nederst. p<1)  .05 2) .01 

Sammenhænge mellem demografiske faktorer, livsbegivenheder, traumeop-
levelser, sociale variabler og symptomer (gr. “C”). 
Sammenhængene mellem disse grupperinger vises i figur 5. 
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Figur  5: Sammenhænge mellem elementer i analysens tredje led. Lige streger = positive 
sammenhænge. Punkterede streger = negative sammenhænge. 

I tabel 20 ses, at variablen alder hænger positivt sammen med det forhold, 
at det er lettere for soldaten med stigende alder at tilgive andre; generne 
stopper tidligere, og de ældre har færre flashbacks, mareridt og daglige ne-
gative tanker. 
De, der bor sammen med venner eller i par har flere flashbacks, mareridt 
og hukommelsesproblemer, end de, der bor hjemme hos forældrene. 
Jo længere tid der er gået efter hjemkomsten, jo længere tid er der gået, før 
generne holdt op, og jo flere flashbacks og negative tanker er der. Antallet 
af mareridt er derimod gået ned. 
Hvis værste oplevelse i Ex-Jugoslavien skyldes voldsomme begivenheder, 
varer generne i længere tid, er antallet af flashbacks større, er der mere vre-
de og flere hukommelsesproblemer, og jo sværere er det for den pågælden-
de at tilgive. 
Alvorlige livsbegivenheder efter hjemkomsten resulterer i mere vrede og i 
færre mareridt og hukommelsesproblemer. 

 

 

 Alder Civilstand Hjem-
komst 
(mdr.) 

Traume (begi-
venhed=1) (be-
last.tilstand = 2) 

Livs-
begivenhed 

Bearbejd-
ningsbehov

Gene-stop 11.82 
(8) 

.72 
(4) 

24.97) 
(2) 

3.53 
(2) 

.87 
(2) 

8.531) 
(2) 



 

 56

(mdr.) ÷.34 .08 .44 ÷.27 ÷.18 .51 

Flash-backs 8.66 
(4) 
÷.50 

2.70 
(2) 
.52 

1.93 
(1) 
.53 

1.11 
(1) 
÷.53 

.06 
(1) 
÷.14 

4.861) 
(1) 
.74 

Mareridt 5.17 
(4) 
÷.40 

9.51) 
(2) 
.72 

1.02 
(1) 
÷.40 

.11 
(1) 
÷.13 

1.66 
(1) 
÷.59 

.95 
(1) 
.32 

Negative 
tanker 

8.62 
(4) 
÷.44 

.89 
(2) 
.15 

.79 
(1) 
.31 

.20 
(1) 
.17 

.03 
(1) 
÷.07 

4.921) 
(1) 
.65 

Ensomhed 5.65 
(4) 
.16 

2.51 
(2) 
.28 

.21 
(1) 
÷.17 

.01 
(1) 
÷.03 

.02 
(1) 
.06 

12.705) 
(1) 
.84 

Vrede 10.09 
(8) 
÷.15 

1.21 
(4) 
.05 

3.87 
(2) 
÷.23 

3.27 
(2) 
÷.55 

4.51 
(2) 
.54 

15.575) 
(2) 
.81 

Tilgivelse 6.83 
(4) 
.36 

2.46 
(2) 
÷.12 

.79 
(1) 
÷.28 

2.56 
(1) 
÷.52 

.09 
(1) 
÷.11 

.40 
(1) 
÷.20 

Udtrykke 
neg. følelser 

9.16 
(8) 
.07 

3.19 
(4) 
÷.15 

.61 
(2) 
.03 

.36 
(2) 
÷.16 

1.16 
(2) 
÷.22 

5.82 
(2) 
÷.26 

Hukom-
melsespro. 

7.87 
(4) 
÷.24 

2.22 
(2) 
.37 

.01 
(1) 
÷.03 

1.27 
(1) 
÷.45 

1.34 
(1) 
÷.55 

3.79 
(1) 
.58 

Tabel 20: Sammenhænge mellem demografiske faktorer, livsbegivenheder, traumeople-
velser, og sociale faktorer og symptomer (gr. “C”).  
χ2-værdier øverst. Antal frihedsgrader i ( ). Gammaværdier nederst. p<1)  .01 2) 
.05 5) .0005  7) .0000 

Sociale behov og kontakter repræsenteret ved variablen bearbejdningsbe-
hov, hænger positivt sammen med, at generne varer i længere tid, flere 
flashbacks, flere mareridt, flere daglige negative tanker, flere hukommel-
sesproblemer, mere ensomhed, samt mere vrede. Relationen mellem bear-
bejdningsbehov og variablen ‘udtrykke negative følelser’ er som en om-
vendt u-kurve: når bearbejdningsbehovet er stort, har de pågældende enten 
meget let eller meget svært ved at udtrykke negative følelser (p< = .054). 

Sammenhænge mellem stimulansforbrug, medieinteresse, årsagsteorier, 
livskvalitet, udbytte og symptomer (gr. “C”). 
Sammenhængene mellem de forskellige grupperinger vises i figur 6. 
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Figur 6: Sammenhænge mellem elementer i analysens tredje led. Lige streger = positive 
sammenhænge. Punkterede streger = negative sammenhænge. 

Som det ses i tabel 21, er højt alkoholforbrug til hverdag forbundet med 
flere flashbacks, men få mareridt.  
Er foregående uges alkoholforbrug typisk, er der flere flashbacks og flere 
hukommelsesproblemer. 
Er der tale om en stigning i alkoholforbruget fra tjenestetiden til undersø-
gelsestidspunktet, har de hjemsendte sværere ved at tilgive. 
Højt cigaretforbrug under tjenesten er sammenhængende med et større an-
tal flashbacks, flere daglige negative tanker, mere vrede og hyppigere hu-
kommelsesproblemer. 
En stor interesse for mediernes dækning af krigen er forbundet med flere 
mareridt, og ved at de pågældende har lettere ved at tilgive. 
Højt udbytte af tjenesten er knyttet til færre flashbacks og mindre ensom-
hed. 
Mener man, at årsagen til eftervirkningerne er krigsoplevelserne, har man 
mange flashbacks, mareridt, negative tanker og megen vrede, men føler sig 
ikke særlig ensom. Ensomhed kendetegner derimod de, der mener, at årsa-
gen til generne skyldes det konstante beredskab eller følelsesmæssige til-
stande. 
Høj livskvalitet, i form af livstilfredshed, er ensbetydende med færre mare-
ridt, færre negative tanker, mindre ensomhed, mindre vrede, samt at det er 
lettere at udtrykke negative følelser. 
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Livstilfredshed har ikke nogen simpel sammenhæng med genernes varig-
hed, idet både de utilfredse og de meget tilfredse er plaget af forskellige 
eftervirkninger i forholdsvis længere tid end mellemgruppen af tilfredse. 
Oplevelsen af at livet er spændende ligner ovenstående variabel, idet denne 
oplevelse medfører få symptomer og større lethed til at udtrykke negative 
følelser. 
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 Alkohol 
hverdag 

Alkohol for-
brug typisk 

Alkohol-
stigning un-
der - nu  

Cigaretter 
under UN 

Medie-
interesse 

Udbytte Årsagsteori 
(krigsopl. =1) 
(beredskab=2) 

Livet spæn-
dende 

Livs-
tilfredshed 

Gene-stop 
(mdr.) 

7.71 
(6) 
.07 

1.74 
(4) 
.13 

1.06 
(4) 
÷.14 

4.19 
(4) 
.01 

3.35 
(4) 
÷.08 

1.02 
(4) 
÷.15 

1.31 
(2) 
÷.11 

3.69 
(4) 
÷.13 

15.503) 
(4) 
.05 

Flash-backs 1.23 
(3) 
.35 

3.24 
(2) 
.66 

1.02 
(2) 
.11 

5.58 
(2) 
.63 

.99 
(2) 
÷.22 

4.19 
(2) 
÷.57 

3.04 
(1) 

÷.1.00 

4.33 
(2) 
÷.38 

3.69 
(2) 
÷.14 

Mareridt 6.56 
(3) 
÷.39 

.01 
(2) 
÷.02 

.79 
(2) 
.21 

.84 
(2) 
.21 

6.021) 
(2) 
.28 

3.70 
(2) 
÷.15 

.90 
(1) 
÷.40 

11.023) 
(2) 
÷.74 

4.49 
(2) 
÷.55 

Negative 
tanker 

1.69 
(3) 
.28 

1.29 
(2) 
.26 

.00 
(2) 
.01 

3.07 
(2) 
.34 

.47 
(2) 
÷.03 

.06 
(2) 
.07 

.65 
(1) 
÷.37 

5.90 
(2) 
÷.56 

6.151) 
(2) 
÷.61 

Ensomhed 2.37 
(3) 
÷.05 

1.93 
(2) 
.12 

3.86 
(2) 
÷.13 

.20 
(2) 
.10 

9.12 
(2) 
÷.14 

3.49 
(2) 
÷.35 

1.35 
(1) 
.48 

14.294) 

(2) 
÷.79 

21.767) 
(2) 
÷.94 

Vrede 8.27 
(6) 
.12 

1.64 
(4) 
÷.16 

2.06 
(4) 
.09 

9.931) 
(4) 
.54 

2.91 
(4) 
.07 

1.89 
(4) 
.22 

1.38 
(2) 
÷.34 

8.65 
(4) 
÷.52 

6.37 
(4) 
÷.48 

Tilgivelse 3.27 
(3) 
÷.08 

.70 
(2) 
÷.04 

1.91 
(2) 
÷.31 

.18 
(2) 
÷.09 

2.74 
(2) 
.30 

1.52 
(2) 
÷.29 

.01 
(1) 
.03 

1.39 
(2) 
.24 

.60 
(2) 
÷.18 

Udtrykke ne-
gative følelser

2.65 
(6) 
÷.15 

5.24 
(4) 
÷.07 

4.32 
(4) 
.01 

1.80 
(4) 
.04 

1.01 
(4) 
.00 

7.38 
(4) 
.19 

1.24 
(2) 
.25 

6.22 
(4) 
.39 

14.412) 
(4) 
.56 

Hukom-
melsespro. 

1.46 
(3) 
÷.01 

1.84 
(2) 
.41 

1.62 
(2) 
÷.21 

8.001) 

(2) 
.62 

2.04 
(2) 
÷.25 

.27 
(2) 
.06 

.01 
(1) 
÷.03 

4.68 
(2) 
÷.48 

2.61 
(2) 
÷.20 

Tabel 21: Sammenhænge mellem stimulansforbrug, medieinteresse, årsagsteorier, livskvalitet, udbytte og symptomer  (gr. “C”) p < 1). 05 2) 
.01 3) .005 4) .001 7) .0000 
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Sammenhænge mellem stimulansforbrug, medieinteresse, årsagsteorier, 
livskvalitet, udbytte og symptomer (gr. “A”). 
Sammenhænge mellem de forskellige grupper af variable vises i nedenstå-
ende figur 7. 
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Figur 7: Sammenhænge mellem elementer i analysens tredje led. Lige streger = positive 
sammenhænge. Punkterede streger = negative sammenhænge. 

Som det ses i tabel 22, er et højt alkoholforbrug til hverdag forbundet med 
mere rastløshed og højere grad af vagtsomhed. Relationen til træthed er 
kurveformet, således at træthed er forbundet med fravær af forbrug eller et 
mellemstort forbrug, men ikke med et lille eller et højt forbrug. 
Er sidste uges alkoholforbrug typisk, er det knyttet til højere grad af hoved-
pine, flere koncentrationsproblemer og forhøjet grad af vagtsomhed, men 
samtidig et lavere træthedsniveau. 
Er der sket en stigning i alkoholforbruget fra tjenestetiden til undersøgel-
sestidspunktet, er det sammenhængende med mere træthed og flere søvn-
problemer. Relationen til hovedpine er kurveformet, således at hovedpine 
forekommer enten ved stigninger eller ved fald i alkoholforbruget.  
Højt cigaretforbrug under tjenesten korrelerer positivt med forekomsten af 
hovedpine og rastløshed. 
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Stor medieinteresse for krigen er ensbetydende med lav grad af deprimeret-
hed og færre koncentrationsproblemer. 
Hvis udbyttet beskrives som højt, er en række symptomer sjældnere fore-
kommende. 
Hvis krigsoplevelserne ses som årsag til generne, er der samtidig mindre 
hovedpine, færre søvnproblemer, mindre depression og mindre irritabilitet, 
end hvis forhøjet beredskab ses som årsag. 
En oplevelse af livet som spændende er ensbetydende med færre sympto-
mer på en række områder. Høj grad af rastløshed optræder både, når livet 
opleves som spændende eller som kedeligt (kurveformet relation). 
Høj grad af livstilfredshed reducerer forekomsten af de fleste symptomer 
ganske betydeligt. Koncentrationsproblemer optræder både ved høj og lav 
grad af tilfredshed ved livet. 



 

 62

 
 

 Alkohol 
hverdag 

Alkohol ty-
pisk 

Alkohol stig-
ning - nu 

Cigaretter 
under 

Medie-
interesse 

Udbytte Årsags-teori 
(krigsopl.=1) 

(beredskab=2)

Livet spæn-
dende 

Livstilfreds-
hed 

Hovedpine 1.91 
.04 

2.17 
.56 

5.13 
.11 

1.90 
.31 

3.62 
.07 

2.66 
÷.35 

2.01 
÷.67 

3.20 
÷.54 

3.62 
÷.47 

Ængstelse 2.58 
÷.03 

.95 

.01 
1.89 
÷.46 

3.14 
÷.02 

.81 
÷.26 

1.32 
÷.40 

.17 

.22 
5.13 
÷.57 

10.753) 
÷.91 

Søvnpro-
blemer 

2.28 
÷.18 

.31 

.17 
2.26 
.33 

1.31 
.27 

2.06 
.25 

3.15 
÷.32 

.90 
÷.40 

5.56 
÷.46 

4.75 
÷.48 

Deprimeret .29 
÷.06 

.80 

.29 
.96 
÷.24 

3.89 
.14 

4.00 
÷.57 

.45 
÷.19 

1.17 
÷.56 

3.20 
÷.54 

14.504) 
÷.72 

Træthed 9.051) 
.01 

6.711) 
÷.69 

2.01 
.38 

.54 

.19 
.46 
÷.18 

.52 

.20 
.28 
.25 

1.61 
.13 

1.25 
÷.28 

Uro/rastløs 5.05 
.53 

.69 
÷.12 

2.07 
.29 

4.02 
.46 

.12 

.08 
1.33 
÷.22 

.36 

.26 
7.681) 
÷.03 

1.56 
÷.20 

Konc.pro-
blemer 

.89 

.23 
1.68 
.48 

.06 

.08 
1.10 
÷.0.2 

5.07 
÷.66 

2.13 
÷.32 

.00 
÷.02 

5.88 
÷.35 

6.441) 
÷.08 

Irritabilitet 3.54 
.16 

3.51 
÷.19 

1.90 
.10 

1.22 
.26 

.65 
÷.17 

.35 
÷.13 

3.32 
÷.70 

1.44 
÷.26 

1.26 
÷.20 

Vagtsomhed 2.28 
.33 

2.22 
.36 

1.64 
21 

1.15 
.13 

1.81 
÷.01 

2.74 
÷.38 

.19 

.22 
3.76 
÷.43 

4.07 
÷.42 

Antal fri-
hedsgrader 

3 2 2 2 2 2 1 2 2 

Tabel 22: Sammenhænge mellem stimulansforbrug, medieinteresse, årsagsteorier, livskvalitet, udbytte og symptomer (gr. “A”), misbrugsva-
riabler, medieinteresse og udbytte.  

 Chi2-værdier øverst. Gammaværdier nederst p < 1) .05 
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Sammenhænge mellem stimulanser, medieinteresse, årsagsteori, livskvalitet 
og udbytte 
Sammenhængene mellem de forskellige gruper af variable vises i nedenstå-
ende figur 8. 

     
  UDBYTTE   

     
 SOC. REL.  MISBRUG  

     
 LIVSBEGIVEN-

HEDER 
 GENER (‘C’)  

     
 DEMOGRAFI  LIVSKVALITET  

     
  TID  SYMPTOMER (‘A’) 

    TV 

 TRAUME  ÅRSAGSTEORI  

     

Figur 8: Sammenhænge mellem elementer i analysens tredje led. Lige streger = positive 
sammenhænge. Punkterede streger = negative sammenhænge. 

Som det ses i tabel 23, er der generelt få og beskedne sammenhænge mel-
lem de ovennævnte variabler. 
En stigning i alkoholforbruget fra tjenestetiden til undersøgelsestidspunktet 
ses hos de, der synes livet er kedeligt. Der er en u-formet relation mellem 
stigende forbrug og variablen årsagsteori, således at de, der ser deres gener 
som fremkaldt af krigsoplevelser enten har øget eller reduceret deres for-
brug, mens de, der ser deres gener som forårsaget af forhøjet beredskab el-
ler følelsesmæssige tilstande, ikke har ændret deres alkoholforbrug (p<.14). 
Et højt cigaretforbrug i Ex-Jugoslavien hænger sammen med en øget tilbø-
jelighed til at se gener som resultat af krigsoplevelser. 

 

 

 Medieinte- Årsags-teori Livstil- Livet er spæn- Udbytte 
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resse (krigsopl.=1) 
(beredskab=2) 

fredshed dende 

Alkohol hver-
dag 

2.27 
(6) 
.09 

4.42 
(3) 
÷.24 

.92 
(6) 
.16 

2.70 
(6) 
÷.13 

7.54 
(6) 
÷.04 

Alkoholfor-
brug typisk 

1.30 
(4) 
÷.03 

.09 
(2) 
.05 

6.353 
(4) 
.03 

3.20 
(4) 
÷.19 

5.78 
(4) 
÷.06 

Alkohol stig-
ning under - 
nu 

.32 
(4) 
.00 

3.98 
(2) 
÷.08 

4.70 
(4) 
÷.07 

5.77 
(4) 
÷.31 

6.76 
(4) 
÷.12 

Cigaretter 
under 

1.99 
(4) 
÷.09 

3.09 
(2) 
÷.45 

6.13 
(4) 
÷.26 

4.07 
(4) 
÷.03 

3.20 
(4) 
÷.16 

Medieinteresse  1.43 
(2) 
.42 

3.69 
(4) 
.15 

6.80 
(4) 
.08 

8.51 
(4) 
÷.12 

Årsagsteori   .18 
(2) 
.14 

.99 
(2) 
÷.04 

4.71 
(2) 
.10 

Livstilfredshed    15.103) 
(4) 
.65 

4.35 
(4) 
.25 

Livet spæn-
dende 

    3.84 
(4) 
.32 

Tabel 23:  Sammenhænge mellem stimulanser, medieinteresse, årsagsteori, livskvalitet og 
udbytte. χ2-værdier øverst. Antal frihedsgrader i ( ). Gammaværdier nederst. 
p<3).005. 

Interessen for mediernes dækning af krigen, er størst hos de, der mener de-
res gener skyldes forhøjet beredskab. Der er en u-formet relation mellem 
medieinteresse og udbytte, idet høj og lav interesse er forbundet med en 
positiv vurdering af tjenesten (p<.07). 

Årsagsteori har en u-formet relation til variablen ‘udbytte’ således, at me-
ner man, at generne skyldes krigsoplevelser, har man enten en høj eller en 
lav vurdering af udbyttet (p<.09). 
Høj livstilfredshed viser sig i en oplevelse af, at livet er spændende, og 
denne faktor korrelerer med en positiv vurdering af det samlede udbytte. 

Sammenhænge mellem demografiske faktorer, traumeoplevelser, livsbegi-
venheder, sociale variabler, stimulanser, medieinteresse, årsagsteori, livs-
kvalitet og udbytte. 
Sammenhænge mellem de forskellige grupper vises i figur 9. 
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  UDBYTTE   

     
 SOC. REL.  MISBRUG  

     
 LIVSBEGIVEN-

HEDER 
 GENER (‘C’)  

     
 DEMOGRAFI  LIVSKVALITET  

     
  TID  SYMPTOMER (‘A’) 

   TV 

 TRAUME  ÅRSAGSTEORI  

     

Figur 9: Sammenhænge mellem elementer i analysens tredje led. Lige streger = positive 
sammenhænge. Punkterede streger = negative sammenhænge. 

Det ses i tabel 24, at alder korrelerer negativt med en stigning i alkoholfor-
bruget, og at man i højere grad siger nej til at sidste uges forbrug var typisk. 
Endvidere korrelerer alder positivt med en oplevelse af, at generne skyldes 
forhøjet beredskab eller følelsesmæssige tilstande under tjenesten. 
At bo hjemme giver sig udslag i, at færre synes livet er spændende og at 
generne tilskrives krigsoplevelserne. 
Jo længere tid der er gået efter hjemkomsten, jo mere daler interessen for 
mediernes dækning af krigen, og udbyttet af tjenesten vurderes lavere. Til 
gengæld stiger den generelle tilfredshed med tilværelsen. 
Hvis den værste oplevelse var af ‘indre’ karakter, er det ensbetydende med 
et større dagligt alkoholforbrug og en oplevelse af, at gener skyldes forhø-
jet beredskab eller følelsesmæssige tilstande. 
Alvorlige livsbegivenheder hænger sammen med et lavere dagligt alkohol-
forbrug, at man i højere grad ser krigsoplevelser som årsag til gener, lavere 
tilfredshed med livet, og en positiv vurdering af det samlede udbytte. 
Stort bearbejdningsbehov er forbundet med en oplevelse af sidste uges al-
koholforbrug som typisk, højt cigaretforbrug under tjenesten, lav livstil-
fredshed og en oplevelse af, at livet ikke er spændende. 
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Sammenfatning 
I dette afsnit, der omhandler analysens tredje del, er der påvist en række 
sammenhænge mellem de forskellige grupperinger i modellen. Det er stati-
stisk påvist, at der eksisterer en lang række sammenhænge mellem demo-
grafiske forhold, traumatiske faktorer, den forløbne tidsperiode, forekom-
sten af alvorlige livsbegivenheder og de sociale relationer på den ene side 
og en række indikatorer eller symptommål på den anden side. I det efter-
følgende afsnit vil vi diskutere en række af disse fund i lyset af andre un-
dersøgelser og teori indenfor området. 
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 Alkohol 
hverdag 

Alkohol 
efter 

Alkohol un-
der 

Cigaretter 
under 

Medie-
interesse 

Årsags-teori 
(krigsopl.=1) 

(beredskab=2)

Livstilfreds-
hed 

Livet spæn-
dende 

Udbytte 

Alder 1.86 
(3) 
÷.06 

3.70 
(2) 
÷.31 

3.38 
(2) 
÷.41 

.17 
(2) 
÷.08 

1.74 
(2) 
÷.29 

2.76 
(1) 
.63 

.46 
(2) 
÷.09 

1.29 
(2) 
.28 

1.71 
(2) 
.23 

Civilstand 2.72 
(6) 
÷.05 

3.22 
(4) 
÷.02 

3.86 
(4) 
÷.29 

1.83 
(4) 
÷.04 

3.04 
(4) 
÷.05 

1.61 
(2) 
.43 

6.11 
(4) 
÷.24 

6.16 
(4) 
÷.39 

2.11 
(4) 
÷.05 

Hjemkomst (antal 
mdr.) 

2.12 
(3) 
÷.15 

1.62 
(2) 
.16 

.21 
(2) 
÷.11 

1.65 
(2) 
.12 

3.03 
(2) 
÷.45 

.17 
(1) 
.22 

3.04 
(2) 
.43 

.62 
(2) 
.23 

2.28 
(2) 
÷.36 

Traume (begiven-
hed=1) (belast. til-
stand = 2) 

4.41 
(3) 
.49 

.30 
(2) 
÷.16 

.92 
(2) 
.18 

.88 
(2) 
÷.13 

3.94 
(2) 
÷.22 

p=12* 
Fisher’s 

.78 

1.14 
(2) 
.24 

.71 
(2) 
÷.22 

4.12 
(2) 
.05 

Livsbegivenheder 2.27 
(3) 
÷.39 

.15 
(2) 
÷.14 

1.09 
(2) 
.29 

.82 
(2) 
÷.27 

.54 
(2) 
÷.15 

1.17 
(1) 
÷.56 

1.77 
(2) 
÷.40 

.83 
(2) 
.19 

1.48 
(2) 
.33 

Bearbejdningsbehov .41 
(3) 
.12 

1.76 
(2) 
.31 

.55 
(2) 
.19 

5.65 
(2) 
.38 

.27 
(2) 
÷.13 

.36 
(1) 
÷.26 

14.974) 
(2) 
÷.77 

11.313) 
(2) 
÷.55 

1.98 
(2) 
÷.16 

Tabel 24: Sammenhænge mellem repræsentanter for alle variabelgrupper med undtagelse af symptomer. χ2-værdier øverst. Antal friheds-
grader i ( ). Gammaværdier nederst. p< 3) .005 4) .001 *) Fisher’s Exact Test p.g.a. begrænset antal svar (n=19). 
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DISKUSSION 
Nærværende undersøgelse er en postomdelt spørgeskemaundersøgelse, ud-
sendt til medlemmer af Hærens Konstabel- og Korporalforenings A-kasse. 
Heri ligger en væsentlig potentiel bias, idet man almindeligvis ville forestil-
le sig, at der kunne være betydelige forskelle på svarpersoner, der er ar-
bejdsløse og de, der har “fast arbejde”. 
Imidlertid er biasen måske ikke så væsentlig, idet det må betragtes som 
normaladfærd for de fleste hjemsendte, der er først i tyverne, at være med i 
en A-kasse, hvad tjenesten netop giver mulighed for. For hovedpartens 
vedkommende foregår undersøgelsen omkring to måneder efter deres 
hjemsendelse, d.v.s. at der ikke er tale om langvarige følger af arbejdsløs-
hed. For mange af de, der har været hjemme i omkring et halvt år, er ar-
bejdsløshed naturligt nok et problem, som i sig selv kan bidrage med en 
række gener. Arbejdsløsheden kan i nogle tilfælde måske oven i købet være 
en følgevirkning af tjenesten: at de pågældende er så plaget af deres ople-
velser, at de ikke føler de magter et arbejde eller at det forekommer dem 
absurd at vende tilbage til almindeligt arbejde efter de rædsler de har ople-
vet. 
Umiddelbart virker det ikke sandsynligt, at der skulle være en rekrutte-
ringsbias, idet symptommønstret i alt væsentligt - hvor det er sammenligne-
ligt - ligner Bache & Hommelgaards materiale, svarprocenten er af samme 
størrelse som i de tilsvarende norske og danske undersøgelser og de domi-
nerende symptomer er knyttet til oplevede hændelser i tjenesten. 
Undersøgelsen er retrospektiv, hvad der indebærer en fare for at væsentlige 
oplysninger forvanskes p.g.a. svigtende hukommelse eller at vores vurde-
ringer af en situation har ændret sig. Bache & Hommelgaards undersøgelse 
er prospektiv, d.v.s. de følger udviklingen løbende over et halvt år og har 
bedre muligheder for at registrere ændringer over tid i samme population. 
Vi kan også se ændringer over tid, men kun ved at sammenligne nys hjem-
sendte med personer, der har været hjemme i længere tid. De to frem-
gangsmåder kan supplere hinanden og forskelle i resultater kan give anled-
ning til fornyede undersøgelser, hvor sådanne forskelle inddrages. 
Undersøgelser har et begrænset antal svarpersoner, hvilket bevirker, at en 
række af de fundne sammenhænge bør ses som hypoteser i kommende, me-
re repræsentative undersøgelser. 
Variablen “alder” ser ud til at være en væsentlig faktor. Kettner (1972) 
fandt, at de meget unge (<20 år) havde flere posttraumatiske forstyrrelser 
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end de ældre soldater. Næsten tre fjerdedele af svarpersonerne er mellem 
20 og 23 år. 
Alder er i nærværende undersøgelse uafhængig af en række “ydre” forhold 
- de øvrige demografiske faktorer, livsbegivenheder, traumatiske oplevelser 
samt bearbejdningsbehov. 
Stigende alder ‘beskytter’ tilsyneladende mod symptomer som hovedpine, 
søvnproblemer og forhøjet vagtsomhed. Der er færre mareridt, flashbacks 
og daglige negative tanker. Generne stopper tidligere, der er ingen stigning 
i alkoholforbruget, det er lettere for soldater at tilgive andre, og de opståede 
gener tilskrives traumatiske oplevelser. 
I andre undersøgelser af voldsofre (Elklit, 1993) og katastroferamte (Elklit 
& Andersen, 1994) finder man et broget billede af reaktioner i relation til 
alder: der ser ikke ud til at være nogle klare eller entydige tendenser. Ældre 
personer kan antages at have flere erfaringer og ressourcer at trække på, 
men på den anden side kan de også opleve, at der er mere at miste og af den 
grund reagere stærkere på traumatiske belastninger. 
Der er grund til at minde om at stort set alle soldaterne er i tyverne, så når 
vi taler om ‘ældre’, er det personer midt eller sidst i tyverne. Det samme 
aldersfænomen gør sig gældende indenfor voldtægtsundersøgelser (jf. 
Elklit, 1993, s. 12-14), hvor det konkluderes, at alder i sig selv ikke har en 
særskilt betydning for forekomsten af eftervirkninger. 
Bache & Hommelgaard (1994), som populationsmæssigt overlapper nær-
værende undersøgelse, finder to sammenhænge knyttet til alder. De ‘ældre’ 
har mange flere invasive genoplevelser og fysiske reaktioner, når de har 
oplevet nød, set sårede og døde eller deltaget i ligudvekslinger. De ældre 
soldater har åbenbart en stærkere identifikation og mere empati end de yng-
ste. Et andet interessant fund (op. cit. p. 54) er, at når der er ingen eller få 
voldsomme oplevelser, er de ældre soldater mindre hyppigt belastede end 
de yngre, men når antallet af voldsomme oplevelser stiger, bliver yngre og 
ældre lige hyppigt belastede. 
Vi har ikke gjort tilsvarende fund, men finder til gengæld som nævnt en 
række andre forskelle. Grunden til de forskellige resultater kan skyldes for-
skellige analysemåder eller populationsforskelle. 
Variablen civilstand/boform må ses i relation til de unges livssituation i 
overgangen mellem at flytte hjemmefra, bo alene, sammen med andre 
og/eller i parforhold. Vi har ordnet disse positioner på en slags selvstæn-
diggørelses-skala. 
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Bor man hjemme, har man været udsat for færre alvorlige livsbegivenheder 
efter hjemkomsten og synes livet er mindre spændende end hvis man bor 
sammen med venner eller i et parforhold. Bor man sammen med andre, er 
man mere plaget af mange forskellige symptomer, og ser generne som for-
årsaget af traumatisering. 
Så det at bo hjemme ser ud til at være en slags beskyttelse mod en række 
gener, men prisen er kedsomhed. 
I andre undersøgelser af traumeofre (Elklit & Andersen, 1994) ses, at ægte-
skab, parforhold eller samliv i modsætning til, hvad man umiddelbart skulle 
tro, ikke beskytter mod eftervirkninger af traumer. Et parforhold indebærer 
ansvar for en anden person og bekymringer for hvordan egen funktionsmå-
de påvirker den anden. Samtidig vil partneren naturligt blive bekymret og 
ofte udvikle en række symptomer (jf. Elklit, 1993), som i sig selv kan blive 
et nyt problem for den traumeramte. 
Mange katastrofeofre udvikler en ny form for åbenhed og nærhed overfor 
de nærmeste, men andre føler sig isolerede og irritable overfor venner og 
familie (jf. Elklit & Andersen, 1994). 
Som Bache & Hommelgaard (1994) finder vi, at langt størstedelen af 
soldaterne har haft én eller flere oplevelser, de vil karakterisere som 
belastende. Bache & Hommelgaard finder, at 93% af deres undersøgelses-
gruppe har haft mellem 1 og 16 belastende oplevelser, heraf har mere end 
to tredjedele haft fire eller flere.  
82% af denne undersøgelsesgruppe svarer på den åbne svarkategori om, 
hvad der har været deres værste oplevelse i Ex-Jugoslavien. Vi kender ikke 
antallet af den enkelte soldats belastende oplevelser, men kan med 
baggrund i Bache & Hommelgaards undersøgelse med rimelighed antage, 
at der udover hvad soldaten betegner som den værste oplevelse også 
optræder yderligere belastende oplevelser. 
I relation til Bache & Hommelgaards undersøgelse finder vi adskillige 
fællestræk, hvad angår de belastende oplevelsers art; direkte beskydning, 
vidne til overfald og lemlæstelse, nød, bjærgning og udveksling af lig, 
trusler på livet, måske selv at have slået ihjel og magtesløshed i forhold til 
situationen. 
Derudover finder vi, at også oplevelser som dårlig ledelse fra både lokalt 
og centralt hold, FN's dobbeltmoral, indbyrdes had og stikkeri mellem 
befolkningsgrupper i Ex-Jugoslavien, kontrasten mellem situationen der-
nede og i Danmark, som den eksempelvis opleves efter en ferie i Danmark 
og angst og frygt for det ukendte karakteriseres som belastende.  



 

 72

Dette tyder på, at udover oplevelser som direkte indebærer f.eks. trusler på 
livet, overgreb eller vidne til andres død, lemlæstelse og nød og derfor ofte 
forstås som yderst belastende, er der andre, som ovennævnte oplevelser, 
der opleves som belastende.  
I modsætning til Bache & Hommelgaards konklusion (op.cit., s. 21), at det 
(for FN-soldaten) synes at være det samlede omfang af stressfyldte 
oplevelser, der har betydning og ikke hvorvidt disse er traumatiske, peger 
vore resultater på, at det ikke alene er det samlede omfang af belastende 
oplevelser, der kan bestemme graden af belastning, men også den oplevede 
subjektive virkning af oplevelsen (jf. Feinstein 1991; APA, 1994). 
Vores åbne svarkategorier betyder, at vi til forskel fra ovennævnte 
undersøgelse finder, hvilke oplevelser der af soldaterne opleves som de 
værste. 
Omtrent en tredjedel af soldaterne karakteriserer den værste oplevelse som 
en konkret alvorlig eller voldsom begivenhed, eksempelvis i form af at 
blive beskudt, være vidne til vold og lemlæstelse eller udveksle lig. 
Halvdelen af undersøgelsesgruppen beskriver den værste oplevelse som en 
generel belastning i form af for eksempel en konstant frygt for det ukendte, 
generel uvished eller tanken om måske at have slået ihjel. Altså en 
belastning man kunne kalde af indre karakter. 
Hvis den værste oplevelse har været en traumatisk begivenhed, ses større 
antal flashbacks, man er oftere vred, har flere hukommelsesproblemer og 
sværere ved at tilgive. Desuden er generne generelt mere vedvarende. 
Var den værste oplevelse den generelle belastning ses et større dagligt 
alkoholforbrug, at generne oftere tilskrives forhøjet beredskab, at man i 
højere grad har yderligere behov for bearbejdning og i forlængelse heraf 
hyppigere ønsker anonym rådgivning. Jo længere tid man har været 
hjemme, jo oftere beskrives den værste oplevelse som indre. 

Sociale relationer og behov 
Langt den overvejende del (86%) af soldaterne har udelukkende talt med 
venner og familie om deres oplevelser i Ex-Jugoslavien, mens resten også 
har talt med kolleger fra Forsvaret, læge, psykolog, socialrådgiver m.v. En 
tredjedel føler, at de har fået mest ud af at tale venner og en lille tredjedel 
har fået mest ud af at tale med familien, mens 40% har fået mest ud af at 
tale med kolleger og andre.  
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Der er altså en tendens til, at soldaterne får mest ud af at tale med personer, 
der har en form for baggrund i tjenesten eller anden forståelsesmæssig 
baggrund. 
Mere end tre fjerdedele føler sig da også kun i nogen grad forstået eller slet 
ikke. En tredjedel føler sig tit ensomme og et lignende antal har ikke en 
fortrolig ven eller er i tvivl, om de har. Endnu en tredjedel har én eller 
ingen betydningsfulde kontakter dagligt. 
Alligevel mener 80%, at deres almene sociale behov dækkes godt eller 
meget godt.  
Carlström, Lundin & Otto (1990) finder i deres undersøgelse svenske FN-
soldater udstationeret i Libanon i 1988, at en tredjedel efterfølgende ikke 
havde nogle de kunne tale med om deres problemer og Lundin & Otto 
(1992) finder at blandt de, der gjorde tjeneste på Cypern i årene 1984-85, 
oplevede en tredjedel, at der efter hjemkomsten ikke var muligheder for 
støtte fra venner.  
Bache & Hommelgaard (1994) finder, at oplevelser i de første tre måneder 
fortrinsvis fortælles til, i prioriteret rækkefølge, venner, familie, FN-
kammerater, samlever og arbejdskolleger. I de efterfølgende tre måneder 
tales der derimod mindre med familie og venner og væsentligt mere med 
kolleger. 
Af undersøgelsen (op.cit.) ses desuden, at en god kontakt mellem 
medlemmerne af den udsendte gruppe, som af de fleste i denne 
undersøgelsesgruppe vurderes som den bedste oplevelse ved tjenesten, 
betyder generelt færre symptomer. Omvendt ses, at hvis der er opstået 
problemer i familien p.g.a. tjenesten, er der en stigning i alle symptomer. 
Unifil-undersøgelsen (Forsvarets Sanitet, 1993) gør et lignende fund, idet 
det gjaldt for gruppen af soldater, der blev repatrierede, at de bl.a. havde 
flere familiære problemer end undersøgelsesgruppen.  
Som det fremgår er gruppen af soldater, som, efter hjemkomsten, kun 
delvist eller slet ikke føler sig forstået, kun har én eller slet ingen fortrolige 
kontakter dagligt eller føler sig ensomme, urimelig stor. 
Dette ses som et udtryk for, at det kan være svært for soldaten at hente 
forståelse i sin nære omgivelser, at det ofte er vanskeligt for omgivelserne 
at forstå soldatens oplevelser, følelser og tanker og at der kan være tale om 
en form for begrænsning for hvor længe, man kan finde lydhørhed og 
forståelse for sine problemer.  
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Der synes at være en tendens til, at man i starten efter hjemkomsten taler 
med familie og venner, dog for manges vedkommende stadig uden at føle 
sig helt forstået eller slet ikke. Senere søges fortrolige kontakter med 
kolleger, hvor forståelsen opleves som større. 
Det er tydeligt, at god kontakt til kolleger under og efter tjenesten spiller en 
vigtig rolle for både symptomniveau og oplevelsen af social støtte i form af 
forståelse. Derudover fremgår det klart, at øvrige sociale kontakter ikke kan 
erstatte gode kollegiale kontakter med baggrund i tjenesten både under og 
efter udsendelsen. 
Der har i de senere år været en stor interesse for, hvilken rolle social støtte 
spiller i forhold til eftereaktioner og symptomudvikling efter traumatise-
rende oplevelser. Lin et al. (1979) konkluderer i en analyse, at social støtte 
er den enkeltfaktor, som bedst kan forudsige antallet og omfanget af 
symptomer efter traumatiserende oplevelser. Den sociale støtte forståes her 
som en slags "stødpude" ("buffer"), der kan begrænse de negative 
virkninger af et traume og lette bearbejdningsprocessen - og i den forstand 
er beskyttende.  
Man er desuden begyndt at forstå de kurative faktorer ved social støtte som 
de potentielle ressourcer et godt socialt netværk implicerer, således at det 
ikke alene er antallet af sociale kontakter, der har betydning, men måske 
især oplevelsen af  i hvilken udstrækning de er støttende (Porrit, 1979). 
Dette perspektiv på social støtte kan bruges til at forstå det paradoks, at 
80% mener, at deres sociale behov dækkes godt eller meget godt, samtidig 
med at et næsten ligeså stort antal soldater kun i nogen grad eller slet ikke 
føler sig forstået. God social støtte er ikke et spørgsmål om antallet af 
kontakter, men om den oplevede støttende kvalitet af disse kontakter.  
Hvordan stemmer forståelsen af social støtte som en "stødpude" så overens 
med vore resultater?  
Har man et bearbejdningsbehov (som i analysen repræsenterer en række 
sociale behov og netværksforhold), hvad mere end en fjerdedel stadig har, 
har man en række psykiske symptomer og disse varer længere, samtidig 
med at de pågældende har få eller ingen daglige sociale kontakter, 
sjældnere har en fortrolig ven, sjældnere får dækket deres sociale behov og 
oftere har følelsen af, at omgivelserne ikke forstår.  
Over halvdelen (62%) af soldaterne har oplevet omstillingsprocessen fra 
FN-tjeneste til civilt liv som svær. Besvarelserne i den åbne svarkategori 
viser, at det der opleves som svært, fordeler sig på stort set tre lige hyppigt 
angivne områder; dels manglende tempo/spænding, kedsomhed, rastløshed 
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og følelsen af tomhed, dels savnet af kammeratskab og det at være omgivet 
af mange mennesker hver dag og endelig vanskeligheder ved at tale med og 
modtage forståelse fra folk, der ikke selv har været afsted, større modenhed 
end kammeraterne i Danmark og forandringer og problemer i familielivet. 
78% vurderer tiden efter hjemkomsten som meget god eller god, hvilket 
umiddelbart kan undre, da så mange (62%) oplever omstillingsprocessen 
som svær. Som tidligere nævnt forstår vi dette, som et udtryk for, at det 
både er vanskeligt og samtidig rart at være hjemme blandt sine egne i 
sikkerhed.  
de Swart, Willigenburg & van Alkemade (1995) finder i deres undersøgelse 
af hollandske FN-soldater, at 30% 9 måneder eller senere efter 
hjemkomsten (fra tjeneste i Ex-Jugoslavien, Angola eller Irak) havde 
vanskeligheder ved omstillingen til et civilt eller fortsat militært liv.  
At vi finder dobbelt så mange, der har oplevet omstillingsprocessen som 
svær kan sandsynligvis tilskrives forskellen i tiden de to undersøgte 
grupper af soldater har været hjemme, altså det (formodede) forhold, at 
omstillingsprocessen over tid huskes mere uproblematisk end den blev 
oplevet. En anden og meget sandsynlig forklaring er, at når "kun" 30% af 
de hollandske soldater oplevede omstillingsprocessen som vanskelig, 
skyldes det, at det hollandske forsvar har udviklet omfattende procedurer til 
at sikre en maksimal overgang fra tjenesten til efterfølgende tilværelse og 
en minimering af de vedvarende psykiske eftervirkninger af belastende 
oplevelser under tjenesten. Det er derfor rimeligt at antage, at de hollandske 
soldater har fået bedre hjælp til og har klaret omstillingsprocessen bedre 
(op. cit.). 
En femtedel af soldaterne har efter hjemkomsten været udsat for alvorlige 
livsbegivenheder, de har oplevet som belastende. Heraf er det for 
halvdelens vedkommende, altså 10% af den samlede gruppe, kommet til 
brud med partner eller ægtefælle. Bache & Hommelgaard (1994), finder, at 
16% af undersøgelsesgruppen et halvt år efter hjemkomsten angiver, at 
deres udsendelse i større eller mindre grad har givet anledning til problemer 
i familien.  
Variablen ‘alvorlige livsbegivenheder’ optræder hyppigere for de, der er 
flyttet hjemmefra, end for de hjemmeboende. De, der har oplevet alvorlige 
livsbegivenheder har et større antal daglige sociale kontakter. De er mindre 
tilfredse med tilværelsen som helhed og de er mere trætte. De vurderer ud-
byttet fra deres tjeneste positivt og de har et lille alkoholforbrug. De mener, 
at krigsoplevelserne generelt var årsag til deres gener. Mest overraskende 
er det, at syv forskellige symptomer er formindsket - trods den tilkommen-
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de belastning, som de(n) alvorlige livsbegivenhed (er) har afstedkommet. 
Kun vrede og som nævnt træthed er øget. 
Hvordan kan nogle “få det bedre af at være udsat for nye store belastnin-
ger?” Man kan forestille sig, at tjenesten har givet soldaterne flere livserfa-
ringer og ressourcer til at klare de nye problemer, og at det er tilfredsstil-
lende at forholde sig til de nye begivenheder. Man kan også opfatte oven-
nævnte som et eksempel på, at nytilkommende problemer kan spærre for en 
yderligere bearbejdning af krigsoplevelserne. 
Forskningen på området (jf. Elklit, 1993) giver os ikke noget klart billede. 
Det mest almindelige fund er, at belastninger akkumuleres og giver sig ud-
slag i forhøjet symptomfrekvens (jf. Elklit, 1993 og Elklit & Andersen, 
1994). Ruch et al. (1980) påviste, at kvinder der inden for det sidste års tid 
havde været udsat for et moderat antal livsbegivenheder, klarede sig bedre 
efter en voldtægt end kvinder, som havde været udsat for meget få eller 
mange livsbegivenheder. Denne undersøgelse støtter en indlæringshypote-
se. Andre undersøgelser, f.eks. Burgess & Holmstrøm (1978) støtter en 
blokeringshypotese, d.v.s. at tidligere tab kan blokere for at en traumatise-
rende oplevelse ‘trænger ind’. 
Variablen ‘antal måneder efter hjemkomst’ er interessant herved, at en 
række symptomer forekommer hyppigere, mens et lille antal symptomer 
bliver sjældnere. Interesse for mediernes dækning af krigen daler og udbyt-
te af tjenesten vurderes lavere, mens tilfredshed med tilværelsen stiger. Ge-
nerne opleves at have varet længere og den værste oplevelse tilskrives ofte-
re forekomsten af nød og elendighed end en personlig livstruende hændel-
se. 
At en række symptomer stiger i antal er umiddelbart overraskende. Når 
soldaterne er hjemme i sikkerhed, hvorfor skal antallet af deres symptomer 
så stige? Svaret ligger nok i, at for at klare udfordringen, mobiliserer solda-
ten en masse ressourcer i form af agtpågivenhed, udholdenhed osv. Først 
når det høje mobiliseringsniveau slippes og farerne føles langt væk, går en 
dybere bearbejdning af oplevelserne i gang: ‘hvad var det egentlig, jeg var 
med til/vidne til’ og ‘hvor tæt var jeg på at kunne være kommet til skade 
eller dræbt.’ Bache & Hommelgaard (1994) har et helt tilsvarende fund og 
foreslår som en konsekvens, at styrkerne genindkaldes efter 3 måneder til 
fælles bearbejdning. 
I norske (Weisæth, 1979, Lehman et al. 1979, Forsvarets Sanitet, 1993) og 
svenske (Carlström, Lundin & Otto, 1990) undersøgelser er FN-soldaters 
alkoholforbrug beskrevet som et problem, men af vidt forskellige årsager: 
hhv. voldsom borgerkrig og monotont rutinearbejde. Alkohol, cigaretter og 
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hash kan både dulme oprevne nerver og stimulere dem, når der ingenting 
sker. Forbrug over en vis størrelse må antages at forringe soldatens evne til 
at løse en række opgaver optimalt. En tredjedel har ændret deres alkohol-
forbrug efter tjenesten: for 8%’s vedkommende er det faldet, men 24% an-
giver, at det er steget. Alkoholforbrug kan ses som et symptom på tilpas-
ningsvanskeligheder. 
Et højt alkoholforbrug er forbundet med rastløshed, vagtsomhed, koncen-
trationsproblemer og søvnproblemer, mens træthed og hovedpine har mere 
komplicerede sammenhænge til alkoholforbrug. Det mest gennemgående 
symptom er ‘flashback’ - uønskede genoplevelser, hvor man et kort øjeblik 
tror, man er tilbage i en situation fra Ex-Jugoslavien. Omfanget af flash-
backs og mareridt vil ofte følges af en traumatisk belastning, men et højt 
dagligt alkoholforbrug resulterende i en tungere søvn kan være en måde at 
undgå mareridt på. 
Omfattende rygning under tjenesten ser ud til at give det samme billede 
som alkoholforbruget: hovedpine, rastløshed, mange flashbacks og mange 
hukommelsesproblemer. Dertil kommer: flere daglige negative tanker og 
mere vrede. Rygning har tilsyneladende ikke nogen særlig afstressende 
virkning, men kan ses som et symptom på (dårlig) tilpasning, som nogle 
soldater vælger måske i et forsøg på at dæmpe nogle af de ovennævnte 
symptomer - måske er rygningen med til at producere symptomer som 
f.eks. hovedpine. 
Interesse for mediernes dækning af krigen er en faktor, der naturligt ville 
vokse for mange udsendte. Man kan imidlertid forestille sig to andre reak-
tioner: nogle, der lukkede af og intet ønskede at høre eller se, fordi det be-
lastede dem for meget og nogle, der ikke kunne få nok, som på en måde 
‘stadig var dernede’ og som slugte alt om situationen. 
Jo længere tid, der går efter hjemkomsten, jo mere daler interessen for me-
diedækningen af krigen. De, der ser traumatiske oplevelser som årsager til 
deres gener, bevarer en høj interesse for medierne. De medieinteresserede 
kan få despressions- og koncentrationsproblemer, men forholdsvis flere 
mareridt og lettere ved at tilgive end de ikke-medieinteresserede. 
Efter en katastrofe (jf. Elklit og Andersen, 1994) ses at medieinteressen da-
ler for de, der er hhv. lidt og meget traumatiserede, mens interessen stiger 
hos mellemgruppen. 
I forhold til selvopfattelse og tilfredshed med livet oplever 86%, at de har 
det godt/meget godt og 74% at de er tilfredse/meget tilfredse med deres 
aktuelle liv. Alligevel synes 40%, at deres liv er kedeligt eller er i tvivl 
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herom og en tredjedel er i tvivl om eller oplever klart, at deres liv ikke er 
meningsfuldt. Over en femtedel kan ikke svare nej til at de ikke flere gange 
dagligt tænker negative tanker om deres liv.  
Der ses et overlap mellem på den ene side antallet af soldater, der mener de 
har det godt og er tilfredse og på den anden side den gruppe, der ikke har et 
lyst fremtidssyn eller er i tvivl om hvorvidt de har, der ofte bekymrer sig og 
enten ikke oplever, at de har valgfrihed i forhold til og kontrol over deres 
liv eller er i tvivl herom. Hver af disse grupper tegner sig for fra mellem en 
femtedel til en tredjedel af soldaterne. En fjerdedel af soldaterne 
rapporterer, at de har det godt til trods for, at de kan opleve livet som 
kedeligt og ikke meningsfuldt. 
I forlængelse heraf kan det undre, at næsten alle (88%) svarer klart ja til, at 
de for det meste er glade og så mange samtidig oplever, at de ikke har et 
lyst fremtidssyn eller er i tvivl derom (28%), ikke føler sig overbevist om at 
de har valgfrihed ift. og kontrol over deres eget liv (22%) og føler de 
bekymrer sig tit (46%).  
Hvorfor ser det ud til, at nogle soldater giver udtryk for på én gang både at 
have det godt og være tilfredse med deres liv og så samtidig opleve deres 
liv som kedeligt, mangle meningsfuldhed og oplevelsen af valgfrihed og 
kontrol og i stedet have hyppige bekymringer og et ikke særlig lyst 
fremtidssyn?  
Man kunne spekulere på, om det var en afspejling af den traditionelle 
soldaterånd, hvor kontrol, handlekraft og en problemløsende attitude ofte er 
egenskaber, der identificerer den gode soldat, som ikke klynker. Således er 
soldaterne måske utilbøjelige til at direkte at udtrykke det, såfremt de ikke 
har det godt, er utilfredse og kede af det. 
En yderligere del af forklaringen kunne være, at "uoverensstemmelsen" er 
et produkt af, at alle (Forsvaret, venner, fremtidige arbejdsgivere og måske 
pårørende) inklusive soldaten selv forventer, at han, netop i overens-
stemmelse med det tidligere præsenterede dikotomiske mediebillede af 
soldaten som styrket og modnet af FN-tjeneste, vender hjem som sådan. 
I livskvalitetsundersøgelser ses en tilsvarende tendens til på mange områder 
at udtrykke utilfredshed for på samme tid, at konkludere, at man har det 
godt og er tilfreds (jf. Elklit & Friis, 1976). 

Historisk baggrund for PTSD 
I krigsførelse udsættes en omfangsrig population af mennesker for en 
mangfoldighed af stressorer. Vidne til død og mishandling, trusler om død 
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og destruktion er almindelige i et krigsmiljø, hvor deltagerne ofte begår 
voldshandlinger eller er vidne til andres.  
Stress-respons syndromer er sammensætninger af symptomer, der opstår 
efter alvorlige livsbegivenheder eller belastende livsvilkår (Horowitz, 
1986) - såsom krigsdeltagelse. Indtil 2. verdenskrig anerkendte man imid-
lertid ikke fuldt ud psykologiske stress-respons syndromer. Man mente, at 
årsagen til symptomer efter belastende livsbegivenheder skulle findes i 
nedarvede svagheder i nervesystemet og forklarede psykiske reaktioner 
som et udtryk for manglende patriotisme, fejghed, svaghed og nostalgi. 
Under 1. verdenskrig forklarede man reaktioner som rystelser, frygt, mare-
ridt og manglende funktionsdygtighed med hjerneskader. Man mente bl.a., 
at symptomerne stammede fra hjernerystelser efter eksploderede granater, 
heraf betegnelsen "granatchok", som var almindelig brugt om traumatiske 
krigsneuroser. Franske psykiatere mente i starten af 1. verdenskrig, at de 
symptomer, soldater udviste efter kampdeltagelse ætiologisk set var over-
ensstemmende med dem, man i fredstid så hos hysterikere. Som krigen 
skred frem sås flere symptomer og symptombilledet blev mere nuanceret. 
De franske psykiatere foreslog derfor, at der var tale om et syndrom af re-
aktioner under ét kaldet "la confusion mentale de guerre". Dette kan forstås 
som en udvikling imod inddragelsen af psykologiske aspekter i en kausal 
forklaringsmodel, dog kun så vidt at det emotionelle chok, der lå bag syn-
dromet bevirkede en frigørelse af toksiske substanser, som dermed var den 
egentlige kausale agent, der forklarede syndromet.  
Efterfølgende undersøgelser viste imidlertid, at også personer uden fysiske 
skader udviste stress-symptomer og især den store population af soldater, 
der efter deltagelse i 2. verdenskrig udviste karakteristiske traumatiske 
stress-symptomer førte til konklusionen, at fysiske traumer ikke var eneste 
eftervirkning efter krigsdeltagelse (Parson, 1984; Marmar & Horowitz, 
1988; Horowitz, 1986; Ørner, 1992). De efterfølgende forklaringer på 
stress-symptomer efter belastende livsbegivenhder udsprang af den freudi-
anske tankegang. Her vægtedes vigtigheden af psykologiske traumer i 
modsætning til den tidligere forklaringsmodel, hvor psykologiske sympto-
mer sås som en reaktion på fysiske traumer (Peterson et al., 1991). I 
1970'erne og 1980'erne var interessen for traume-relaterede forstyrrelser 
stor og den primære population man beskæftigede sig med, var de hjem-
vendte Vietnamveteraner.  
I 1980 blev diagnosen PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) anerkendt 
som særskilt diagnostisk kategori indenfor DSM III, dækkende over akutte, 
kroniske eller forsinkede undertyper af stress-forstyrrelser (Parson, 1984). 
Der sås en klar sammenhæng mellem Vietnam-veteranernes dårlige menta-
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le tilstand og deres krigsdeltagelse og man begyndte nu at interessere sig 
for stressorernes traumatiske natur. Diagnosens betegnelse, ’Post-
Traumatic Stress Disorder’ udtrykker, hvorledes stressoren fik betydning 
som kausal agent (Peterson et al., 1991). I 1987 blev DSM III revideret og 
den gældende DSM IV (APA, 1994) inkluderer yderligere ændringer af 
PTSD-diagnosen. 
En stor del af erfaringsmassen vedrørende PTSD stammer derfor fra littera-
tur om Vietnamkrigen og dens krigsveteraner. 2,5 millioner soldater, med 
en gennesnitsalder på 19 år, gjorde tjeneste i Vietnamkrigen i perioden 
1964-73, heraf 1,6 millioner i deciderede kampområder. Tæt på 58.000 
amerikanere mistede livet og man skønner, at op til 800.000 veteraner idag 
lider af psykiske og interpersonelle problemer relateret til deres krigsople-
velser, hvoraf mere end 200.000 har så svære problemer, at de overvejende 
har fået diagnosen PTSD. 
Krige og konflikter med europæisk deltagelse har ligeledes været genstand 
for psykologiske undersøgelser af de involveredes psykiske eftervirkninger 
i relation til PTSD. O'Brien & Hughes (1991) har efter Falklandskrigen 
sammenlignet to britiske faldskærmsbrigader som kæmpede på Falklands 
Øerne i 1982 med den brigade, der blev i Europa. De fandt, at af de fald-
skærmssoldater, der stadig arbejdede som sådanne, mødte 22% kriterierne 
for det komplette PTSD-syndrom (efter DSM III- manualen). Undersøgel-
sen fandt desuden en sammenhæng mellem intensiteten af kamperfaringer, 
samt retrospektive rapporteringer af emotionelle problemer umiddelbart 
efter hjemsendelse og vedvarende stressreaktioner (Ørner, 1992). Wilson & 
Krauss´undersøgelse (1985) af Vietnam-veteraner med og uden diagnosen 
PTSD synes at underbygge dette fund. Deres resultater indikerer, at den 
bedste forudsigelsesfaktor for PTSD hos Vietnamveteraner er graden af 
kampinvolvering og den subjektive oplevelse af udsættelse for over-
last/krænkelser og død, samt psykologisk isolation efter hjemsendelse. 
Weisæth & Sund (1982b) undersøgte de første grupper af FN-soldater, der 
var udstationeret i Libanon og fandt en speciel slags stress-syndrom, der 
var karakteriseret ved frygt for alvorlige aggressive responser. Weisæth & 
Sund foreslår, at syndromet er en konsekvens af reglerne for aktiv involve-
ring, der fastsatte, at hævn- og gengældelsesvirksomhed måtte undgåes. 
Fox (1974) har på baggrund af kliniske erfaringer med Vietnam-veteraner 
haft tilsvarende fund, idet 2/3 af hans patientgruppe havde problemer med 
at tackle deres fjendtlige og aggressive følelser. En relativ lille del manife-
sterede faktisk voldelig adfærd, mens den overvejende del (52%) udtrykte 
frygt for sådanne destruktive manifestationer. Fox skelner imidlertid mel-
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lem to slags aggression: adaptiv aggression i situationer med reel fare og 
fjendtlig aggression personligt motiveret i et hævnbehov. 
Weisæth (1990) har analyseret datamateriale vedr. FN-personel i fredsbe-
varende tjenester fra Norge, Holland, Irland og Frankrig og fundet lav sy-
gelighed i korttidsundersøgelser. Aarhaug (1991) finder imidlertid i under-
søgelsen af 400 nordmænd, der gjorde tjeneste i Syd-Libanon, at søvnpro-
blemer, mareridt og tvangsforstyrrelser sameksisterer med diverse fysiske 
symptomer over længere tid. Det er derfor vigtigt ikke at overse mulighe-
den for alvorlige eftervirkninger, der består over tid.  
Endelig skal gøres opmærksom på, at man først fornylig i Skandinavien har 
inddraget PTSD-kriterierne som centralt diagnostisk grundlag for forskning 
(Ørner, 1992).  

PTSD-diagnosen, erfaringer fra Vietnamkrigen og danske FN-soldaters 
krigsdeltagelse i Ex-Jugoslavien 
I og med Vietnamkrigens omfang, involveringen af en stor population af 
soldater og eftertidens stigende opmærksomhed på stress-syndromer efter 
krigsdeltagelse (krigstraumer) byder de undersøgelsesmæssige erfaringer 
fra netop denne krig på mangfoldige felt- og "follow-up"-studier. I den ef-
terfølgende gennemgang af PTSD vil resultaterne fra de danske undersø-
gelser af danske FN-soldaters psykiske eftervirkninger blive præsenteret og 
sammen med erfaringer fra Vietnamkrigen relateret til PTSD-symptomer 
indeholdt i diagnosekriterierne. En række sekundærsymptomer, der ofte 
sameksisterer med primærsymptomerne vil ikke blive behandlet, blot gøres 
opmærksom på enkelte vigtige forhold omkring disse. 
PTSD-kriterierne i DSM IV har som mål at tegne et sammenhængende bil-
lede af rækken af psykologiske responsmuligheder på traumatiske livsbegi-
venheder og dermed give en tilstrækkelig baggrund for identificeringen af 
PTSD (Kriterier for PTSD, bilag 4). De 6 kriterier må alle være til stede for 
at diagnosen kan gives, men i et vist omfang, således at ikke alle punkter 
indenfor hvert kriterie nødvendigvis skal opfyldes. PTSD er ikke en ensar-
tet diagnose, men er inddelt i subtyperne "akut PTSD", "forsinket PTSD" 
og "kronisk PTSD" (i DSM IV er de to sidste subtyper sammenlagt under ét 
diagnostisk referencenummer), (bilag 5). 

Stressorkriteriet i PTSD-diagnosen 
En opfyldelse af stressorkriteriet forudsætter oplevelsen af en alvorlig 
traumatisk begivenhed på hvilken, der reageres med (intens) frygt, hjælpe-
løshed eller rædsel. 
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Stressorkriteriet for den traumatiserende begivenhed specificerer følgende 
essentielle karaktertræk: at personer oplevede, var vidne til eller erfarede 
om en begivenhed/begivenheder, der involverede død eller alvorlig skade 
eller trusler mod egen eller andres fysiske integritet (APA, 1994). 
Direkte oplevelser som kampdeltagelse under krig, voldelige overfald, at 
blive taget som gidsel, tortur, trafikuheld, besked om livstruende diagnose, 
natur- eller menneskeskabte katastrofer er blandt de begivenheder, der op-
fylder PTSD-diagnosens stressorkriterier. 
At være vidne til andre menneskers alvorlige skade eller ikke-naturlige død 
som følge af voldsomme hændelser eller at erfare om en nær pårørendes 
pludselig død eller alvorlig skade er også eksempler på oplevelser så bela-
stende, at de kan opfylde stressorkriteriet. 
Krigsdeltagelse indebærer ofte, at samme person oplever serier af begiven-
heder, der indeholder flere af disse karaktertræk, hvorfor der kan være tale 
om en akkumuleret traumatiseringseffekt. 
Følgende er eksempler på svar givet i den åbne svarkategori om, hvad der 
var den værste oplevelse: 
“Angreb på den PMV [pansrede mandskabsvogn] som jeg sad i.” 
“Da XX blev skudt. Vi var i samme deling.” (Albertsen & Kristensen, 1993, 
s. 37). 

Genoplevelse af den traumatiske begivenhed 
Kriteriet vedr. genoplevelse dækker over en mangfoldighed af symptomer, 
alle karakteriseret ved ufrivillig genoplevelse, derfor benyttes ofte beteg-
nelsen intrusion. Symptomerne kan grupperes i følgende forskellige former 
for genoplevelse. Det er kun nødvendigt med et genoplevelsessymptom for 
diagnosticering af PTSD. 
Den mest almindelige form for intrusion er ufrivillig genoplevelse af på-
trængende og invaderende tanker, følelser, forestillinger og erindringer, 
som opstår i bevidstheden og opleves som forstyrrende og stressfremkal-
dende. Horowitz (Peterson et al., 1991) har identificeret forskellige temaer, 
såsom vrede mod kilden (til begivenheden), ubehag ved opdaget personlig 
sårbarhed, ubehag ved reaktive aggressive impulser og frygt for at miste 
kontrol over disse, frygt for gentagelse af begivenheden og overlevelses-
skyld som nogle af de gennemgående i invaderende tanker. Aspekter af be-
givenheden eller af personens reaktioner på begivenheden er altså det over-
ordnede indhold og ledsages ofte af reaktioner som inkluderer "stik" af 
smertelige følelser, optagethed og "grublerier", frygt for tab af kropslig 
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kontrol, påtrængende ord og forestillinger og vanskeligheder ved at sprede 
tankerne. Ofte forekommer også stadige genspilninger af problematiske 
aspekter ved begivenheden, som for eksempel en søgen efter et alternativt 
udkomme (jf. Davis et al., 1995). 
De invaderende følelser kan have en oversvømmende karakter, således at 
personen overvældes totalt af intense, negative følelser. Oversvømmelsen 
kan være ledsager til den påtrængende forestilling, men kan også opstå 
uden oplevelsen af påtrængende forestillinger i tilfælde hvor personens for-
svarsmekanismer blokerer for det tanke- og forestillingsmateriale, der er 
associeret med de intense følelser. 
For deltagere i krig kan invasionen af følelser, tanker, forestillinger og 
erindringer spænde over hele den stressende krigsoplevelse fra oplevelsen 
af grusomheder til billeder af dræbte børn og lede til frygt, panik og volde-
lige handlinger.  
Intrusionen kan ligeledes manifestere sig gennem gentagne drømme og ma-
reridt, som oftest afspejler begivenheden eller aspekter herved præcist som 
de hændte. Dog er det ikke ualmindeligt, at drømmene rummer en elabore-
ring over begivenheden for eksempel i form af hvad der kunne være hændt, 
men ikke hændte eller hvad er usandsynligt var hændt og heller ikke hænd-
te. Mange krigsveteraner rapporterer om drømme og mareridt, der især dre-
jer sig om temaer omkring situationer af hjælpeløshed (blive angrebet i 
ubevæbnet tilstand, skudt eller forfulgt af fjenden). Hos PTSD-patienter ses 
ofte, at disse mareridt bliver ved efter opvågning, ligesom drømme og ma-
reridt om den oprindelige begivenhed kan fortsætte i adskillige år.  
En tredje form for intrusion er den pludselige oplevelse af eller ageren som 
om den traumatiske begivenhed gentog sig i nu'et, for eksempel i form af 
illusioner, hallucinationer eller "flash-backs". Sådanne dissociative reaktio-
ner er mere dramatiske manifestationer af intrusion og synes især at korre-
lere med oplevelsen af adskillige traumatiske stressorer. "Flash-backs" er 
primært fundet hos Vietnam-veteraner som et almindeligt symptom og er 
karakteriseret ved pludselig begyndelse, udtryk af stærke følelser, psykolo-
giske temaers primale natur (tilintetgørelse/ikke-tilintetgørelse) og efterføl-
gende forvirring eller hukommelsestab (Hendin, 1984). 
Endelig kan genoplevelsen af den traumatiske begivenhed forekomme gen-
nem oplevelse af begivenheder, der ligner eller symboliserer den udløsende 
begivenhed, hvilket er forbundet med intenst psykisk stress (Peterson et al., 
1991; Ochberg, 1988). Den re-aktiverende faktor kan være eksterne stimuli, 
som Peterson illustrerer det hos Vietnamveteranen: 
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"Many [intrusive] episodes are triggered by common everyday experiences 
that remind the veteran of the war zone: helicopters flying overhead, the 
smell of urine (corpses have no muscle tone, and the bladder evacuates at 
the moment of death)... ()...the sound of popcorn popping (the sound is very 
close to that of small arms fire in the distance), and loud discharge, a rainy 
day (it rains for months during the monsoons in Vietnam), and finally the 
sight of Vietnamese refugees." (Peterson et al., 1991, s. 20). 
Hendin (1984) peger på, at han i sit kliniske arbejde med mere end 100 
Vietnamveteraner, fandt at 20% af veteranerne har eller har haft episoder 
med genoplevelse af traumet på en måde så de pludselig handlede eller føl-
te som om de traumatiske oplevelser de havde haft i Vietnam gentog sig. 
Hendin gør desuden opmærksom på variansen i genoplevelser i forhold til 
såvel hyppighed og varighed, som deres relation til krigserfaringerne og 
copingformer.  
At hverdagen for den hjemvendte danske FN-soldat også rummer stimuli, 
der minder ham om krigsoplevelser og leder til oplevelser af eller handlen 
som om krigsoplevelserne gentager sig, illustrerer følgende. I sensommeren 
1993 kunne man i danske dagblade læse overskrifter lydende "Fulde FN-
soldater angreb asylcenter". Overskriften refererer til en episode, hvor dan-
ske FN-soldater kom i karambolage med en gruppe asylansøgere under en 
tur i byen i Fredericia. Episoden udviklede sig til et voldsomt slagsmål på 
det nærliggende asylcenter. En hjemvendt FN-soldat, der deltog i episoden, 
har følgende kommentar til episoden og tiden efter hjemsendelsen: 
"Vi kom ud på gaden og så var der bare et slagsmål igang (...) så slår det 
klik i hovedet på os - en masse aggressioner der skal ud - for os er de jo 
mørke allesammen, du kan jo ikke se, om han kommer fra Irak eller Jugo-
slavien. Jeg tror igen der er nogle frustrationer..." (TV-2: Fak2'eren, feb. 
1994). 
"Det var mærkeligt, når man kom hjem og så nyhederne om aftenen...man 
så de lemlæstede mennesker, børn der led, sårede kvinder...jeg råber og 
skriger og begynder at græde - for det er jo det man selv har været udsat 
for. Så begynder man at tænke: hold kæft mand, du ku' jo være blevet slået 
ihjel! (...) Der brød jeg fuldstændig sammen, hver nat var jeg i Bosnien, 
mareridt simpelthen...vågnede op med et skrig eller ligger badet i mit eget 
sved." (Op. cit.) 
I begge danske undersøgelser ses en række genoplevelsessymptomer. I 
nærværende undersøgelse har 26% af gruppen mareridt om ubehagelige 
oplevelser. 12 % har "flash-backs", som af en hjemvendt soldat beskrives 
således: 
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"Det er ligesom der sommetider kører en film inde i hovedet. Bl.a. et par 
episoder hvor de står og tager ladegreb over for os, eller de episoder hvor 
de skød hen over skalden på os. Hvis der er et eller andet der kan relateres 
til det, så tænker jeg på det med det samme." (Albertsen & Kristensen, 
1993, s. 44) 
"Jeg har de billeder af den her bombede kroatiske landsby, den var fuld-
stændig smadret. Når jeg får billederne, skal jeg bruge energi for at komme 
tilbage igen. Jeg mister koncentrationen. Det har jeg stadig, to-tre gange 
om dagen [efter 7 mdr., red.] Jeg har nok en eller anden accept af at sådan 
er det. Det er ligesom nogen glimt der kommer, og sådan er det bare." (Op. 
cit.) 
Undersøgelsen indikerer, at en overvejende del af undersøgelsesgruppen 
viser symptomer på pludselig oplevelse af eller handlen som om den trau-
matiske begivenhed gentog sig: 
"Hvis jeg f.eks. hører en høj lyd der kommer fra et stillads, eller noget der 
falder sammen, så har jeg ligesom den reaktion - ned på jorden. I starten 
smed jeg mig, men nu nøjes jeg bare med at dukke hovedet - og den reakti-
on stammer fra dengang jeg blev skudt efter, ellers stammer den fra en mi-
ne der sprang 25-30 meter fra mig." (Albertsen & Kristensen, 1993, s. 46) 

Undgåelsesadfærd og følelsesmæssig tilbagetrækning 
Symptomerne omhandler vedvarende forsøg på undgåelse af stimuli (d.v.s. 
tanker, følelser, aktiviteter og situationer, der kan give erindringer om 
traumet). Adfærden kan tillige manifestere sig ved manglende evne til at 
genkalde sig vigtige aspekter ved den traumatiske begivenhed.  
Vi vurderer resultaterne vedr. undgåelsesadfærd som tendenser, der finder 
underbygning i undersøgelsens resultater vedr. følelsesmæssig tilbagetræk-
ning, samt dele af litteraturen om Vietnam-veteraner (Horowitz, 1986; Pe-
terson et al., 1991; Ochberg, 1988; Keane, 1985; Parson, 1984). Defazio 
(1984) påpeger for eksempel, at de symptomer, der for Vietnam-veteraner 
synes at give de største problemer er dem, som drejer sig om følelser af af-
sondrethed og fremmedgørelse overfor andre, manifesteret ved generelle 
interpersonelle problemer i familie og ægteskab. 

Øget stress ("arousal") 
Kategorien af symptomer under dette kriterie er specificeret ved flere 
stress-symptomer, der ikke var tilstede før traumet. Mindst 2 af sympto-
merne skal være til stede for opfyldelse af kriteriet. Søvnforstyrrelser mani-
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festeret ved problemer med at falde i søvn eller sove igennem er hyppigt 
forekommende efter krigsdeltagelse. DeFazio (1984) konkluderer, at i for-
hold til Vietnam-veteraner: "It is almost axiomatic that regardless of how 
successful a veteran has been in escaping other symptoms, the trauma will 
tend to be reflected in his dreams and attendant sleep difficulties" (Peterson 
et al., 1991, s. 27).  
Drømme og mareridt resulterer ofte i en urolig og afbrudt søvn, som får 
veteranen til at vågne svedende og skrigende, som illustreret i den tidligere 
beskrevne oplevelse fra en hjemvendt, dansk FN-soldat. Begge danske un-
dersøgelser finder da også, at omkring en tredjedel af undersøgelsesgrup-
pen har generelle søvnproblemer. 
Irritabilitet og vredesudbrud er set hos især Vietnam-veteraner med PTSD, 
men også hos f.eks. industriabejdere efter en eksplosionskatastrofe (Wei-
sæth, 1986). Vreden opleves oftest i forhold til bl.a. autoriteter; perso-
ner/institutioner som er/har været ikke-støttende; følelser af ydmygelse; 
følelser af at være blevet bedraget og holdt for nar (Peterson et al., 1991; 
DeFazio, 1984; Fox, 1974). Horowitz (1980) påpeger, udfra PTSD patien-
ters rapporteringer, at vreden og fjendtligheden kommer til udtryk ved 
ukontrollerede temperamentsudbrud, involvering i hyppige skænderier og 
tilskyndelse til at ødelægge ting. Resultater fra begge danske undersøgelser 
viser, at omkring en tredjedel har været generet af irritabilitet og oplever, at 
de oftere bliver vrede end tidligere. Et eksempel på vrede og bitterhed rettet 
mod en samfundsinstitution er en hjemvendt FN-soldats kommentarer til 
erfaringen om, at han ikke kan få en lejlighed efter at have været udsendt i 
1/2 år:  
"Man er bitter, folk forstår ikke én. Jeg går op på et tidspunkt og skal søge 
en lejlighed i boligforeningen...forklarer, at jeg har mistet min bolig på 
grund af at jeg har været dernede...( ) Så har du valgt det forkerte job - det 
er bare sådan nogle ting man får at vide" (TV-2: Fak2'eren, feb. 1994). 
Koncentrationsvanskeligheder, herunder problemer i forhold til at færdig-
gøre opgaver og tage beslutninger er endnu et symptom indenfor kategori-
en. Omkring hver sjette af de undersøgte danske FN-soldater angiver, at de 
har været generet af koncentrationsvanskeligheder efter hjemkomsten, ty-
pisk problemer med at fastholde opmærksomheden: 
"Folk kan bare ikke ringe mig op. Når jeg sidder og snakker med folk, og 
jeg lige pludselig sidder og kigger et eller andet sted hen, så er jeg bare 
væk" (Albertsen & Kristensen, 1993, s. 59).  
Fysiologisk reaktion ved oplevelse af begivenheder, der symboliserer eller 
ligner aspekter af den traumatiske begivenhed er, i lighed med overvagt-
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somhed og overreaktion på forskrækkelse, symptomer, der ofte forekom-
mer hos krigsveteraner. Flere eksperimenter hvor Vietnamveteraner blev 
udsat for kamplyde viser, at veteranerne i sammenligning med kontrol-
gruppen udviste signifikant højere fysiologiske reaktioner (Peterson et al., 
1991). Ochberg (1988) fremsætter synspunktet, at forhøjet beredskabsfølel-
se i form af overvagtsomhed og overreaktioner på forskrækkelse kan for-
stås udfra indlæringsteori, mere specifikt udfra dynamikkerne i stimulus-
generalisering. Det er en kendsgerning, at hyper-årvågenhed og forhøjet 
beredskab er en nødvendig psykisk egenskab i alle krige. En grundtanke i 
soldatertræning er da også, at er man være årvågen og beredt, er det lig med 
at overleve. Denne tilstand af hyper-årvågenhed implicerende forhøjet fysi-
ologisk kortikal aktivitet bliver reinforceret gennem overlevelse i f.eks. 
Vietnam. Tilstanden kan "betale sig", soldaten forbliver i live og tilpasser 
sig et truende miljø. Et forhøjet fysiologisk beredskab betyder, at bl.a. per-
ceptuelle, sensoriske og motoriske funktioner forstærkes væsentligt, hvilket 
på længere sigt kan betyde eksistensen af betingede følelsesmæssige re-
sponser, der kan karakteriseres som et vedvarende potentiale for: 
"...abnormal physiological arousal to any perceived bodily threat and the 
related emotional state..." (Ochberg, 1988, s. 240).   
Mere end halvdelen af soldaterne i de to danske undersøgelser rapporterer, 
at de er generet af uro og rastløshed efter hjemkomsten. Ingen af de to un-
dersøgelser har specifikt undersøgt om der forekommer overreaktioner på 
forskrækkelse, omend der er flere eksempler på udtalelser, som tyder på 
eksistensen af dette symptom (Albertsen & Kristensen, 1993). Undersøgel-
sernes positive rapporteringer om forhøjet niveau af ængstelse, nervøsitet, 
uro og rastløshed ser vi dog som tegn, der indikerer forekomsten af et gene-
relt forhøjet beredskab. 

Sekundærsymptomer 
Det er de nævnte primærsymptomer, der danner basis for PTSD-
forstyrrelsens diagnostiske kriterier. Ofte ses en række sekundærsymptomer 
(eks. depression, (døds-)angst, impulsadfærd, ændringer i ego-funktioner) 
der sameksisterer med PTSD, men som ikke er inkluderet i de diagnostiske 
kriterier. Af samme grund bliver de ikke behandlet her, blot skal antydes 
enkelte vigtige forhold i tilknytning til sekundærsymptomernes betydning. 
Opmærksomhed på sekundærsymptomer er en vigtig kilde til at danne sig 
et optimalt klinisk billede af hver individuel patient og dermed også i inter-
ventionsplanlægningen. Det er en mulighed, at en patient overvejende ud-
viser sekundærsymptomer relateret til PTSD og i sådanne tilfælde kan en 
skærpet opmærksomhed på symptomer lede til en ellers overset PTSD-
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diagnose. I og med PTSD-diagnosens korte historie og den stadige forsk-
ning er det muligt at sekundærsymptomer i fremtidige DSM-revisioner vil 
få status som primærsymptomer. Indenfor kriteriet vedrørende øget stress 
er symptomerne irritabilitet og vredesudbrud blevet inkluderet som primær-
symptomer i DSM III-R og DSM-IV, hvor de før revisionen i 1987 frem-
stod som sekundærsymptomer i DSM III (Peterson et al., 1991). 

PTSD-forstyrrelsens forløb 
Indtil PTSD- diagnosens formelle anerkendelse blev forstyrrelser, som nu 
falder ind under diagnosen, beskrevet selvstændigt. Derfor er forstyrrelsens 
forløb overvejende blevet beskrevet i forhold til specifikke subpopulationer 
og der foreligger ikke en egentlig grundlæggende forståelse af forløbet på 
tværs af disse. Der er dog både ligheder og forskelle i PTSD-forløb afhæn-
gig af den traumatiske begivenheds natur og omfang (Peterson, et al., 
1991). 

Horowitz´ fasiske forståelse af forløbet 
Horowitz (1985, 1986) tilbyder en fasisk forståelse af PTSD-forløbet, som 
synes at være anvendelig i forhold til de fleste typer af PTSD. Figur 10 illu-
strerer faser af responser efter en traumatisk begivenhed og de potentielle 
patologiske reaktioner. 
Den umiddelbare respons på en belastende begivenhed er nødskriget, nor-
malt udtrykt ved eksempelvis advarende råb, råb om hjælp, grimasser ud-
trykkende smerte eller en lammet stirren. Efter nødskrigsfasen synes visse 
symptomer at forekomme samtidigt. Det vil sige, at de manifester sig i to 
faser, der efterfølger hinanden og hvor en bestemt tilstand er dominerende. 
Den ene fase er karakteriseret ved symptomer på intrusion (eks. hyperårvå-
genhed, mareridt, "flashbacks"), mens den anden er karakteriseret ved 
symptomer på benægtelse (eks. hukommelsesforstyrrelser, følelsesmæssig 
tilbagetrækning). 
Horowitz (1986) benytter begrebet 'denial'(= benægtelse, fornægtelse, Gyl-
dendals røde ordbog, 1969), som beskrivende for den psykiske aktivitet, 
hvorved ubehageligt og stressfremkaldende følelsesmæssigt materiale sø-
ges undgået. 'Benægtelse' og 'fornægtelse' er imidlertid psykoanalytisk 
prægede termer, der knytter an til eksistensen af ubevidste fortrængnings-
mekanismer. 
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 Almindelige reaktions- 
ruter efter alvorlige livs- 
begivenheder 

Patologisk intensivering 

 Begivenhed og de øje- 
blikkelige mestrings- 
forsøg 

Overvældet, fortumlet, forvirret

   

 Nødskrig Panik, dissociativ reaktiv psy-
kose  

   

 Benægtelse Uhensigtsmæssig undgåel-
sesadfærd (tilbagetrækning, 
misbrug, kontrafobiske anfald, 
hukommelsestab) 

   

 Invasion Oversvømmede og impulsive 
tilstande, fortvivlelse, forringe-
de arbejds- og sociale funktio-
ner, tvangsmæssige genta-
gelser 

   

Gennemarbejdning af me-
ninger, sørgen, nye planer 

 Blokering Angst og depressive reaktio-
ner, fysiologiske forstyrrelser 

   

Relativ lukning af reaktio-
ner 

 Ikke opnået Manglende evne til at arbejde, 
skabe eller føle (som en ka-
rakterforstyrrelse) 

Figur 10.  (Horowitz, 1985, s. 163) her efter Elklit, 1994 

Herudfra er det nærliggende at forstå benægtelse og fornægtelse som ube-
vidste forsøg på undgåelse. Den psykiske aktivitet må forstås bredere og 
snarere som generel undgåelsesadfærd. Således anerkendes også mere be-
vidste forsøg på undgåelse, eksempelvis forsøg på at undgå aktiviterer og 
situationer, der kan give erindringer om traumet (jf. bilag 4, kriterie 3, pkt. 
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b i DSM IV). Det er udfra denne bredere forståelse, at begrebet benægtelse 
herefter vil blive brugt. 
Horowitz´ (1986) pointe er, at forskellige personer gennemgår faserne med 
forskellig hastighed. Nogle gennemgår måske slet ikke en fase af benægtel-
se, men reagerer umiddelbart efter nødskrigsfasen med symptomer inde-
holdt i intrusions-fasen, mens andre først efter en længerevarende fase af 
benægtelse udviser symptomer på intrusion. Den samme persons reaktioner 
kan svinge mellem intrusion og benægtelse, således at samme person i én 
periode befinder sig i en tilstand af benægten efterfulgt af en periode med 
en tilstand af intrusion for derefter at befinde sig i en tilstand af benægten 
igen. Altså en vekselvirkning mellem dels intrusionen af ubehageligt følel-
sesmæssigt materiale og dels "iværksættelsen" af benægtelse og følelses-
mæssig tilbagetrækning for at reducere det ubehagelige.  
Benægtelsesfasen kan derfor ses som forsøg på adaptiv adfærd forstået så-
ledes, at benægtelsessymptomer er udtryk for et forsøg på at afpasse følel-
sesmæssige reaktioner på belastende begivenheder tidsmæssigt, så de ople-
ves i tålelige doser (op.cit.). Hyperårvågenhed og forhøjet beredskabsfølel-
se, som er symptomer i intrusionsfasen kan forstås som et forsøg på coping, 
idet de indebærer en forøget opmærksomhed på truende stimuli i miljøet og 
en parathed til at fortolke disse - omend fortolkningen af nye stimuli som 
repetitioner af den traumatiske begivenhed må anses for uhensigtsmæssig 
forsøg på mestring. 

Diskussion af fasisk forståelse af stress-responser  
Peterson (1991) pointerer, at det er vigtigt at bemærke, at Horowitz fase-
model er mere heuristisk end empirisk. Han præsenterer flere argumenter, 
som danner baggrund for skepsis overfor pålideligheden af en stadieteori i 
spørgsmålet om forløbet i stress-responssyndromer. Den overvejende vi-
den, der støtter faseteorier refererer til beskrivende eller subjektive indtryk 
efter interviews eller retrospektive studier, og den ekstreme varians i re-
sponsmønstre på belastende begivenheder støtter ikke antagelsen om sta-
diebetingede responser. Det skal bemærkes, at Horowitz ikke selv bruger 
begrebet stadieteori. Hans fasemodel anerkender variansen m.h.t. hvilken 
fase, der først gennemleves, samt svingninger mellem de respektive faser af 
intrusion og benægtelse. Herved efterlever Horowitz´fasemodel ikke den 
stadie-invarians vedr. responsadfærd, som han bl.a. kritiseres for. Endelig 
synes der at være rimelig underbygning for, at mennesker langtfra altid er i 
stand til at bearbejde traumatiske tab, især pludselige, tilfredsstillende 
(Gerber et al., 1975; Lindstrøm, 1983; Lundin, 1984), hvilket konfronterer 
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den implicitte antagelse i de fleste stadieteorier, at et endeligt resolutions-
stadie eksisterer. 
I både diagnosticerings- og behandlingsøjemed er det derfor vigtigt ikke at 
fortolke en stadieteori som reificeret, men snarere som et erkendelsesmæs-
sigt redskab. Det vil gøre det muligt, at være åben overfor at PTSD-
forstyrrelsens forløb ikke er kendetegnet ved ét definerbart forløb, men sna-
rere ved adskillige mulige, som kan indeholde både ligheder og forskelle. I 
den henseende er Epsteins (1991) udvidelse af resolutionsstadiet til også at 
omfatte "maladaptive løsninger" frugtbar, idet den anerkender flere mulige 
uhensigtsmæssige løsninger og dermed specificerer kravene til interventi-
on, samt i kontrast til Horowitz´ faseforståelse ikke blot "dømmer" personer 
med kronisk PTSD til at være fanget i en tilstand svingende mellem intru-
sion og benægtelse (Peterson et al., 1991).   

Danske FN-soldaters oplevelser og gener i relation til PTSD 

På baggrund af de to danske undersøgelser må det være rimeligt at fastslå, 
at soldaterne er udsat for belastende begivenheder under deres FN-tjeneste i 
Ex-Jugoslavien. Den enkelte soldats arbejdsfunktion har, i sammenhæng 
med krigens uforudsigelighed, betydning for begivenhedernes natur. Vi ved 
fra litteraturen om krigstraumer, at krigsveteraner ofte har været udsat for 
flere på hinanden følgende traumer og der derfor må kalkuleres med en op-
hobningseffekt. Laufer (1988) påpeger at krigsudøvelse ikke er en begi-
venhed, men en proces. Traumatiseringen er gentagen over perioder fra 
uger op til flere måneder og i nogle tilfælde fortsætter udsættelsen for eks-
trem stress i flere år. Der er ingen grund til at tro, at ophobningseffekten 
ikke også skulle gælde danske soldaters oplevelser i Ex-Jugoslavien. Fæ-
nomenologiske beskrivelser af oplevelserne viser da også, at det er almin-
deligt at blive udsat for adskillige begivenheder, der må anses for at være 
belastende. De beskrevede oplevelser rummer faktisk enkeltvis flere af de 
karakteristika, der i DSM IV gives som eksempler på, hvad belastende op-
levelser indeholder (eks. trussel på liv, vidne til andres kvæstelse og død, 
erfaring om nærtståendes kvæstelser og død). 
Forberedelse før udsendelse og (tilbud om) hjælp under og efter udsendelse 
er forhold, der blandt mange andre, påvirker hvordan soldaten klarer de be-
lastende begivenheder. Som tidligere vist er der en række problematikker 
tilknyttet disse forhold, som fremhævet bl.a. i flere soldaters udtalelser (få 
hjælpetilbud, kvalitet af disse, samt for tidspunktet hvor hjælpen tilbydes 
efter hjemsendelse).  
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På spørgsmålet om, hvad der var den værste oplevelse i Ex-Jugoslavien 
angiver 26% i nærværende undersøgelse, oplevelser der opfylder stressor-
kriteriet i DSM IV. Hvad der imidlertid ikke omfattes i spørgsmålet (som er 
den eneste operationalisering af stressoren) er det serielle aspekt. Det er 
sandsynligt, at de 26% har oplevet yderligere belastende begivenheder af 
forskellig belastningsgrad under krigsdeltagelsen forud for eller efter den 
angivne "værste oplevelse". Det er ikke sikkert, at de ophobede begivenhe-
der i sig selv vil være udtalt stressfremkaldende, men tilsammen kan be-
lastningen og de fremkaldte stress-responser være yderst udtalte. 
Hos Bache & Hommelgaard (1994) finder vi detaljerede beskrivelser af, i 
hvilket omfang soldaterne i DANBAT 3 havde oplevet 18 forskellige situa-
tioner. Kun 7% havde ingen af de 18 mulige oplevelser; mens 93% har fra 
1 til 16 oplevelser. I deres analyser gør de et interessant fund, som desværre 
kun omtales perifert, (op.cit., s. 21). at det er det samlede omfang af de 
stressfyldte oplevelser, der har betydning, og ikke om de er traumatiske el-
ler ej. Dette er et punkt, som burde uddybes og dokumenteres i deres mate-
riale. I al fald ser vi i vores mere beskedne materiale, at der er er en række 
forskelle, der knytter sig til, hvad soldaten beskriver som værste oplevelse 
(traumer eller generel frygt) og - i denne sammenhæng nok så interessant - 
om han ser sine gener, som forårsaget af specifikke traumer eller krigssitua-
tioner i almindelighed. 
En anerkendelse af det serielle perspektiv på traumer medførte et problem i 
forhold til DSM III-R´s stressorkriterium, som stillede krav om identifice-
ring af én og kun én stressfremkaldende begivenhed. Dermed udelukkes 
altså muligheden for, at en effekten af serielle traumer kan vise sig at være 
mindst ligeså udtalt stressfremkaldende som en enkeltstående belastende 
begivenhed. 
Ved at forstå krigsdeltagelsen som en proces og anerkende serielle traumer 
bliver det samtidigt muligt at forstå traumer efter krigsdeltagelse som for-
styrrelser i selvet, hvilket er fremhævet i en stor del af litteraturen på områ-
det (Hymer, 1984; Parson, 1984; Parson, 1988; Laufer, 1988; Lifton, 
1988). Grundtanken er, at krigsmiljøet har en udviklingsmæssig kompo-
nent, der kræver at soldaten forsøger at konstruere et selv (-system), der 
fungerer i en kontekst af krig. 
Ved inddragelsen af et personligt stressorkriterium har man gjort op med 
forestillingen om normative forventninger til, hvad man bør opleve som 
belastende og hvad man burde kunne tackle. Forskellige samfundskulturer 
og de heri eksisterende subkulturer har varierende normer for, hvornår en 
begivenhed er belastende og hvornår det er socialt acceptabelt ikke at kun-
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ne tackle en belastning. Der er ingen tvivl om, at sådanne normer er yderst 
synlige i en subklutur som militæret. Følgende citater tydeliggør holdnin-
gen hos major Dall, chef for Forsvarets Erhvervsorientering:  
"De kan se, når de kommer kørende i ders konvoj, at her har altså været 
nogle snigskytter - og der ligger en død mand eller kvinde - men det er jo 
ikke de store oplevelser på den måde. ( ) -Men jeg mener, at sådan en tid er 
noget, der modner et ungt menneske. ( ) ...med den alder de fleste af dem 
har, har de måske fået fem eller seks års mere erfaring end andre unge 
mennesker herhjemme (Press, nr. 95/1993 - vor understregning). 
"De oplevelser, de har dernede, har de for det første bearbejdet i gruppen 
sammen med deres venner - og når de kommer hjem har vi en uge sammen 
med dem, hvor vi så kan bearbejde det igen. Og dermed får de det væk. Når 
de så kommer ud i det private liv, så har de altså oplevet et eller andet - og 
du kan få dem til at fortælle de mest uhyrlige historier." (Op.cit., vor un-
derstregning). 
Holdningen, der her kommer til udtryk er, at soldaternes oplevelser - i dette 
tilfælde vidne til død - ikke vurderes som belastende og at de ved alminde-
lig bearbejdning kan få "det" væk og dermed ikke får behov for professio-
nel hjælp. Ydermere antydes synspunktet, at oplevelserne er en ekstrage-
vinst for deres private og sociale liv, fordi de har underholdningsværdi og 
endelig at oplevelserne ligefrem er faciliterende for en sund modningspro-
ces. 
Soldaten vender hjem med essentielle indre behov for empati og anerken-
delse, både i forhold til problemer og behov, der er opstået ved krigsdelta-
gelsen. Desuden er der et grundlæggende behov for anerkendelse af solda-
tens indsats og hvad han faktisk har været udsat for.  
Hos de danske FN-soldater ses et behov for nationens anerkendelse. En 
dansk FN-soldat kommenterer modtagelsen af en medalje fra FN således: 
"Jamen det er jo bare en medalje, jeg har fået af FN...den betyder ikke no-
get...alle får én af FN efter 90 dages tjeneste. ( ) Jeg ville hellere have haft 
en anerkendelse af den danske stat eller forsvaret - et klap på skulde-
ren...der kunne jo godt været mødt nogen op og have taget imod os. ( ) Jeg 
ville tilbage til Kiseljak, for det var jeg god til, jeg fik anerkendelse af de 
amerikanere jeg kørte for, klap på skulderen - det var jeg sgu' god til" 
(Fak2eren TV2, 1994). 
Det er interessant, at FN's udtryk for anerkendelse (medaljen) ikke har be-
tydning for soldaten. Istedet ønsker han, at Forsvaret eller den danske stat 
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havde udtrykt anerkendelse, hvilket bekræfter antagelsen om, at det er nati-
onen, og ikke institutionen FN, der er det idealiserede forældrebillede.  
Formår nationen ikke at efterleve ansvaret og rollen som spejlende instans 
resulterer det ofte i oplevelsen af at blive sekundært viktimiseret, hvilket 
kun intensiverer og forværrer den narcissistiske krænkelse.  
Hvis de sociale omgivelser ikke perciperes som socialt støttende efter 
hjemkomsten er der stor risiko for, at det virker sekundært viktimiserende. 
Hvadenten det drejer sig om boligselskabets afvisning af ønsket om en bo-
lig eller betydningsfulde andres manglende forståelse, "udløser" en sådan 
oplevelse af manglende støtte soldatens narcissistiske sårbarhed. Reaktio-
nen herpå er ofte en narcisstisk forankret vrede. 
Det er vigtigt at forstå, at sekundær viktimisering ofte kan virke stærkere 
end selve traumet/traumerne. Den narcissistisk krænkede soldat knytter ofte 
større forventninger til både de generelle sociale omgivelser og nære signi-
fikante andre. Tilsvarende større bliver skuffelsen når disse forventninger 
ikke opfyldes. 
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AFSLUTTENDE KOMMENTARER 
Det danske Forsvar er med deltagelsen i krigen i Ex-Jugoslavien i en kvali-
tativ ny situation og må, i lighed med det danske samfund, derfor forholde 
sig anderledes til FN-soldaternes situation, før, under og efter krigs-
tjenesten. Erfaringer fra andre nationers krigsdeltagelse viser, at de psyki-
ske eftervirkninger af krigsdeltagelse ofte er massive og i mange tilfælde 
vedvarende. Disse erfaringer bør udnyttes, men bliver det desværre ikke i 
tilstrækkelig grad. Resultatet er, at man ikke stiller de nødvendige ressour-
cer til rådighed, som en relevant hjælp til bearbejdelsen og intergrationen af 
soldatens belastende krigsoplevelser ville fordre. I den forbindelse er den 
psykologfaglige viden yderst relevant, og PTSD-diagnosen er et anvende-
ligt redskab til at forstå krigstraumernes natur og symptomernes dynamik.  
En anerkendelse af det serielle aspekt ved krigstraumer og forståelsen af 
krigstraumer som en narcisisstisk krænkelse affødt af overgreb på selvet er 
forhold, der har betydning for, hvordan man forstår og arbejder med trau-
matiserede soldater. Derfor er det et betydeligt fremskridt, at man nu ind-
drager et personligt relevanskriterium i PTSD-diagnosens stressor-
kriterium (APA, 1994). Hvad der mangler er en tilsvarende anerkendelse af 
det serielle aspekt. 
I tilknytning til PTSD-diagnosens anvendelighed som redskab vil vi gøre 
opmærksom på, at det f.eks. i forhold til de danske FN-soldater ikke er li-
gegyldigt, hvordan man anvender det.  
Hvis man kun måler PTSD, og ikke er opmærksom på den resterende del af 
populationen, der også tegner sig for et varieret symptombillede, men ikke i 
et omfang og i en grad der opfylder kriterierne for PTSD svigtes en hjælpe-
krævende gruppe af soldater, nemlig den gruppe der har problemer, men 
ikke opfylder de strenge PTSD-kriterier. Ved kun at beskæftige os med den 
PTSD-diagnosticerede gruppe af soldater bidrager vi til at vedligeholde en 
grundholdning, der er solidt forankret i det militære system og måske også i 
offentligheden. Holdningen er, at det kun er en mindre del af soldaterne, 
der får psykiske eftervirkninger efter krigsdeltagelse. Holdningen kommer 
f.eks. til udtryk i et af Forsvarets senest planlagte initiativer i forbindelse 
med udvælgelsesprocedurer. Man arbejder på at udvikle tests, der kan fra-
sortere de soldater, der skønnes at være psykisk sårbare. Sådanne tiltag er 
hensigtsmæssige, men hvis denne holdning står alene og forbliver ureflek-
teret, er man med til at undergrave erkendelsen af, at krigsdeltagelsen er 
potentielt traumatiserende for alle.  



 

 96

Anbefalinger - psykologisk profylakse 
Det er til stadighed nødvendigt at danne sig et klart billede, af hvilke 
belastninger FN-soldaten udsættes for under tjenesten og hvordan den 
psykiske helbredstilstand er under og efter tjenesten - ikke mindst p.g.a. 
krigens hurtigt skiftende udvikling, men også fordi Det Danske Forsvars 
rolle som styrke i Ex-Jugoslavien efter alt at dømme i fremtiden kan 
overskride den egentlig fredsbevarende.  
Holland er førende hvad angår psykologisk profylakse og følgende 
anbefalinger er baseret på RNLA´s (Royal Netherlands Army) politik på 
dette område (de Swart, 1995) og enkelte tilføjelser er baseret på behov 
udtrykt af denne undersøgelsesgruppe i uddybede svar. 
Udvælgelsesprocedurer, der gennem personlighedstests og interview er 
rettet mod egnethed i forhold til henholdsvis udstationering i udlandet og 
psykologisk egnethed. Her søges at fravælge soldater, der er psykisk 
ustabile eller har en høj frekvens af belastende livsbegivenheder - altså 
identifikation af en høj-risikogruppe. 
Psykologisk screening af de, som frivilligt melder sig til FN-tjeneste. 
Screeningen retter sig mod ovenstående og kan bestå af personligheds-
tests/interview og et spørgeskema udviklet på baggrund af en analyse af 
problemfyldte tjenesteforløb. 
Uddannelse, rådgivning og træning på områderne stress (teoretisk, såvel 
som praktisk) og social støtte. Pårørende søges inddraget og det vil være at 
foretrække, at undervisningen varetages af den psykolog, der senere vil 
blive udsendt som felt-psykolog.  
Uddannelse af nøglepersonel (ledere) i debriefing-procedurer indgår i 
denne del. Det kunne være en mulighed, og var et ønske fra flere i denne 
undersøgelsesgruppe, at inddrage tidligere udsendte, som har egne og 
meget konkrete erfaringer at tilbyde. 40% af undersøgelsesgruppen mener i 
tilknytning hertil, at de er i besiddelse af erfaringer med hensyn til 
bearbejdelse, som andre kunne drage nytte af. 
En feltpsykolog, helst med militær lederuddannelse, udsendes med hver 
bataljon og indgår som del af det øvrige personale, der varetager 
omsorgsmæssige behov, på linje med f.eks socialrådgiver, feltpræst og 
læge. Er enheden mindre end en bataljon, er det de eksisterende risici i 
området, der bestemmer, hvorvidt en feltpsykolog udsendes. Feltpsykolo-
gen rådgiver øverstbefalende, støtter nøglepersonel og tilbyder rådgivning 
og terapi efter behov. Det skal her tilføjes, at flere soldater i undersøgelsen 
har udtrykt et stærkt ønske om, at rådgivningen kunne foregå under mere 
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"private former", således, at eksempelvis kammerater ikke gennem en tynd 
væg kunne høre hvad der blev talt om. Desuden synes det at være et 
problem, at opsøgelse af hjælp efterfølges af registrering - flere afstår fra at 
bede om hjælp for at undgå dette. I forlængelse heraf ønsker nogle adgang 
til en anonym rådgivning efter hjemkomsten. 
Omsorg for hjemmefronten implicerer etablering og rådgivning af 
pårørende-komitéer for hver udsendt enhed. Formålet er at pårørende til 
udsendte FN-soldater kan udnytte en fælles erfaringsflade og støtte 
hinanden via møder og evt. telefonkæder. I tilknytning hertil giver et døgn-
åbent situationscenter f. eks. Hærens Operative Kommandos informa-
tionstjeneste, de pårørende mulighed for at hente information om deres 
udsendte pårørendes situation. Det er dog de pårørendes eget valg og 
ansvar at deltage i en komité. 
Psykologisk debriefing iværksættes af feltpsykologen eller en repræsentant 
fra nøglepersonellet efter voldsomme og livstruende begivenheder. 
Desuden iværksættes en psykologisk debriefing før de FN-udsendte vender 
hjem. Dette foregår helst indenfor enheden, men kan i nogle tilfælde foregå 
individuelt. 
Reintegrationsmøder tilbydes ca. 8 uger efter hjemkomsten. Valget af 
tidspunktet er under hensyntagen til, at mange i den første tid efter 
hjemsendelsen blot ønsker at være sammen med familien og "falde ind" i 
deres normale tilværelse igen. Det er desuden typisk, at problemer først 
viser sig et stykke tid efter hjemkomsten, hvor man mærker, hvordan det er 
igen at være hjemme i trygge omgivelser, der "tillader" psykiske efter-
reaktioner at komme op til overfladen. Reintegrationsmøderne ledes af 
Forsvarets psykologiske afdeling. Temaer som tilpasning til civilt liv, til 
familie og til arbejde og de problemer, som en reintegrationsproces i øvrigt 
kan medføre, tages op til diskussion og i fællesskab søger man at finde 
løsninger.  
Omsorg for veteraner er Forsvarets ansvar, selvom veteranerne ikke læn-
gere er en del heraf. Der skal iværksættes en opsøgende indsats der skal 
søge at opspore problemerne og tilbyde hjælp og veteranen skal kunne få 
kontakt til den psykolog, der var udstationeret med ham. Det er i denne 
forbindelse vigtigt og ønskværdigt med et godt samarbejde mellem 
Forsvarets psykologiske afdeling, veteranorganisationer og sundhedssyste-
met i almindelighed. 
Erfaringsopsamling varetages som en prioriteret del af øvrig 
erfaringsopsamling i Forsvarets regi og der laves løbende undersøgelser. 
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Evaluering af dette "program" og korrigering i overensstemmelse med 
indsamlede erfaringer. 
Sammenfattende om programmet kan siges at det bygger på følgende 
principper: 
Udstationerede enheder skal bestå af psykologisk stabile personer, som har 
en forhistorie uden overvægt af belastende livsbegivenheder.  
Hjemmefrontens velbefindende er af stor betydning, ikke blot for de 
konkrete pårørende, men også for soldaten - derfor skal der drages omsorg 
for de udsendtes familie eller øvrige pårørende.  
Stress er en normal reaktion på anormale situationer - dette kan ikke 
understreges ofte nok og indebærer et princip om, at følelser kan diskuteres 
- også blandt soldater. 
Behandlingen må være så kort og enkel som mulig og gennemføres så nær 
den udløsende begivenheds oprindelsessted som muligt, hvis der kan 
identificeres en sådan. Desuden må behandlingen iværksættes uden 
forsinkelse og offeret bør forvente at vende tilbage til sin enhed så hurtigt 
som muligt, hvilket enheden og kammeraterne også bør forvente. Endelig 
må behandlingen være standardiseret og som sådan bør den ikke være 
afhængig af behandlerens personlige præferencer eller den enhed offeret 
tilhører. 
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BILAG 3 
KRITERIER FOR PTSD 

 
01) Personen har været udsat for en traumatisk begivenhed, der var kende-

tegnet ved de to nedennævnte forhold:  
 a) Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en begi-

venhed eller begivenheder, som indebar død eller trusler om død eller 
alvorlig kvæstelse eller trusler mod egen eller andres fysiske integritet. 

 b) Personens reaktion involverede intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel. 

2) Den traumatiske begivenhed bliver til stadighed genoplevet på mindst 
én af følgende måder: 

 a) Gentagne, invaderende og belastende erindringer om det skete 
 b) Gentagne belastende drømme om begivenheden 
 c) En pludselig oplevelse af eller ageren som om den traumatiske begi-

venhed gentog sig i nuet (f.eks. en oplevelse af at gennemleve begi-
venheden igen, oplevelse af illusioner, hallucinationer eller dissociati-
ve episoder (“flash backs”) 

 d) Intenst psykisk stress ved oplevelse af begivenheder, der kan symboli-
sere eller ligne den traumatiske begivenhed  

 e) Fysiologisk reaktion ved oplevelse af begivenheder, der symboliserer 
eller ligner aspekter af den traumatiske begivenhed. 

3) Vedvarende forsøg på at undgå stimuli, der er forbundet med traumet, 
eller en følelsesmæssig tilbagetrækning (“numbness”), som ikke var til 
stede før traumet. Dette skal manifesteres ved mindst 3 af følgende 
symptomer: 

 a) Forsøg på at undgå tanker eller følelser forbundet med traumet 
 b) Forsøg på at undgå aktiviteter og situationer, der kan give erindringer 

om traumet 
 c) Manglende evne til at genkalde sig vigtige aspekter af traumet 
 d) Tydelig nedsat interesse for vigtige aktiviteter 
 e) En oplevelse af følelsesmæssig afsondrethed eller fremmedgørelse 

over for andre 
 f) Begrænsning i det følelsesmæssige spektrum, f.eks. manglende evne 

til at føle kærlighed over for andre 
 g) En oplevelse af, at fremtidsmulighederne er begrænsede 
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4) Vedvarende symptomer på øget stress (“arousal”), som ikke var til 
stede før traumet. Dette skal manifesterer sig ved mindst 2 af følgende 
symptomer: 

 a) Vanskelighed ved at falde i søvn eller at sove igennem 
 b) Irritabilitet og vredesudbrud 
 c) Koncentrationsvanskeligheder 
 d) Overvagtsomhed 
 e) Overreaktion på forskrækkelse (“startle response”) 

5) Forstyrrelsen skal have varet i mindst én måned 
 
6) Forstyrrelsen forårsager en klinisk set betydelig belastning eller for-

ringelse på det sociale, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktions-
områder. 

 
DSM IV (American Psychiatric Association, 1994) 
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