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Forord 
 
Den psykoterapeutiske behandling af traumatiserede flygtninge er et kræ-
vende specialistanliggende. Mange af klienterne er multitraumatiserede; de 
kommer fra kulturer, som ofte er meget fremmedartede og de har ofte en 
række negative erfaringer med det danske hjælpesystem.  
 
De psykologiske teorier, der ligger til grund for behandling er overvejende 
psykosociale, psykodynamiske eller eksistentialistiske. Mange psykologer 
vil uvilkårligt være afvisende overfor en behandling, der bygger på kogni-
tiv terapi, som stiller krav om systematik, struktur og planlægning, hjem-
meopgaver og en håndfast problemløsende attitude. 
 
Kognitiv terapi fordrer en meget grundig analyse af klientens problemer 
som baggrund for intervention. Heri ligger måske en meget væsentlig årsag 
til, at kognitiv terapi ikke er slået an som behandling for traumatiserede 
flygtninge. Men manglen på dybtgående kortlægning af klientens proble-
mer og forestillinger, herunder oplevelse af sammenhænge, er måske et ud-
tryk for en tilgang, som ligger under for den forestilling, at alliancedannelse 
og meningsfuld dialog hæmmes af teoribaseret, indledende assessment af 
oplevede problemer, symptomer og forestillinger. 
 
Det er derfor forfriskende og meget tiltrængt, at Peter Lykke Sørensen har 
sat sig for at undersøge anvendeligheden af kognitiv terapi i behandlingen 
af traumatiserede flygtninge. En lang række forudsætninger for anvendel-
sen af kognitiv terapi til denne målgruppe gennemgås omhyggeligt og 
kompetent, før end de omfangsmæssige beskedne, men indholdsmæssigt 
meget relevante, undersøgelser beskrives og diskuteres. 
 
Omhuen i detaljen og en fastholden af kravet om rationalitet i behandlingen 
gør, at det foreliggende værk vil være af stor værdi som inspirationsgrund-
lag for at udvikle og afprøve nye behandlingsformer indenfor området. Når 
klienternes problemer er tunge, stiller det større krav til behandlerne om 
åbenhed overfor nye fremgangsområder, som potentielt mere effektive og 
hensigtsmæssige end de eksisterende. 
 
Ask Elklit 
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Del 1 
1. Indledning  
Da jeg skulle starte i 8.klasse efter sommerferien var forventningen stor og 
var ikke blevet mindre af et rygte, som sagde, at 3 iranske flygtninge, to 
drenge og en pige skulle starte i parallelklassen. Nysgerrigheden var stor, 
for indtil da var flygtninge et ukendt fænomen i vores by og nogen, der 
blev talt om medierne. Spørgsmål som, hvordan ser de ud, kan de forstå og 
tale dansk, hvor kommer de fra og hvorfor er de flygtninge, hvad spiser de, 
og kan de spille fodbold trængte sig på. Ved skolestart viste det sig hurtig, 
at de både forstod og talte ganske godt dansk. I skolens kantine købte de 
ikke toast eller havde madpakker med spegepølse og leverpostej som os 
andre, de havde  i stedet fyldte pitabrød med, hvilket var ret eksotisk den-
gang. De var ikke særligt meddelsomme om, hvorfor de og deres familier 
var flygtet - måske formåede vi ikke at spørge på en ordentlig måde eller 
også forstod vi det bare ikke, men nysgerrigheden blev aldrig helt slukket 
på det område. Omklædningsrummet i idrætstimerne afslørede, at de stort 
set lignede os - både med og uden tøj og de var mindst lige så gode til at 
spille fodbold som os andre. De var lidt mørkere i huden og havde lidt ac-
cent, men på alle andre områder lignede de stort set os andre. Alligevel for-
blev de lidt fremmede skoletiden ud, hvorfor betegnelserne de og os ikke er 
helt misvisende. Den fremmede har imidlertid altid været der. Almen psy-
kologisk set er vi, som art vokset op med ham, for så snart vi blev os, dvs. 
en organiseret social enhed – blev han en af de andre, hvorved vi afgrænse-
de os, og dermed en del af det ukendte, der omkransede vort kendte (Høgh-
Olesen, 2000). I den forstand er den fremmede et grundvilkår i den menne-
skelige tilværelse. Og med mindre vi bevidst bestræber os på det modsatte 
(og det er da heldigvis muligt), så synes den umiddelbare parathed i de fle-
ste af os således at være skepsis og tilbageholdende på-vagt-hed, når vi 
møder den fremmede (ibid.).    
 
Nogle år senere besøgte jeg, som ung koncentrationslejren Sachsenhausen i 
det daværende DDR. Besøget gjorde et stort indtryk på mig, men samtidig 
var der meget jeg ikke forstod. Som voksen vendte jeg mange år senere 
igen tilbage til en af terrorstatens værste og ultimative magtdemonstrationer 
- udryddelseslejren Auschwitz i Polen. At se billederne fra lejrens fotoarkiv 
og se de fysiske efterladenskaber i form barakker, krematorier, store 
mængder af kufferter, briller, proteser, tænder, hår og knoglerester i jorden, 
samtidig med en tidligere fange fortalte om lejrens tilblivelse, drift og fan-
gernes dagligdag var en oplevelse, jeg aldrig vil glemme. At være på et sted 
der har dannet ramme om så megen menneskelig grusomhed og lidelse ud-
fordrede mit syn på verden og ændrede mit syn på den såkaldte civiliserede 
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menneskenatur. Lidelserne og grusomhedernes omfang gik ganske enkelt 
ud over min fatteevne og besøget i Auschwitz såvel, som i Sachsenhausen 
gav anledning til flere spørgsmål end svar. Historien er rig på eksempler på 
organiseret krig og forfølgelse, grænseløs destruktivitet og systematiske 
folkedrab, og disse mørke sider af den menneskelige natur følger os tilsy-
neladende med uformindsket styrke op gennem tiden. De nu afsluttede 
rædsler i Ex-Jugoslavien er et af de senere vidnesbyrd om dette. Her skal 
den menneskelige destruktivitet ikke analyseres videre, men det er hoved-
sageligt denne kraft, der har drevet de folkemængder vi i dag møder som 
flygtninge på flugt. Ofrene i nazisternes koncentrationslejre nåede ikke at 
flygte. Og når destruktiviteten nævnes her, er det ikke mindst fordi, at ho-
vedudløseren af dette grusomme repertoire netop ofte er den fremmede – 
ham der tilhører de andre – dem som ikke er os, og som vi derfor heller 
ikke behøver at behandle, som vi behandler vore egne (Høgh-Olesen, 
2000). Forståelsen af den fremmede og det psykoterapeutiske behandlings-
arbejde med den fremmede, som har oplevet og siden hen flygtede fra de-
struktiviteten, men stadig oplever følgerne af den, er denne afhandlings 
centrale omdrejningspunkt.  
 
Menneskelig destruktivitet i form af væbnede konflikter og forfølgelse er 
en af hovedkræfterne bag den internationale migration, som har været støt 
stigende siden Anden Verdens Krig – en migration som ifølge Castles & 
Miller (1997) er en af de mest afgørende faktorer i global forandring. An-
tallet af mennesker som er blevet tvunget fra deres hjem som følge af vold 
og undertrykkelse blev ved udgangen af 2002 estimeret til ca. 35 millioner 
mod ca. 29 millioner i 1990 af den amerikanske komite for flygtninge 
(USCR, 2003). Af disse var ca. 13 millioner internationale flygtninge, dvs. 
mennesker som søger tilflugt i et andet land og hvoraf størstedelen kommer 
fra udviklingslande (ibid.). I takt med den stigende migration øges behovet 
for at yde lægelig og psykosocial hjælp til flygtninge. Det har betydet, at et 
stigende antal mennesker så som socialrådgivere, advokater, embedsmænd 
og psykologer konfronteres med flygtninges psykiske problemer. Mange af 
de mennesker, som i kraft af deres fag arbejder med flygtninge kender ikke 
(fuldt ud) disse problemers nærmere baggrund og natur (van der Veer, 
1995; Svendsen, 2001). Disse problemer kan føre til både irritation og mis-
tænksomhed hos de medarbejdere, som både skal yde hjælp og yde kontrol, 
og når det gælder professionelle behandlere tillige også afmagtsfølelse og 
skuffelse, fordi deres sædvanlige, vel afprøvede metoder ikke fører til det 
ventede resultat (ibid.). Dette drejer sig om de udfordringer og problemer 
der er forbundet med det tværkulturelle behandlingsarbejde med traumati-
serede flygtninge.  
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Overordnet vedrører det spørgsmålet om psykoterapiens egnethed, som be-
handlingsform til flygtninge og indbefatter bl.a. faktorer som; kommunika-
tionsvanskeligheder og fravær af en kulturel referenceramme; flygtninge-
nes forestillinger om behandling og psykoterapi; symptomers fremtrædel-
sesformer og vores vestlige diagnostiske kategorier; opfattelser af mental 
sundhed og psykiske forstyrrelser og psykoterapiens rolle og den terapeuti-
ske institutions funktion. Diagnostik og psykoterapi er et vestligt fænomen 
udviklet i den industrialiserede del af verden. Det er spørgsmålet, om det 
har nogen mening, at overføre den praksis til flygtninge fra Den tredje og 
fjerde Verden, som størstedelen af flygtningene kommer fra. 
 
Litteraturen på området efterlader det klare indtryk, at det terapeutiske ar-
bejde med flygtningenes problemer kræver særlige teoretiske modeller og 
metoder (f.eks. Arenas et al., 1997; Kinzie, 2001a; Jaranson et al., 1998; 
van der Veer, 1995). Men selvom man ikke uden videre kan overføre eksi-
sterende psykologiske teorier og metoder, til arbejdet med flygtninge findes 
der i den publicerede litteratur stort set ikke arbejder, der forsøger dette. I 
forbindelse med den psykoterapeutiske behandling af traumatiserede flygt-
ninge har f.eks. Arenas (1997) og Elsass (1995) påpeget, at de gængse be-
skrivelser, bortset fra vidnesbyrdmetoden, ofte er en stereotyp omtale af 
nødvendigheden af at få traumehistorien fortalt og gennemlevet. I det hele 
taget fremlægges der kun i begrænset omfang retningslinjer for psykotera-
peutisk intervention og overvejelser over dens teoretiske begrebskonstruk-
tioner og referencerammer (Basoglu, 1992, 1998). Dette står i skærende 
kontrast til, at litteraturen ofte fremhæver at flygtningenes komplekse pro-
blemer vanskeliggør den terapeutiske opgave, og det fordrer stor dygtighed 
og omtanke fra terapeutens side, hvis behandlingen skal lykkes og have en 
gavnlig effekt. Når det gælder traumatiserede flygtninge har det først og 
fremmest overrasket mig, at der er forbløffende få beskrivelser af kognitive 
behandlingstilgange med flygtninge. Det er overraskende, fordi det er en 
behandlingsform i fuld vækst og en behandlingsform som har vist lovende 
resultater inden for andre klientgrupper. 
 
Samlet betragtet har disse forhold inspireret mig til en teoretisk undersøgel-
se af behandlingsarbejdet med flygtninge og mulighederne for en kognitiv 
tilgang. Mere konkret er fokus afgrænset til at belyse feltet for det tværkul-
turelle terapeutiske arbejde med traumatiserede flygtninge med henblik på, 
at undersøge mulighederne for at benytte kognitive psykoterapeutiske in-
terventionsformer. Er en kognitiv tilgang mulig og klinisk meningsfuld, i så 
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fald hvorfor? Og hvordan kan kognitive metoder og teknikker benyttes i 
behandling af traumatiserede flygtninge? 
 
Det fremhæves ofte, at mennesker reagerer forskelligt på traumatiske begi-
venheder, og at der er store variationer i, hvor høj grad en traumatisk begi-
venhed forstyrrer det normale psykologiske funktionsniveau. Traumatiske 
oplevelser kan f.eks. føre til udviklingen af adskillige forskellige forstyrrel-
ser, herunder depression, specifikke fobier, DESNOS (disorders of extreme 
stress not otherwise specified) og personlighedsforstyrrelser (Foa et al., 
2000). I denne afhandling vil fokus imidlertid være de efterreaktioner, der 
kan forstås inden for rammerne af posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). 
Samtidig har flygtninge problemer, som ikke kan forstås inden for rammer-
ne af PTSD, bl.a. psykiske problemer der følger af oplevelserne i hjemlan-
det, flugten fra hjemlandet, præasylfasen og livet i eksil (Arenas, 1997). 
Det gælder sekundære symptomer som skam, skyld, angst depression, so-
matiske gener, sociale og interpersonelle vanskeligheder, der i større eller 
mindre grad hæmmer eller forhindrer flygtningen i integrationen, og orien-
teringen mod en normal tilværelse i eksillandet. Disse problemer analyseres 
også og indgår ligeledes i interventionsovervejelserne omkring en kognitiv 
tilgang.       
 
Problemstillingen vil således blive bearbejdet på grundlag af en beskrivel-
se, analyse og diskussion af følgende kerneområder 1) kognitive PTSD teo-
rier, 2) kulturel rodkapning, 3) betydningen af kulturelle forhold i relation 
til diagnosticering og behandling, 4) eksisterende behandlinger af traumati-
serede flygtninge, 5) kognitiv terapi, 6) kognitive adfærdsterapeutiske 
PTSD behandlinger, samt 7) kommunikationsproblemer og tolkning. Ana-
lysen og diskussionen vil blive foretaget ud fra flygtningenes generelle 
problemer, som de beskrives i litteraturen, empiriske undersøgelser og 
kognitive forståelser, og danner samlet grundlag for overvejelserne om-
kring mulighederne for kognitiv terapi som interventionsform i behand-
lingsarbejdet med traumatiserede flygtninge. Formålet er ikke, at nedbryde 
de eksisterende forståelser og praksisformer, men at bringe forståelsen og 
behandlingen ind i nye sammenhænge og udfordre erfaringer på området.  
 
1.1 Valg af metode 
Afhandlingen tager først og fremmest udgangspunkt i eksisterende teoreti-
ske overvejelser og eksisterende undersøgelser om traumatiserede flygtnin-
ge, PTSD, tværkulturel psykoterapeutisk behandling og kognitiv adfærdste-
rapi. Der er fortaget systematisk litteratursøgning ved brug af PsycInfo, 
suppleret ved Statsbibliotekets onlinesystem (SOL) og søgning via kilde-
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til-kilde. Ved søgning i PsychInfo i perioden 1970 01/01 – 2002 01/10 
fandtes følgende referencer: Refugees/PTSD (232), Refugees/Cross cul-
tural treatment (28), PTSD/Cross cultural treatment (93), PTSD/Cross cul-
tural treatment, refugees (33), PTSD/Cognitive therapy (245), 
PTSD/Cognitive therapy/refugees (2)1.   
 
1.2 Indhold og opbygning 
I første del bestående af kapitel 1 til 5 præsenteres feltet, gennem en rede-
gørelse, analyse og diskussionen af PTSD, kognitive traume forståelser, 
flygtningenes problemer, samt kultur og dens implikationer i relation til 
diagnosticering og behandling. Formålet er, at vise de problemer vi møder 
hos flygtninge og samtidigt tegne et billede af, hvordan vi kan forstå disse 
problemer i forhold til terapeutisk behandling.  
 
I anden del bestående af kapitel 6 til 8 fokuseres bredspektret på behand-
ling rettet mod traumatiserede flygtninge. Hvilke problemstillinger skal 
behandleren forholde sig til og være opmærksom på, samt hvilke metoder 
og redskaber er anvendelige. Endvidere præsenteres, analyseres og diskute-
res eksempler på interventionsformer, der benyttes i behandlingsarbejdet 
med traumatiserede flygtninge. Formålet er her at skabe overblik over fel-
tets behandlingsmetoder og centrale problemstillinger. 
 
I tredje del bestående af kapitel 9 og 10 beskrives kognitiv terapi og mulig-
hederne for en kognitiv tilgang undersøges med udgangspunkt i overvejel-
serne fra del 1 og 2. Afslutningsvis samles der op på problemstillingerne og 
der gives en perspektivering i forhold til kognitive behandlingstiltag rettet 
mod traumatiserede flygtninge.    
  
2.  Flygtninge og traumatisering 
Bevidstheden om flygtninges oplevelser med undertrykkelse, tortur og an-
dre former for vold, adskillelse og tab udløser nærmest automatisk forestil-
lingen om flygtninge, som værende hjælpeløse, depressive, fattige og uden 
faglige kvalifikationer. Stereotypiske forestillinger som disse er udbredt og 
får næring af det billede medierne efterlader. Sådanne kategoriseringer hol-
der imidlertid ikke. Begrebet flygtning fortæller ikke, hvordan den enkelte 
person har reageret på de belastende begivenheder, der førte til flugten eller 
den tvungne migration. Måden hvorpå den enkelte flygtning vil håndtere 
disse belastninger er bestemt af en række faktorer, heriblandt familiefor-
hold, netværksstøtte, intensiteten og varigheden af de belastende oplevel-
                                                 
1 Søgningen er løbende blevet udvidet med søgninger på databasen for 10/01 2002 – 1/4 2003 og under-
vejs er der foretaget søgninger på relevante temaer og resultaterne heraf figurerer under de enkelte afsnit. 
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ser, alder, køn, personlighed, klassetilhørsforhold, samt politisk, religiøs og 
kulturel tilknytning (Arenas 1997, Baker 1992). Flygtninge kan således ik-
ke betragtes, som en homogen gruppe, og deres reaktioner og handlings-
strategier er hverken identiske eller forudsigelige (ibid.). Mange flygtninge 
er dog traumatiserede. Dansk Flygtningehjælp vurderer at 20-30 % af de 
flygtninge, der kommer til Danmark er traumatiserede (Svendsen, 2001). 
Flere undersøgelser af flygtninge der opsøger hjælp viser, at op mod 50 % 
opfylder kriterierne for PTSD (Kinzie et al., 1990; Mollica et al., 1993; 
Ramsey et al., 1993; Thulesius & Håkanson, 1999). Blandt flygtninge fra 
kampzoner har man konstateret endnu højere forekomster af PTSD, f.eks. 
op til 86 % blandt cambodianske flygtninge (Carlson & Rosser-Hogan, 
1991) og 65 % blandt bosniske flygtninge (Kessler, 2000).  
 
Traumatisering henviser til en legemlig eller psykisk beskadigelse eller 
kvæstelse pga. ydre påvirkning. I faglitteraturen benyttes begrebet til både 
at beskrive den fysiske og/eller psykiske reaktion på voldsomme begiven-
heder, og til at beskrive de begivenheder der fører til reaktionen. Et psykisk 
traume kan indfinde sig som følge af en uventet, chokerende eller voldsom 
begivenhed, som f. eks voldsoverfald, trafikuheld eller længerevarende 
pinefulde begivenheder såsom krigsbegivenheder, alvorlig sygdom eller 
seksuelle krænkelser. Voldsomme begivenheder betegnes som traumatiske 
når de medfører eller kan medføre et traume dvs. til oplevelser som er så 
vanskelige at mestre, at de med stor sandsynlighed resulterer i psykologisk 
dysfunktion på kortere og længere sigt. Hvor meget en traumatisk begiven-
hed forstyrrer den enkeltes normale psykologiske funktionsniveau beror på 
en række faktorer og er som nævnt meget forskelligt. 
 
Historisk har fagfolk fra mange forskellige fagområder beskæftiget sig med 
beskrivelser og modeller for, hvad der sker med mennesker under og efter 
farefulde og belastende situationer. Studierne af traumer har for alvor ud-
viklet sig i tilknytning til krige i det 20. århundrede og har, udover de fysi-
ske skader, fokuseret på krigens psykiske følger for soldater og fanger 
(Herman 1995). Overlevende soldater fra 1. verdenskrig udviste uventede 
symptomer på deres krigsoplevelser. Symptomer, som irritabilitet, vrede, 
tristhed, søvnbesvær og isolation havde primært hørt datidens såkaldte ”hy-
steriske” kvinder til begyndte at dukke op hos ellers raske stærke soldater. 
Tilstanden benævntes granatchok. Den amerikanske psykiater Kardiner be-
handlede traumatiserede krigsveteraner fra 1.verdenskrig, og med bogen 
”The Traumatic Neuroses of War” beskrev han, som den første, soldaternes 
symptomer på et fysisk og psykisk niveau (van der Kolk et al., 1996). Kar-
diners studier viste den dynamiske forbindelse mellem symptomerne og de 
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forudgående begivenheder, og studierne anses for at være forløberen for 
den senere beskrivelse af den post-traumatiske stressforstyrelse (ibid.). Se-
nere og specielt i 1970’erne undersøgte man forskellige typer af traumatise-
ring, heriblandt Vietnam veterans syndrome, rape trauma syndrome, abused 
child syndrome og torture syndrome.  
 
Først i 1980 kommer der en samlet fremstilling af, hvorledes traumatisering 
kan forstås. Med diagnosen Post-traumatic Stress Disorder i DSM III 
(APA, 1980) og senere i DSM IV (APA, 1994, se bilag 1) har man forsøgt 
at skabe et almengyldigt forståelsesredskab for traumatiske hændelser og 
efterreaktioner. Rationalet bag PTSD diagnosen var, at samle de mange 
forskellige diagnoser der henviste til specifikke traumatiske begivenheder 
under en fællesbetegnelse og derved indkredse de alment forekommende 
reaktioner på traumatisering (van der Kolk et al., 1996).  
 
Efter fremkomsten af PTSD diagnosen har forskningen i traumatiske hæn-
delser og efterreaktioner på disse steget markant, og efterhånden er en ræk-
ke begrænsninger og uklarheder i den oprindelige diagnose blevet påvist. 
Dette har ført til en omformulering og justering af den oprindelige diagno-
ses kriterier, først i DSM III-R (APA, 1987) og senere i DSM IV (APA, 
1994). Bl.a. er stressorkriteriet blevet ændret, hvilket er relevant for denne 
opgaves fokus, eftersom det er svært at give en udtømmende beskrivelse af, 
hvad der konstituerer traumatiske begivenheder i forhold til flygtningenes 
oplevelser. I revisionen af DSM III, benævnt DSM III-R bygger PTSD di-
agnosen på et normativt stressorkriterium, begivenheden skal være ekstrem 
og yderst belastende for næsten enhver. Elklit (1994) påpeger dette kriteri-
um er problematisk, netop fordi det er normativt, og efterlyser et personligt 
relevanskriterium i forbindelse med begivenheden. Begivenhedskriteriet er 
nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt, eftersom nogle personer ikke påvirkes 
nævneværdigt af voldsomme og PTSD fremkaldende hændelser (ibid.). I 
DSM IV beskrivelse af PTSD har man bevæget sig væk fra det normative 
stressorkriterie til en definition, der fokuserer på de subjektive fænomeno-
logiske aspekter af hændelsen. Hermed åbnes der mulighed for, at kerne-
traumet kan variere fra person til person (dvs. at den samme hændelse kan 
have forskellige indvirkninger på forskellige personer). Samtidig anerken-
des også at mere almindelige livsbegivenheder såsom dødsfald og svær 
sygdom kan efterlade personen i en traumatiseret tilstand. I DSM IV er 
man gået langt for tage hensyn til både de objektive og subjekt aspekter, 
hvilket understreger vanskeligheden i at trække linien mellem traumatiske 
begivenheder og andre uønskede begivenheder (Yule et al., 1999).  
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Sammenholdes Genevekonventionens (1951) definition på flygtninge med 
DSM IV kriterium 1.a finder vi, at flygtninge begrebsligt set i høj grad op-
fylder dette kriterium (se bilag 2). Derudover skal flygtningen i situationen 
have reageret med intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel. I mindst en må-
ned efter begivenheden skal flygtningen have reageret med en række gen-
oplevelsessymptomer i relation til den traumatiske begivenhed. Genople-
velsessymptomerne kommer til udtryk i form af invaderende erindringer, 
drømme, flashbacks og associationer til den traumatiske hændelse via an-
dre begivenheder, som minder om denne. Samtidig med disse genoplevel-
sessymptomer skal flygtningen udvise en række undgåelsessymptomer, 
sammenfattende kendetegnet ved undgåelse af tanker og følelser om situa-
tionen, undgåelse af aktiviteter som minder om den traumatiske hændelse, 
amnesi for dele af traumet og en generel følelsesmæssig tilbagetrækning. 
Dertil skal flygtningen udvise en række stress-symptomer, karakteriseret 
ved søvnproblemer, aggression, koncentrationsbesvær op hyperopmærk-
somhed. Hvis symptomerne varer mindre end 3 måneder taler man om akut 
PTSD, og varer de mere end 6 måneder beskrives det som kronisk PTSD, 
og endelig forefindes betegnelsen forsinket PTSD, hvis symptomerne først 
er fremtrædende efter 6 måneder.  
 
PTSD diagnosen giver en formaliseret beskrivelse af, hvad en traumatisk 
begivenhed er og en beskrivelse af symptombilledet ved en traumatisk ef-
terreaktion. Det symptomatiske billede er kendetegnet ved tre symptomom-
råder: genoplevelses-, undgåelses- og stress-symptomer. Derimod gives 
ikke nærmere anvisning på, hvordan man vurderer en begivenheds speci-
fikke traumatiserende virkninger. For menneskefremkaldte hændelser (tor-
tur, vold, incest, voldtægt, gidseltagning m.fl.) er det blevet fremhævet, at 
disse formelt såvel som indholdsmæssigt afviger kvalitativt fra naturkata-
strofer, idet der er tale om bevidste intentionelle handlinger (Herman, 
1995). Samtidig er disse situationer ofte kendetegnet ved en asymmetrisk 
relation mellem gerningsmand og offer, hvor gerningsmanden er offeret 
overlegen i kraft af sin magt og kontrol over situationen (ibid.). Disse for-
hold menes at have afgørende betydning for udviklingen af en række se-
kundære symptomer, der ikke er indeholdt i PTSD diagnosen (ibid.).  
 
PTSD er en af de få diagnostiske kategorier, der faktisk inkluderer en klar 
ætiologisk variabel (stressor kriteriet) og forsøger at samle de kognitive, 
emotionelle og kropslige aspekter. Det betyder dog ikke, at lidelsens ætio-
logi kendes. DSM systemet er kendetegnet ved, at det overordnet forholder 
sig beskrivende til virkeligheden, og ikke forsøger at give systemets for-
skellige diagnoser årsagsforklaringer. Klassifikationerne er i princippet 
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ateoretiske og hviler på en ”bio-psycho-social approach”, som har domine-
ret den angelsaksiske psykologi og psykiatri de seneste årtier (Mirdal, 
2001b). I litteraturen til denne afhandling tilslutter størstedelen af de gen-
nemgåede teorier og undersøgelser sig DSM systemets beskrivelse af, hvad 
der konstituerer en traumatisk oplevelse og beskrivelsen af symptombille-
det ved en traumatisk efterreaktion (PTSD)1. 
2.1 Teoretiske kognitive perspektiver på traumatisering 
Den brede tilslutning gælder for PTSD som deskriptiv diagnose og ikke 
forklaringer på lidelsens ætiologi. Årsagsforklaringer til PTSD-processer er 
fremkommet ud fra mange biologiske, psykologiske og sociale teorier 
(Elklit, 1994). Alene indenfor psykologien findes adskillige teoretiske mo-
deller, der forklarer de ætiologiske faktorer ved PTSD og det deraf følgen-
de symptomatiske billede. F. eks opstiller Peterson et al. (1991) 13 forskel-
lige modeller, som har udgangspunkt i seks forskellige teorirammer. Van 
der Veer (1995) præsenterer ligeledes fem teoretiske synsvinkler der, hver 
især bidrager til forståelsen af PTSD i relation til traumatiserede flygtninge. 
Kognitiv terapi bygger på kognitive modeller for en given lidelses aktuelle 
årsagsmekanisme. Derfor vil der i det efterfølgende kun blive gennemgået 
specifikke kognitive teorier om PTSD. En række teorier (Horowitz, 
1976/86; Janoff-Bulman, 1985; Foa et al., 1989) fremhæver de kognitive 
faktorers centralitet i forståelsen af PTSD. Disse kognitive forståelsesram-
mer er baseret på en konstruktivistisk erkendelsesteori. Konstruktivismen 
antager, at vore individuelle strukturer (dvs. vores nervesystem og sanseap-
parat) indgår aktivt i at konstruere ”realiteter” på baggrund af vore kontinu-
erlige oplevelser og erfaringer i verdenen. Konstruktionen er funderet på 
sanseindtryk, som forarbejdes på grundlag af kognitive skemaer2, der be-
stemmer, hvordan vi opfatter virkeligheden, hvad vi kan erkende og hvor-
dan vi forstår og tillægger begivenheder mening (McCann & Pearlman, 
1990).  
2.1.1 Horowitz kognitive teori 
Horowitz (1976/86) har fremlagt en af de mest indflydelsesrige teoretiske 
modeller for PTSD og tager udgangspunkt i ovennævnte forståelse3. 
                                                 
1 Mirdal (2001a) pointerer DSM klassifikationens dominans i de engelsksprogede lærebøger og internati-
onalt anerkendte tidsskrifter, der kræver at forskningen sættes i relation til denne diagnostiske kategorise-
ring. I WHO’s diagnosesystem, ICD-10, som er blevet gældende norm i dansk psykiatri, er den tilsvaren-
de betegnelse ”posttraumatisk belastningsreaktion”. For nærmere gennemgang af forskellen mellem de to 
diagnostiske klassifikationssystemer henvises til Yule et. al. (1999).  
2 Skemabegrebet anvendes typisk i kognitiv psykologi og socialpsykologi som betegnelse for en persons 
almene vidensstruktur, som medvirker til at regulere personens opmærksomhed, perception, hukommelse, 
motivation og adfærd (Rosenberg et al., 1998). 
3 Om Horowitz bør regnes til de kognitive eller psykodynamiske teoretikere i relation til PTSD synes, at 
være et uafklaret spørgsmål, jf. redegørelse i Jind (1998). Her vil fokus være på de kognitive aspekter og 
teorien behandles som en teori inden for den kognitive ramme. 
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Grundideen i Horowitz teori er, at oplevelsen af traumatiske begivenheder 
resulterer i en informationsmæssig overbelastning af individets kognitive 
system. Fuldførelsestendensen er et centralt begreb i Horowitz teori og hen-
fører til et almenmenneskeligt psykologisk behov for at integrere ny infor-
mation i individets eksisterende modeller og skemaer. Traumatiske begi-
venheder opfattes som hændelser, der rummer en så massiv mængde ny 
information (i overensstemmelse med A-kriteriet ”outside the range of 
usual human experience”), at hændelsen ikke kan integreres i individets 
eksisterende forestillinger om omverdenen og selvet. Disse uoverensstem-
melser mellem individets skemaer og den nye traumerelaterede information 
resulterer i kognitiv dissonanstilstand, som individet vil søge at opløse 
igennem en kognitiv adaptionsproces.  
 
Drivkraften i den kognitive adaptionsproces er ovennævnte almenmenne-
skelige behov for, at integrere ny information i individets eksisterende 
skemaer, og mekanismen hvorved dette foregår betegnes, som assimilation 
og akkomodation af de eksisterende kognitive skemaer. Fuldførelsen af den 
kognitive bearbejdningsproces sker ved, at individet ændrer sine eksiste-
rende skemaer således, at de kan integrere den nye traumerelaterede infor-
mation (akkomodation) eller ved, at den traumerelaterede information ænd-
res på en måde, så den kan integreres i de eksisterende skemaer (assimilati-
on). Kognitiv adaption er en proces, hvori individets skemaer gradvis ænd-
res. Efter en traumatisk oplevelse følger en periode, hvor tanker, erindrin-
ger og forestillinger om traumet ikke kan forenes med individets eksiste-
rende skemaer. Dette er angstprovokerende for individet. I kraft af den 
kognitive fuldførelsestendens gengives den traumerelaterede information 
kontinuerligt, indtil de informationer der er forbundet med genoplevelsen 
er så overvældende og smertefulde, at de overskrider individets tolerance-
tærskel. Dette igangsætter kontrolprocesser i form af hæmning af den kog-
nitive bearbejdning (undgåelse). Denne hæmning resulterer i en reduktion i 
oplevelsen af smertefulde følelser f. eks. angst, hvilket reducerer motivati-
onen for kontrolprocesser, hvortil fuldførelsestendensen igen sætter ind i 
form af invasion, hvorefter henholdsvis angsten og kontroltiltag øges, og 
cyklussen fortsættes. Svingningerne i cyklussen danner grundlag for assi-
milations- og akkomodationsprocessen, som fortsættes i kraft af fuldførel-
sestendensen indtil skemaerne er revideret, således de til sidst kan rumme 
den nye information om verden og selvet. Det ovenfor skitserede forløb er 
karakteristisk for den normale bearbejdningsproces, dvs. svingningerne i 
cyklussen er et udtryk for en decideret helbredelsesproces. Patologiske re-
aktioner på traumatiske begivenheder er ifølge Horowitz (1990) karakteri-
seret ved større hyppighed, intensitet og varighed af symptomerne. De 
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normale svingninger mellem akkommodation og assimilation blokeres så-
ledes, at de undgående og invaderende symptomer opleves i vedvarende og 
mere intens grad.  
 
Horowitz teori har haft stor forklaringsmæssig gennemslagskraft, men kan 
kritiseres for at undlade en dybdegående redegørelse eller diskussion af 
kernespørgsmålet; hvorfor nogle mennesker udvikler post-traumatiske 
symptomer, mens andre med identiske eller lignende oplevelser ikke udvik-
ler selv samme symptomer. I forlængelse heraf kan der ligeledes, i forhold 
til gruppen af personer der udvikler en posttraumatisk reaktion, sættes 
spørgsmålstegn ved, at Horowitz ikke forklarer, hvorfor nogle af disse per-
soner formår at skabe kognitiv kongruens og bringe fuldførelsestendensen 
til ende, mens andre ikke formår dette, og derfor udvikler et kronisk invali-
derende posttraumatisk mønster. At Horowitz ikke redegør eller diskuterer 
individuelle faktorers betydning i større udstrækning forringer, ifølge 
Dalgleish (1999), forklaringsværdien af Horowitz kognitive teori.    
 
2.1.2 Janoff-Bulmans kognitive vurderings teori 
Janoff-Bulmans (1985) kognitive vurderingsteori har, som Horowitz’ teori 
et konstruktivistisk udgangspunkt og fokuserer ligeledes på, hvordan trau-
matiske begivenheder kan ryste og ødelægge individets kognitive system 
med posttraumatiske symptomer til følge. Janoff-Bulman anser den menne-
skelige psyke for, at være struktureret omkring en række skemaer, og i lig-
hed med Horowitz’ har teorien den manglende overensstemmelse mellem 
indholdet i den traumatiske hændelse og de eksisterende skemaer som det 
centrale omdrejningspunkt. I modsætning til Horowitz, der primært forkla-
rer PTSD symptomerne, som et resultat af en overordnet og uspecificeret 
dissonans i det kognitive system, har Janoff-Bulman derimod specificeret, 
hvilke skemaer at indholdet af den traumatiske begivenhed er inkongruent 
med. Janoff-Bulmans basale antagelser er de særligt fundamentale kogniti-
ve strukturer, der rystes eller ødelægges som følge af traumatiserende begi-
venheder. Disse basale antagelser forsyner individet med et stabilt koncep-
tuelt system, som giver os ligevægt i en evig skiftende verden. De fungerer 
som grundlag for erkendelse, planlægning og handling og defineres som 
basale eller fundamentale, fordi de udgør toppen af det hierarkisk opbygge-
de konceptuelle system, dvs. de mest generelle og gennemtrængende for 
det enkelte individs oplevelser. De basale antagelser, som udfordres ved en 
traumatisk begivenhed, har Janoff-Bulman kategoriseret i tre organiserende 
principper, nemlig en antagelse om verdens godhed, en anden om verdens 
meningsfuldhed og en tredje om selvets værd. Disse antagelser er bundet til 
en grundlæggende tro på, at vi hver især er usårlige (Janoff-Bulman, 1992). 
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Verdens godhed (org. benevolence of the world) refererer til vores grund-
læggende antagelser om andre mennesker og begivenheder. Når vi antager 
at andre mennesker er gode, så forventer vi, at de optræder hjælpsomt og 
venligt. Samtidig antager vi, at positive begivenheder frem for negative vil 
hænde os eller populært sagt tror vi på en god skæbne. Overordnet betragtet 
medfører denne antagelse, at vi lever i overbevisninger om en god og tryg 
verden, frem for en verden der er ond og fjendtlig.  
 
Verdens meningsfuldhed (org. meningfullness of the world) henviser til 
den basale antagelse, der giver individet en oplevelse af verden ”giver me-
ning”, hvilket indbefatter årsagsantagelser, herunder hvorfor begivenheder 
sker og mere specifikt, hvorfor visse begivenheder sker for bestemte men-
nesker. Når vi forsøger at forstå, hvilke begivenheder vi hver især kommer 
ud for, sker det ud fra antagelsen om, at gode mennesker fortjener gode 
hændelser og at ulykker oftest rammer de onde og umoralske. Dette ligger i 
forlængelse af Lerners (1978) ”just world” teori (retfærdighedshypotesen), 
som antager at mennesket har et dybtliggende behov for, at tro på en ret-
færdig verden, hvor folk får, hvad de fortjener og fortjener, hvad de får. En 
følge heraf er oplevelsen af et retfærdighedsprincip; viktimisering er ikke 
tilfældig og kan ikke ramme den ”uskyldige”. Dette princip indbefatter 
folks karakter såvel som deres handlinger. Ifølge Janoff-Bulman (1988) ser 
mennesket en sammenhæng mellem folks personlighed eller handlinger, og 
hvad de kommer ud for i livet. Vi har en illusorisk tro på, at vi kan kontrol-
lere, hvad der sker os og denne tro vedligeholder vores opfattelse af en me-
ningsfuld verden frem for en verden præget af kaos og tilfældigheder 
(ibid.). Overordnet opfatter vi os selv, som gode og moralske individer og 
dette er baggrunden for den basale antagelse om, at selvet har værdi (org. 
worthiness of the self). Når vi lever i en god og meningsfuld verden, og 
optræder vi som gode og moralsk ordentlige mennesker kan intet ondt 
hænde os (ibid.). Oplevelsen af traumatiserende begivenheder resulterer i et 
brud med disse fundamentale antagelser om verdens beskaffenhed og sel-
vet, og underminerer det fundament som individet hidtil har levet sit liv på. 
Individets oplevelse af verden risikerer derved at blive præget af fare, usik-
kerhed og tvivl, med invaderende tanker, undgåelsesadfærd og hyperarou-
sal til følge. Hvorvidt inkongruensen mellem de eksisterende basale anta-
gelser og den traumatiserende begivenhed udvikler sig til en reel traumati-
sering af individet, afhænger ifølge Janoff-Bulman (1985) af, hvordan be-
givenheden forstås, og hvilken mening individet tilskriver den traumatiske 
begivenhed. Hertil kommer virkningen af individets efterbearbejdning i 
form af kognitive, adfærdsmæssige og forebyggende strategier efterfølgen-
de traumet. 
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Ved at identificere, hvilke fundamentale kognitive strukturer som traumet 
kan tænkes at bryde med, bidrager Janoff-Bulmann yderligere til forståel-
sen af PTSD inden for en kognitiv ramme. Imidlertid beskæftiger teorien 
sig ikke med, hvordan disse strukturer menes at være repræsenteret i indi-
videt og hvilke processer der virker ødelæggende på disse strukturer 
(Dalgleish, 1999). Af større interesse for denne afhandlings fokus er, at teo-
rien ikke kan forklare, hvorfor personer med en præmorbid psykiatrisk di-
agnose har højere risiko for at udvikle PTSD efter en traumatisk begiven-
hed. Set gennem Janoff-Bulmans optik må disse personer forventes at have 
skematiske antagelser om øget personlig sårbarhed og et negativt selvbille-
de. Sådanne præmorbide negative antagelser kan ikke forventes at blive 
”shattered” af en traumatisk hændelse, men vil snarere blive bekræftet 
(Dalgleish, 1999). Dette er en væsentlig pointe i relation til terapeutisk in-
tervention rettet mod traumatiserede flygtninge, eftersom deres basale an-
tagelser sandsynligvis netop er ikke illusoriske. Således har den unge bos-
niske pige opvokset i et krigsområde sandsynligvis ingen illusion om usår-
lighed, fordi hun på et basalt niveau ikke antager, at verden grundlæggende 
er tryg, retfærdig og meningsfuld, men udvikler alligevel PTSD efter en 
voldtægt. Herved kan den unge piges traumatisering ikke forklares ud fra 
Janoff-Bulmans teori. Ligeledes kan der sættes spørgsmålstegn ved de ba-
sale antagelser universalitet vedrørende verdens godhed og meningsfuld-
hed, samt selvets usårlighed. Disse antagelser må forventes for en stor dels 
vedkommende, at være påvirket af de overbevisninger der eksisterer i en 
given kultur. Spørgsmålet er om de basale antagelser, som Janoff-Bulman 
har identificeret overhovedet er repræsentative uden for vores egen kultur-
kreds? De Silva (1999) anfører, at de basale antagelser som Janoff-Bulman 
har foreslået, højst kan siges at være repræsentative i industrialiserede vest-
lige kulturer med en kristen livsanskuelse. Hvad med mennesker fra meget 
anderledes kulturer, hvis historie, traditionelle religiøse overbevisninger 
eller socioøkonomiske forhold ikke fremmer, men måske snarere undermi-
nerer forestillingen om en meningsfuld og god verden eller et usårligt selv? 
Hvis Janoff-Bulmans model er korrekt, så skulle folk fra sådanne kulturer 
reagere anderledes på traumatiske begivenheder end vi gør i vesten og som 
vi senere skal se, ser det ikke ud til at være tilfældet.     
 
2.1.3 Netværks-teori 
Foa og kolleger (Foa, Steketee & Rothbaum, 1989; Foa & Riggs, 1993) har 
med udgangspunkt i Langs (1977) teori om ”frygtstrukturer” fremsat en 
informations-processerings teori til at forklare symptombilledet ved PTSD. 
Foa og kollegers netværks-teori centrerer sig omkring opbygningen af et 
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frygt-netværk i vores langtids-hukommelse. Netværket rummer information 
om stimuli fra den traumatiske hændelse, herunder information om de kog-
nitive, adfærdsmæssige og fysiologiske reaktioner på traumet, samt infor-
mation der kæder disse stimulus og respons elementer sammen. Påmindel-
ser om traumet udgør de udløsende stimuli, hvorigennem informationen fra 
dette netværk får bevidsthedskvalitet og viser sig i form af invaderende 
erindringer. Tilsammen udgør disse elementer et overordnet netværk for 
flugt og undgåelsesadfærd, som i forbindelse med en reel trussel er essenti-
el for individets overlevelse. Netværket har således en adaptiv funktion og 
er almindeligvis hensigtsmæssig.  
 
Hvad der adskiller de patologiske frygtreaktioner hos folk med PTSD og 
disse normalt hensigtsmæssige strukturer er ifølge Foa og kolleger, de ud-
sædvanligt voldsomme respons elementer og modstanden mod modifikati-
on. Forsøg på at undgå eller undertrykke aktivering af netværket kan føre 
til PTSD undgåelses symptomer. PTSD er udtryk for en manglende integra-
tion af traumet, hvilket betyder at frygt-netværket ikke integreres i de eksi-
sterende hukommelsesstrukturer. Den manglende integration skyldes, at 
frygtnetværket ikke er helt tilgængeligt for bevidstheden. Gennem intro-
spektion kan visse elementer af frygtnetværket gøres tilgængeligt, mens 
andre elementer; meningsstrukturer og associationer mellem stimuli og re-
sponser forbliver ubevidste. Individet kan derfor være helt ubevidst om de 
meningsstrukturer, der ligger til grund for ens oplevede reaktioner. En vel-
lykket integration af traumet kræver, at frygtnetværket først aktiveres, så 
det kan gøres til genstand for bevidst modifikation, og dernæst at der er til-
gængelig information, som er i modstrid med indholdet af informationen i 
frygtnetværket, således at det bliver muligt at modificere den overordnede 
hukommelsesstruktur.  
 
Integrationsprocessen påvirkes af en række faktorer, f.eks. nævner Foa et. 
al. (1992) at det uforudsigelige og ukontrollerbare ved selve den traumati-
ske begivenhed, ofte vanskeliggør integrationen af den traumatiske ople-
velse med eksisterende modeller af verden som kontrollerbar og forudsige-
lig (jf. Janoff-Bulman). Herudover kan en faktor, som voldsomheden af den 
traumatiske begivenhed forstyrre normale kognitive og hukommelsesmæs-
sige processer under selve hændelsesforløbet, hvilket ifølge Foa et. al. 
(ibid.) kan føre til skabelsen af et fragmenteret frygt-netværk, som vil van-
skeliggøre integrationen i de eksisterende og organiserede modeller af ver-
den yderligere.  
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Foa og kollegers teori bygger videre på Horowitz og Janoff-Bulmans kog-
nitive teorier gennem forståelsen af, hvorledes traumet kan integreres i de 
eksisterende kognitive strukturer. Men Foa og kollegaer udvider forståelsen 
ved deres teoretiske beskrivelser af de underliggende PTSD processer i det 
kognitive system. De lægger vægt på faktorer som, hvorvidt traumet ople-
ves som kontrollerbart og forudsigeligt, og ved at påpege nødvendigheden 
af tilgængelig information, som står i modsætning til indholdet af informa-
tionen i frygtnetværket. Derved understreges den centrale betydning af in-
dividets attributioner og fortolkninger af den traumatiske begivenhed, og 
derudover beskrives den sociale støttes funktionalitet, som tilvejebringer af 
den nødvendige nye information. I Horowitz og Janoff-Bulmans teorier 
anses den menneskelige psyke for at være hierarkisk bygget op af en række 
skemaer, som vi kontinuerligt opbygger og modificerer på baggrund af vo-
res oplevelser i verden. Foa og kollegers netværks-teori forstår derimod den 
menneskelige psykes funktionsmåde som associativ. Ideen er, at vores for-
skellige oplevelser forbindes til hinanden i et netværk, som kan aktiveres 
på forskellig måde, eksempelvis ved udefrakommende stimuli. Sammen-
lignet med Horowitz og Janoff-Bulmans teorier rummer Foa og kollegers 
teori en fordel, idet den beskriver, hvordan traumet er i modstrid med indi-
videts fundamentale antagelser. Der opereres dog kun med et repræsentati-
onsniveau i frygtnetværket og det forklares ikke, hvordan meningsstruktu-
rerne eller modellerne af verden er repræsenteret i individet og som en føl-
ge heraf forklarer teorien heller ikke, hvordan den traumerelaterede infor-
mation integreres i de eksisterende kognitive strukturer (Brewin et al., 
1996). Endvidere kan denne teori, i lighed med Horowitz og Janoff-
Bulmans teorier, ikke forklare hvorfor nogle mennesker udvikler et mala-
daptivt mønster, i dette tilfælde et ikke-integreret frygt-netværk og en efter-
følgende traumatisk efterreaktion, mens andre ikke gør (ibid.).  
 
2.2 Opsamling og perspektivering 
I ovenstående kapitel har vi set på den kognitive forståelse af PTSD. Igen-
nem de fremlagte teorier er der blevet givet en redegørelse af de ætiologi-
ske faktorer i PTSD indenfor en kognitiv ramme. Individets basale antagel-
ser og modeller af selvet, andre og verden er mentale repræsentationer af 
individet tidligere erfaringer og de fremlagte teorier fælles grundlag. In-
formation der er forbundet med traumatiske hændelser er ikke forenelig 
med disse meningsstrukturer, men informationen kan heller ikke ignoreres 
og må integreres for at undgå psykologisk kaos. De kognitive teorier anfø-
rer, at individets forsøg på at integrere den traume relaterede information 
fører til de fænomener der kendetegner posttraumatiske reaktioner. Den 
potentielle konflikt mellem den nye traumerelaterede information og de 
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eksisterende kognitive strukturerer løses gennem integration af den nye in-
formation. Sker dette ikke vil individet med stor sandsynlighed udvikle 
PTSD. De forskellige kognitive teorier fokuserer på forskellige aspekter af 
forskellen mellem de præeksisterende mentale repræsentationer og den nye 
traumerelaterede information. De første kognitive PTSD modeller Horo-
witz og Janoff-Bulmans fokuserede primært på ovennævnte konflikt. Net-
værksteorien inkorporerer traumerelevante faktorer som kontrol, forudsige-
lighed, social støtte og understreger individets attributioner og vurderinger 
af en given traumatisk hændelse.  
 
Ovenstående præsentation viser, hvordan den kognitive begrebsliggørelse 
af PTSD har udviklet sig. Udviklingen har løbet parallelt med kritikken af 
udprægede kognitivistiske synspunkter inden for den almene psykologi. 
Det er blevet påpeget f.eks. Coyne (1989), Robins & Hayes (1993), Rosen-
berg et al. (1998), at problemet ved den kognitive synsmåde hænger sam-
men med tendensen til at anskue kognitioner som primære kausale faktorer, 
medens emotioner og adfærd anses for post-kognitive følgevirkninger. Ny-
ere fund og teoretiske landvindinger inden for psykologien den sidste halve 
snes år har undermineret den kognitive grundmodel, hvor emotioner opfat-
tes som følgevirkninger af bevidste tankeprocesser (Hougaard, 1996, 
kap.8). I det lys er den klassiske kognitive anskuelse vanskelig at oprethol-
de. Bevidste og rationelle overvejelser er naturligvis centrale i forbindelse 
med emotioner, men det ser ud til, at væsentlige emotionelle processer, ik-
ke mindst i forbindelse med patologiske reaktioner, foregår præ-attentivt, 
automatisk og ubevidst. Opfattelsen af kognitioner, som rene ”indre” fakto-
rer inspirerer tilsvarende til en ensidigt mentalistisk opfattelse af psykopa-
tologi løsrevet fra kontekst og interaktion (ibid.). I forhold til PTSD har 
forholdet mellem kognition og emotion de kognitive modeller teoretisk set 
først impliceret et simpelt reciprokt forhold, hvor kognitionernes indflydel-
se på emotionerne er stærk og umiddelbar (og omvendt), og siden hen be-
væget sig over i mere dynamiske modeller, hvor det indbyrdes forhold mel-
lem kognition og emotion er mere komplekst og ikke lineært. Nyere teorier 
som Brewins et al.s (1996) dobbeltrepræsentations teori afspejler den tilta-
gende vidensmængde, som synes at nødvendiggøre at der opereres med 
mindst to forskellige kognitive repræsentations- eller forarbejdningsni-
veauer og ikke kun med et, som man traditionelt har opereret med i den 
kognitive psykologi1. Men allerede Janoff-Bulman (1985) lod sig inspirere 

                                                 
1 Dobbeltrepræsentations teori forsøger at skabe en samlet teoretisk forståelse, der inddrager alle aspekter 
forbundet med oplevelsen af traumatiske begivenheder. Brewin et al.s  (1996) teoretiske bidrag bevæger 
sig væk fra opfattelsen af PTSD, som en enkeltstående forstyrrelse og hen imod en forståelse, hvor de 
symptomer der kendetegner PTSD ses som en funktionel reaktion på belastende omstændigheder. Gen-
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af den medicinske forståelse af traumer og beskrev det, som et sår der får 
konsekvenser for hele organismen. Med de nyeste modeller som Brewins 
dobbeltrepræsentations teori er det muligt at drage nogle klare paralleller til 
nyere psykobiologiske (van der Kolk et al., 1995) og mere integrative eller 
kombinerede fusions (Williams & Joseph, 1999; Wilson et al., 2001) PTSD 
modeller. I det hele taget indgår mange elementer fra den kognitive forstå-
elsesramme i de nyere integrative og kombinerede fusions PTSD modeller, 
her tænkes specielt på basale antagelser om selvet, andre og verden, infor-
mationsprossesering, fuldførelsestendens, vurdering og meningstilskrivelse. 
 
3.  PTSD og traumatiserede flygtninge 
Ovenstående forskellige forklaringer på ætiologien bag PTSD symptomato-
logien repræsenterer et overordnet kognitivt teoriudgangspunkt, men hvor-
ledes og i hvor høj grad bidrager disse teorier til forståelsen af flygtninge-
nes problemer? Ethvert teoretisk grundlag vil strukturere virkeligheden på 
en bestemt måde og på et bestemt abstraktionsniveau. De her nævnte kog-
nitive bidrag vil belyse deres del af virkeligheden og overse andre. Først og 
fremmest kan måden hvorpå traumatisering her er blevet beskrevet frem-
kalde det indtryk, at flygtninge er mennesker, som har oplevet en eller to 
traumatiske hændelser indenfor en begrænset periode af deres liv. Sådan en 
forestilling afspejler imidlertid ikke flygtningenes virkelighed. Mange har 
påpeget, at de fleste flygtninge reelt skal betragtes som mennesker, der har 
været udsat for en kontinuerlig traumatiseringsproces, som har strakt sig 
over flere år, kulmineret med et belastningsklimaks i form af nogle stærkt 
traumatiserende hændelser, og efterfølgende flugt i eksil (f.eks. Baker, 
1992; van der Veer, 1995; Gorman, 2001; Kinzie, 2001b). Endvidere er den 
tvungne migration og selve eksiltilværelsen forbundet med tab og belast-
ninger. Traumatiseringsprocessen som mange flygtninge undergår, kan 
ifølge van der Veer (1995) opdeles i fasesekvenser; første fase, hvor flygt-
ningen er genstand for tiltagende undertrykkelse og forfølgelse i hjemlan-
det. Anden fase er perioden, hvor flygtningen personligt bliver offer for 
terror, tortur, krigshandlinger og belastninger under flugt osv. Det er i den-
ne fase at flygtningen gennemgår oplevelser, som kan sættes direkte i for-
bindelse til stressorkriteriet i PTSD diagnosen. I den tredje fase befinder 
flygtningen sig i eksillandet og de smertende senfølger af de traumatiseren-
de oplevelser i de forudgående faser begynder at manifestere sig. I tillæg til 
flygtningens eventuelle traumatiske oplevelser fra hjemlandet suppleres 
livet i en anden kulturel kontekst, af savn og sorg, samt social desintegrati-
on i eksillandet (Arenas er al., 1987). 
                                                                                                                                               
nem denne optik ses PTSD ikke som en forstyrrelse af det kognitive system, men snarere som en funktion 
af dets effektivitet. 
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Opholdet i eksillandet kan allerede fra ankomsten være forbundet med 
mange stresspåvirkninger, som ikke er direkte traumatiserende sammenlig-
net med stressorkriterier i DSM-IV, men som skal lægges til det stress, som 
stammer fra tidligere traumatiske oplevelser. Stresspåvirkningerne i denne 
fase kan f.eks. være den utryghed og uvished flygtningen oplever i forbin-
delsen med præasylfasen, hvor ansøgningen om asyl måske ikke imøde-
kommes, men også mere langstrakte problemer forbundet med mange tab 
og med at tilpasse sig en fremmed kultur, herunder nyt klima, nyt sprog, 
andre normer og skikke, oplevelser af racisme, social isolation osv. (Are-
nas, 1997). Dertil oplever flygtninge som andre mennesker ulykker, skils-
misse, dødsfald m.m. som medfører almenmenneskelige krisereaktioner, 
dvs. de naturligvis også lider tab som ikke er knyttet specifikt til det at være 
flygtning. Samlet betragtet kan det ovenfor skitserede forløb ikke betragtes 
som et enkeltstående traume, men som en traumatiseringsproces, hvor en 
belastningsakkumulation finder sted. I lighed med den fase opdelte trauma-
tiseringsproces taler Baker (1992) i forbindelse med torturerede flygtninge 
om et ”triple trauma paradigm” som udover selve torturoplevelsen, henvi-
ser til de potentielle belastende følgevirkninger forbundet med præasylfa-
sen og tvungen ”uprooting”1.  
 
Baker (1992) betegner selve bestræbelserne på at opnå flygtninge status i 
præasylfasen som tortur i sig selv. Sammenligningen er ikke helt urimelig, 
hvis der fokuseres på de subjektive fænomenologiske aspekter ved situatio-
nen, idet den indbefatter både frygt og hjælpeløshed. Hvis vi sammenhol-
der DSM IVs stressorkriterie med de oplevelser, der kan være forbundet 
med præasylfasen ses et vist sammenfald. Præasylfasen kan være kende-
tegnet af frygt (for tilbagesendelse) og kan i sig selv udgøre en trussel, for-
di flygtningen i værste fald kan risikere død eller alvorlig kvæstelse, hvis 
vedkommende tilbagesendes. Ligeledes er situationen kendetegnet ved at 
flygtningens reaktion involverer hjælpeløshed, som er et udtryk for flygt-
ningens oplevelse af manglende kontrol med sin egen ”skæbne”. I præasyl 
fasen befinder flygtningen sig i en form for økonomisk og socialt ingen-
mandsland, der som minimum medfører intens stress som følge af de fysi-
ske, politiske, økonomiske og kulturelle omvæltninger (Berry, 1988). Un-
dersøgelser har vist, at eksillandets regler for tildeling af asyl til flygtninge 
kan forstærke eller ligefrem forårsage psykiske problemer (Allden et al., 
1996; Sack et al., 1996; Silove et al., 1997). I en undersøgelse af tamilske 

                                                 
1 ”Uprooting” kan oversættes til kulturel rodkapning. Begrebet henviser til oplevelsen af migration, hvor 
de kendte omgivelser, vaner og skikke forlades til fordel for nye fremmede omgivelser i en ikke nærmere 
bestemt periode. 
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flygtninge i Australien fandt Silove et al. (1998), at asylsøgere havde sam-
me traume og psykiatriske symptomer som andre flygtninge, men havde 
øget postmigrations stress som kunne relateres til deres usikre situation. 
Forfatterne konkluderede, at præmigration traumatiseringen udgjorde 20 % 
af PTSD variation, mens postmigrations stress, herunder tab af kultur og 
social støtte, problemer med sundhedssystemet og velfærd, og tilpasnings-
problemer bidrog med 14 % af variationen. Således kan præasylfasen ses, 
som en vægtig stressor i den samlede traumatiseringsproces.  
 
I en kritik af den udbredte anvendelse af PTSD diagnosen i forhold til 
flygtninge, påpeger Mirdal (1997), at diagnosen kan aflede opmærksomhe-
den fra den lidende flygtnings aktuelle situation ved i stedet at fokusere på 
en fortidig belastning. Selve betegnelsen PTSD antyder, at flygtningens 
symptomer ikke skyldes den stress, som personen oplever her og nu, men 
den tidligere oplevede belastning (ibid.). Dette kan suppleres af Marsella et 
al. (1996, p. 374) ”Without the consideration of context, clinicians do not 
know to what extent behaviour manifested in our clinics and offices are 
situation-specific...”. Mirdal og Marsella et al. ligger sig her i forlængelse 
af Baker (1992), som også påpegede følgerne af præasylfasen og ”uproo-
ting”.  
 
Kulturel rodkapning er et kendetegn ved eksiltilværelsen, som hører til 
traumatiseringsprocessens tredje fase. Kulturel rodkapning er ikke et isole-
ret flygtninge fænomen, men kendes også af emigranter/indvandrere idet 
også de har måttet tilpasse sig en kultur, som de opfatter som fremmed og 
undertiden fjendtlig. Imidlertid har emigranter/indvandrere dog haft en vis 
valgfrihed, da de forlod deres land, mens flygtningemigrationen generelt er 
tvungen uden tid til forberedelse, hvilket gør en stor forskel (van der Veer, 
1995). Forskellen tilskriver van der Veer (ibid.) migrationens tvungne ka-
rakter, således at kulturel rodkapning i sig selv ikke behøver at udgøre en 
belastning, så længe den er frivillig. Dette aspekt uddybes ikke yderligere 
af van der Veer, men distinktionen er interessant, fordi stresspåvirkningen 
af den kulturelle rodkapning herved får mere indirekte karakter eftersom 
graden af stresspåvirkningen af kulturel rodkapning i højere grad influeres 
af en række andre faktorer, herunder flygtningenes oplevelse af kontrol og 
motivation for integration. Arenas (1997) beskriver ligeledes de potentielle 
følgevirkninger af flygtningenes migration, og nævner også den ufrivillige 
omplantning fra en psykosocial realitet til en anden, som en væsentlig fak-
tor i flygtningens psykosociale problemer. Det ufrivillige aspekt tildeles 
dog mere opmærksomhed hos Bustos (1997), som netop understreger den 
subjektive oplevelse af frivillighedsgraden i migrations-processen er afgø-
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rende for, hvilke handlingsstrategier flygtningen anvender for at konfronte-
re de mange tab, symbolske som konkrete, migrationen medfører. Et cen-
tralt træk ved traumatiske begivenheder er, som tidligere nævnt, deres 
ukontrolbarhed og selve PTSD diagnosen rummer i sit symptomatiske bil-
lede en række kontroltab, specielt B-kriteriet, der dækker over den intrusive 
del af symptombilledet. Tvungen migration er også karakteriseret ved 
ukontrolbarhed og netop denne ukontrollerbarhed kunne det tænkes at for-
stærke negative følger af den kulturelle rodkapning i eksiltilværelsen. F. 
eks kan man ifølge Garza-Guerrero (1974) skelne mellem det ”ukomplice-
rede kulturchok” som den frivillige emigrant oplever og det ”komplicerede 
kulturchok” som man ofte møder hos flygtninge, der har været tvunget til at 
flygte1. I forbindelse med mestringsfærdigheder anfører Hertz (1988), at 
den rigtige udnyttelse af de positive elementer og kontrollen af de negative 
elementer i forbindelse med migrationen er afgørende for individets menta-
le sundhed i det nye samfund.  
 
Arenas et al., 1987; COLAT, 1976; van der Veer, 1992 (ifølge Arenas, 
1997, p. 17) har i en række undersøgelser af flygtninges psykiske reaktio-
ner påvist nogle typiske symptomer, som går igen hos forskellige grupper 
af flygtninge, og som manifesterer sig i starten af eksilperioden eller efter 
nogen tid: 

• en generel følelse af ”ikke at have det godt” og at være ude af stand 
til at løse egne problemer, 

• psykosomatiske symptomer, søvnløshed, depressiv angst, irritabili-
tet, hukommelsestab, koncentrationsbesvær, træthed, paranoide for-
nemmelser, fobier, en konstant følelse af psykisk og fysisk sårbarhed 
og svækkelse, 

• problemer i parforholdet, i familien, med børnene og/eller den grup-
pe, man føler sig tilknyttet til, 

• problemer, som har direkte forbindelse med psykosociale og materi-
elle forhold: integrationsvanskeligheder, udviklingsvanskeligheder, 
bolig-situationen, en følelse af at være umyndiggjort, social isolation 
og ensomhedsfølelse, identitetsproblemer, marginalisering, diskrimi-
nation og racisme.  

 
Det er vigtigt at påpege, at ovenstående gælder for flygtninge og ikke mi-
granter generelt. Overordnet kan disse psykosociale manifeststationer be-
tragtes som krise reaktioner, dvs. ikke-patologiske (normale) reaktioner på 
unormale belastninger (Arenas et al., 1987; Williams & Westermeyer, 
                                                 
1 Kulturchok henviser til de undertiden voldsomme følelser, som kan opstå hos mennesker, der møder 
fremmede kulturelle omgivelser.  
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1986). Migration er dog også forbundet med en øget forekomst af psykopa-
tologi, men migration der kun medfører minimal kulturel forandring kan 
faktisk forstærke mental sundhed (Westermeyer, 1986). Ligeledes har den 
epidemiologiske psykiatriske forskning klargjort at tvungen migration 
frembryder størst risiko for at udvikle psykiatriske lidelser sammenlignet 
med frivillig migration (Ekblad et al., 1998; Reisby & Munk-Jørgensen, 
1994). Men mange forhold har betydning for denne risiko og væsentligt er 
selvsagt de oplevelser, der i flygtningegruppen har ført til den tvungne mi-
gration. Med udgangspunkt i Keilsons (1979) undersøgelser af forskellige 
traumatiseringsfaser konkluderer, van der Veer (1995, p. 42), at det er op-
levelserne i traumatiseringsprocessens tredje fase, der er helt afgørende og 
at de i betydende grad øver indflydelse på flygtningens fremtidige psykolo-
giske funktion1. DSM IV nævner ikke forstyrrelser som er specifikt knyttet 
til hverken præasylfasen eller postmigrationsfasen. Men forskningen viser, 
at belastningen forbundet med postmigrationsfasen kan forårsage eller for-
stærke en vedvarende tilstand med nedsat evne til at mestre vanskellige si-
tuationer, og med mange klager og symptomer. På den baggrund har 
Westermeyer (1988) foreslået, at man anvender betegnelsen kronisk kultur-
tilpasningssyndrom og foreslår følgende kriterier for diagnosticering:  
 

1) Symptomerne er begyndt efter flugten i hjemlandet. 
2) Forekomst af symptomer, der falder i flere diagnostiske kategorier 

(f.eks. depression, tvangsmæssig bekymring, lav selvagtelse og 
mistænksomhed). 

3) En symptomvarighed på flere år efter den oprindelige stressfrem-
kaldende begivenhed. 

4) Manglende remission af symptomerne selv efter længere tids forløb 
og i visse tilfælde et nyt tilpasningsniveau.  

 
Eisenbruch (1991) argumenterer i lighed med Westermeyer for at flygtnin-
genes oplevelser og problemer bør analyseres og beskrives i et ”cultural 
bereavement” perspektiv. Han henviser til undersøgelser af sydøst asiatiske 
flygtninge der viste at tabet af hjem, socialt netværk, institutioner, rutiner 
og omgivelser, såvel som akkulturations belastninger kan resultere i et fæ-
nomenologisk symptombillede, som ligner DSM III-R kriterierne for 
PTSD, men som Eisenbruch opfatter som helt normale og sunde rehabilite-
rings reaktioner (ibid.).   
 

                                                 
1 Tilsvarende påpeger Arenas et al. (1987), at eksilet for mange flygtninge udgør en langt større psykisk 
belastning og mere destruktivt for personligheden end den undertrykkelse og de traumatiske oplevelser, 
der ligger forud for eksilet. 
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 Litteraturen efterlader det klare indtryk, at traumatiserede flygtninge ikke 
kun oplever vanskeligheder, der kan forstås indenfor rammerne af PTSD, 
men tillige oplever en række andre problemer, der følger direkte af oplevel-
serne i deres hjemlande såvel som præasylfasen og postmigration fasen. 
Det gælder f.eks. sekundære symptomer, som depression, angst, somatiske 
gener og sociale vanskeligheder, der på forskellig vis hæmmer eller forhin-
drer flygtningen i integration og i at orientere sig mod en normal tilværelse 
i eksillandet. For PTSD generelt er der en betydelig overlapning med andre 
psykiatriske tilstande og PTSD eksisterer sjældent som en isoleret forstyr-
relse. Undersøgelser af behandlingssøgende PTSD ramte viser, at op til 80 
% har mindst en ekstra psykiatrisk diagnose herunder affektive forstyrrelser 
(25-65 %), angstforstyrrelser (30-60 %), alkoholisme eller stofmisbrug (60-
80 %) og personlighedsforstyrrelser (40-60 %), og PTSD viser sig ofte 
først, som en diagnostisk mulighed efter psykiateren eller psykologen har 
foretaget en omhyggelig vurdering af personens forhistorie, som en del af 
en mere omfattende undersøgelse (Friedman, 2000)1.  
 
McNally (1992) har i denne forbindelse stillet spørgsmålet om den symp-
tomatiske overlapning mellem PTSD og andre forstyrrelser, som depressi-
on giver utroværdigt høje komorbiditets rater, eller om sammenfaldet mel-
lem PTSD og depression reflekterer genuin komorbiditet af to adskilte en-
heder? F.eks. påvirkes næsten alle primære symptomgrupper ved PTSD 
signifikant af forøget eller generel angst og ligeledes kan de centrale træk 
ved PTSD betragtes, som værende indikative for eller forværrede af en un-
derliggende depression (ibid.). I et større prævalensstudie undersøgte Kes-
sler et al. (1995) forekomsten af PTSD komorbiditeten hos et større popula-
tionsafsnit, og fandt at PTSD er signifikant influeret af og sameksisterer 
ofte med andre DSM IV diagnoser herunder depression og angst. Den iden-
tificerede komorbiditet forklares bl.a. ud fra overlapningen mellem symp-
tomkriterierne mellem PTSD og depression, samt PTSD og angst (ibid.). 
Weisæth (1994) har pointeret, at flere diagnoser ikke betyder, at klienten 
har flere sygdomme, men at diagnoserne kan opfattes som byggeklodser, 
der tilsammen angiver en tilstand. 
 
Udover McNallys spørgsmål om komorbiditet er et tilsvarende vigtig 
spørgsmål, om vi kan overføre data fra eksempelvis Kessler et al. (1995) 
undersøgelser til heterogene flygtningepopulationer? Det spørgsmål lider 
under, at kun få undersøgelser angående prævalensen af psykiatriske for-

                                                 
1 F. eks har Peterson et al. (1991) beskrevet risikoen for især, at forveksle PTSD med angst og depressio-
ner ved klientens første henvendelse, men gør opmærksom på at de primære symptomer ved PTSD inter-
agerer med og er påvirket af sekundære symptomgrupper, som netop angst og depression. 
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styrrelser hos flygtninge anvender DSM-kategorier (Rivero, 1995). Således 
foreligger der endnu færre undersøgelser, der fokuserer decideret på fore-
komsten af PTSD komorbiditet hos flygtninge1. De undersøgelser der er 
(f.eks. Van Ommeren et al., 2002; Kinzie et al., 1986; Kroll et al., 1989; 
Mollica et al., 1999) peger i retning af Kessler et al.s (1995) fund. Under-
søgelserne har dog forskellige metodiske tilgange og indbyrdes forskellige 
populationer, og PTSD diagnosen revideret flere gange (og inklusionskrite-
rierne derfor variere), hvorfor det er svært at drage en reel sammenligning. 
Endvidere har McNally (1992) f.eks. påpeget, at kulturelle faktorer måske 
påvirker komorbitets-mønstre2. I relation til denne afhandlings fokus er 
spørgsmålet om komorbiditet helt centralt, eftersom kognitiv terapi er ud-
præget specialiseret og differentieret i overensstemmelse med forskellige 
psykologiske lidelsers særlige karakteristika. På tværs af de forskellige teo-
retiske tilgange har flere (f.eks. Basoglu, 1992; Kinzie, 2001a; Rivero, 
1995; van der Veer, 1995) påpeget, at et af de vigtigste led i behandlingen 
af flygtninge med PTSD er en omhyggelig vurdering og diagnosticering af 
samtidigt optrædende, patologiske tilstande vurderet ud fra DSM IV3. 
 
Somatisering er et udbredt fænomen i flygtninge populationer (Mollica et 
al., 1990; Westermeyer et al., 1989). Henviste flygtninge, som konsulterer 
en psykolog eller psykiater vil ofte udelukkende fremføre somatiske klager 
f.eks. hovedpine, mareridt, svimmelhed, diffuse smerter, koncentrations-
vanskeligheder osv. (van der Veer, 1995). Begrebet somatisering, som bru-
ges i den medicinske terminologi i den vestlige verden og har rødder i psy-
kodynamiske teorier, henviser til at emotioner kan undertrykkes og intra-
psykiske konflikter kan omdannes til fysiske symptomer og derfor sløre det 
emotionelle udtryk. Somatiske klager kan være en effektiv og legitim grund 
til at bede om hjælp eller en mere kulturel acceptabel måde at signalere li-
delse frem for, at give udtryk for psykiske problemer4. 
 
Det er en udbredt opfattelse, at somatisering er mere almindelig i ikke-
vestlige samfund5. Selvom det forekommer umiddelbart indlysende, at 
flygtningenes klager i nogle tilfælde er psykosocialt betinget, skal de tages 
                                                 
1 Ved søgning i PsykInfo 1/1 1970 – 1/1 2003 under søgeordene PTSD/refugee/comorbidity fremkom der 
8 referencer.  
2 Undersøgelser af amerikanske Vietnam krigsveteraner viser høj komorbiditet mellem PTSD og alkohol-
problemer, samt antisocial personlighedsforstyrrelse, hvorimod israelske krigsveteraner typisk diagnosti-
ceredes med PTSD og panikforstyrrelser, samt dysthymi (i McNally, 1992). 
3 Spørgsmålet om komorbiditet er også interessant i forhold til førnævnte eksil problematik. I en undersø-
gelse blandt unge cambodianske flygtninge fandt Sack et al. (1996) en signifikant sammenhæng mellem 
krigsoplevelser og PTSD, mens stress forbundet med livet i eksil kunne relateres til depression. 
4 Denne problemstilling behandles yderligere i kap.3. 
5 Ifølge Kirmayer (1996) er denne opfattelse primært baseret på anekdotiske undersøgelser med uklare 
begrebsliggørelser af somatiseringsbegrebet, upålidelige målinger og usammenlignlige deltagergrupper. 
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alvorligt. Ofte vil det være nødvendigt med en grundig undersøgelse hos en 
professionel kliniker, som er fortrolig med følgerne af tortur og andre for-
mer for organiseret vold, samt fortrolig med kulturelle forskelles indflydel-
se på formuleringen af sådanne klager. F.eks. har Green et al. (1997) vist, 
at somatisering kan være et udtryk for en fysiologisk dysfunktion, som er 
vanskelig at identificere. Endvidere beskriver Saxe et al. (1994), at mange 
traumatiserede mennesker lider af alexithymi, dvs. manglende evne til at 
registrere og udtrykke basale følelser, som frygt, vrede og glæde, hvilket 
bevirker at kropslige forandringer vil blive registreret udelukkende som 
fysiske fænomener (ref. i van der Kolk et al., 1996, p. 423). Ifølge Rivero 
(1995) har flygtninge ofte symptomer på deciderede somatoforme forstyr-
relser, men somatiske symptomer indgår også centralt i PTSD symptomato-
logien i form af hyperarousal, og i lighed med andre DSM klassificerede 
forstyrrelser er PTSD symptomatologien i et vist omfang overlappende 
med somatoforme forstyrrelser. Således kan somatiske klager dække over 
PTSD. Svært identificerbare organiske sygdomme eller fejlernæring, læn-
gerevarende fysiologisk hyperarousal, vedvarende oplevelse af fysisk sår-
barhed, erindringer forbundet med fysiske kvæstelser og bestemte opfattel-
ser af, hvad der er passende at kunne fortælle en behandler, nævnes som de 
faktorer, som kan bidrage til somatisering forstået i betydningen “medi-
cinsk uforklarlige symptomer” (Kirmeyer, 1996).  Somatisering bliver om-
talt under PTSD i DSM IV (APA, 1994) som hyppigt forekommende ved 
interpersonelle stressorer og er derfor ofte at finde hos traumatiserede 
flygtninge, særligt udtalt hos ofre for tortur.  
 
3.1 Flygtninge, PTSD og tortur 
Mange er enige om, at PTSD diagnosen er utilstrækkelig, når flygtningen 
er traumatiseret som følge af tortur (Arenas, 1997; Bustos, 1995; Elsass, 
1995; Varvin & Hauff, 1998). Dette er ikke en uvæsentlig pointe, eftersom 
en stor del af de traumatiserede flygtninge har været udsat for tortur. To 
undersøgelser i Danmark viser, at 20-22 % af en flygtningepopulation fra 
Mellemøsten og Bosnien har været udsat for tortur (Agger & Jensen, 1993; 
Elklit et al., 1997). Undersøgelser baseret på tal fra 12 forskellige tortur-
rehabiliteringscentre i Vesten peger på 5 % til 35 % af den samlede flygt-
ningepopulation er torturramte (Baker, 1992; Jaranson, 1998). RCT (Reha-
biliterings Centret for Torturofre) i København estimerer, at en tredjedel af 
flygtningene bosiddende i Danmark har været udsat for tortur (RCT, 2001).  
 
Størstedelen af litteraturen om traumatiserede flygtninge har tortur, som det 
centrale omdrejningspunkt. Omfanget af dokumentation om torturens kon-
sekvenser er efterhånden blevet så omfattende, at begrebet ”tortursyndrom” 
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er blevet foreslået (Gorman, 2001). Megen psykiatrisk og psykologisk litte-
ratur giver en detaljeret beskrivelse af symptombilledet for torturoverleve-
re. Sammenligner man symptombilledet for tortur med inklusions kriterier-
ne for DSM-IV er der i høj grad et sammenfald. Men tortur symptombille-
det indbefatter også en række kernesymptomer, som ikke omfattes af PTSD 
diagnosen herunder ”survivors’s guilt with low self-esteem”, personlig-
hedsforandringer, fysiske følgesygdomme uden påviselig organisk grund-
lag og ligeledes klager over fysiske gener, der heller ikke kan underbygges 
medicinsk, specielt diffuse smerter (Genefke & Vesti, 1998). Der argumen-
ters for at dette symptombillede skyldes, at tortur i kraft af den målrettede 
ekstreme vold af fysisk såvel som psykisk karakter udgør en særlig form 
for traume, der ikke kan sidestilles med andre traumesituationer såsom na-
turkatastrofer og ulykker. Herman (1995) og Lansen (1993) udvider PTSD 
diagnosen med et ”komplekst PTSD-syndrom”, som kan indeholde eks-
tremt traumatiserede klienter som f.eks. torturoverlevere. Selve intentiona-
liteten i torturen og hvordan den udføres kan have betydning for de efter-
følgende reaktioner. Visse karakteristika af PTSD er sandsynligvis dæk-
kende for alle torturoverlevere, mens andre symptomer kun følger efter 
specifikke former for tortur. Ramsey et al. (1993) har f.eks. påvist, at fysisk 
tortur som isolation og slag forårsager særlige og flere PTSD invaderende 
symptomer, mens personer der havde været udsat for seksuel tortur havde 
flere PTSD undgåelses symptomer. Også undersøgelser af El Sarraj et al. 
(1996) bekræfter sammenhængen mellem specifikke torturformer og be-
stemte symptommønstre. Modsat har Pelcovitz et al. (1997) undersøgt om 
bestemte stressorer (traumer) gav særlige symptomer og påvirkede graden 
af dem1. De fandt, at traumetypen har betydning for graden af traumatise-
ring, men ikke nødvendigvis på udviklingen af særlige symptomer, der ikke 
er inkluderet i PTSD diagnosen. Traumetyper der involverede interperso-
nelle stressorer, som f.eks. ved tortur og voldtægt, resulterede i en sværere 
grad af traumatisering indenfor rammerne af PTSD sammenlignet med na-
turkatastrofer og ulykker (ibid.).  
 
Det er kendetegnende, at torturerede flygtninges traumerespons bliver be-
skrevet med udgangspunkt i PTSD, men også at diagnosen ikke er tilstræk-
kelig dækkende i forhold til mange af de torturerede flygtninges problemer. 
En stor del af de torturerede flygtninge vil udvikle et PTSD symptombille-
de, mens nogle torturerede flygtninge ikke vil udvise symptomer på PTSD 
overhovedet. Genfke & Vesti (1998) påpeger, at kriterierne for PTSD er 

                                                 
1 Kriterier og symptomer blev udvalgt på baggrund af hypotesen om at svært traumatiserede personer, 
såsom torturofre og ofre for voldtægt, ikke nødvendigvis udviser en symptomkonstalation der indbefattes 
af PTSD diagnosen.  
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utilstrækkelige for kategoriseringen af det samlede billede efter tortur, og 
fremhæver endvidere, at de psykologiske og fysiologiske profiler af PTSD 
og ”the posttorture state” divergerer betragteligt. Således kan der sættes 
spørgsmålstegn ved PTSD diagnosens anvendelighed i relation til tortur-
ramte flygtninge. Imidlertid er det også vigtigt, at påpege, at trods omfan-
get af videnskabelige artikler om de psykologiske følger af tortur er antallet 
af egentlige systematiske undersøgelser af validiteten af PTSD diagnosen i 
relation til torturoverlevere begrænsede. Hvorvidt der på sigt etableres en 
specifik diagnostisk kategori for torturoverlevere afhænger af, om kvantita-
tive empiriske undersøgelser kan dokumentere sådant et fænomen og indtil 
videre har det ikke været muligt (Gorman, 2001). Her skal det blot konsta-
teres, at den potentielle anvendelighed af PTSD diagnosen i forhold til den 
kliniske behandling af torturramte flygtninge reduceres, hvis PTSD bliver 
eneste omdrejningspunkt for forståelsen af de vanskeligheder, vi ser hos 
torturramte flygtninge.  
 
3.2 Perspektivering  
PTSD diagnosen kunne kvalificeres yderligere, hvis kulturelle-, stress-, 
personligheds- og traumeopfattelser kunne inkorporeres i modellen (Mar-
sella et al., 1996). Som påpeget af Park (1998) lægger den videnskabelige 
diskurs omkring psyko-traumatisering imidlertid ikke op til sådan en udvi-
delse, eftersom omdrejningspunktet er et meget individualiseret syn på 
symptomer1. Marsella et al. (1996) påpeger på grundlag af epidemiologiske 
studier, at traumatiseringssymptomer er relateret til større samfundsmæssi-
ge forhold omkring livsmuligheder. I det perspektiv kan traumatisk stress 
ses som socialt betinget, om end der naturligvis stadig er en oplevet lidel-
seshistorie for den enkelte (Berliner, 2001). Herved understreges, at flygt-
ningens komplekse problemer altid skal placeres i en tids- og kontekstdi-
mension, dvs. hvor i traumatiseringsprocessen flygtningen befinder sig – 
både i forhold til sin egen historie og i forhold til sine nuværende omgivel-
ser. Imidlertid er det vigtigt at holde fast i, at flygtningene har problemer på 
det individuelle plan og det er ikke rimeligt, at antage at traumatisering og 
problemer knyttet til eksiltilværelsen udelukkende er et resultat af sociale 
kræfter eller forringede livsvilkår. Konsekvenserne af enstrengede kausali-
tetsopfattelser i relation til flygtningenes problemer kan betyde at behand-
lingsindsatsen forringes, idet interventionen risikerer at lide under, at sam-
menhængen mellem flygtninges aktuelle symptomer og oprindelige trau-
me(er) går tabt.  
                                                 
1 Her fokuseres der f.eks. på individets depressive træk, somatisering, vrede, angst, koncentrationsbesvær, 
isolationstendens, hvilket i sig selv udpeger fokuseringen – der er en diskursiv handling at ville vurdere 
og behandle traumatiserings-symptomer på et individuelt niveau og ligeledes er det en diskursiv handling, 
at holde det primære fokus på det flygtningen ikke kan – altså symptombilledet (Berliner, 2001, p. 108). 
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Det er vigtigt at fastholde at flygtninge, der har overlevet alvorlig traumati-
sering har forøget risiko for PTSD, uanset om præasylfasen og livet i eksil 
kan forstærke, og ligefrem forårsage psykiske problemer. PTSD er en inva-
liderende tilstand og forløbet angives som langvarigt. I en longitudinel un-
dersøgelse af unge Cambodianske flygtninge fandt Kinzie et al. (1989), at 
både PTSD og depressions rater var omkring 50 %. Men de depressive 
symptomer formindskedes over tid, mens PTSD symptomerne var mere 
vedholdende og episodiske (ibid.). Undersøgelser af eftervirkningerne af 
kz-lejrfangeskab og fængselstortur af modstandsfolk fra 2. verdenskrig vi-
ser, at personer som har været udsat for alvorlige traumer, i mange tilfælde 
lider under dem resten af livet (Elklit, 1996a). Tilsvarende har man blandt 
PTSD ramte veteraner fra Vietnam-krigen fundet, at mange (ca. 15-20 %) 
fortsat har PTSD tyve år efter hjemkomsten (Hougaard et al., 2002). I den 
forstand læger tiden ikke alle sår. Set i det perspektiv bør fokus netop rettes 
mod flygtningenes traumer og behandlingen koncentrere sig om PTSD. I 
den forbindelse peger Elklit (1996b) på betydningen af, at man fortager en 
omhyggelig screening, når flygtninge ankommer til et værtsland, med hen-
blik på at undersøge graden og omfanget af den traumatisering, de har væ-
ret udsat for således at en behandling kan iværksættes så hurtigt og præcist 
som muligt.   
 
4.  Kultur og dens implikationer  
Marsella et al (1996) har påpeget at tværkulturelle aspekter i forbindelse 
med PTSD helt centrale eftersom størstedelen af migrationen skyldes krig, 
naturkatastrofer, og etniske konflikter. Størstedelen af verdens ca. 13 milli-
oner flygtninge og asylansøgere kommer fra ikke- eller mindre industriali-
serede lande, hvis socioøkonomiske struktur, kultur og religion i større eller 
mindre grad adskiller sig fra eksillandets. Mødet med flygtninge indebærer 
derfor ofte et møde med mennesker med en kulturel baggrund, som be-
handleren ikke eller kun i begrænset omfang har kendskab til. Men hvad 
betyder det tværkulturelle møde for diagnostiserings- og behandlingsarbej-
det? For at besvare dette spørgsmål er det nødvendigt at gøre sig overvejel-
ser omkring kulturbegrebet. 
 
4.1 Kulturbegrebet 
I Danmark har kultur været et nøglebegreb i arbejdet med medlemmerne af 
de etniske minoriteter siden midten af 1980erne (Fischel, 1996). Kulturbe-
grebet er beskrevet som et af sprogets to eller tre mest komplicerede ord og 
ethvert forsøg på en almengyldig definition af begrebet kultur har en ten-
dens til udelade vigtige aspekter eller generalisere i så stor grad at begrebet 
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mister sin betydning (Sam, 1997)1. Selvom det ikke er psykologiens opga-
ve, at definere kulturbegrebet bliver psykologien, herunder også den klini-
ske psykologi, nødt til at forholde sig til begrebet. Den menneskelige psyke 
kan, hverken beskrives eller forstås i sig selv og eksisterer kun, som for-
bindelse mellem naturen, den menneskelige organisme og kulturen (Katze-
nelson, 1988). Katzenelson (1994) prøver i sin socialpsykologiske grund-
bog, at indfange kulturbegrebet og præcisere forbindelsen mellem kultur, 
social interaktion og psykologi. I sin gennemgang af kulturdefinitioner 
identificerer Katzenelson, hvilke aspekter der fremhæves i de enkelte defi-
nitioner f.eks. vaner, verdensopfattelse, værdier, moral, normer og tro, og 
forsøger at samle sine betragtninger i et kulturelt overbegreb som: ”Den 
samlede sum af et afgrænset fællesskabs karakteristiske samkvemsformer 
eller livsmåder, samt fællesskabets materielle og åndelige frembringelser” 
(ibid., p.29). Katzenelsons definition er bred ligesom Hofstede (1991, 
p.270), som taler om ”sindets kollektive programmering”, bestående af et 
sæt af værdier og normer, som deles af en gruppe mennesker og som ad-
skiller sig fra en anden gruppe, og de handlinger, disse værdier og normer 
medfører. Gruppen kan f.eks. have religionen, nationaliteten eller etnicite-
ten til fælles.  
 
Hofstede (ibid.) skelner som Katzenelson mellem naturen, som er universel 
og nedarvet, kulturen, som er tillært og det unikke individ, som er sammen-
sat af natur, kultur og personlighed. Disse definitioner er meget generelle, 
men er også kendetegnet ved at kulturen bliver beskrevet, som en ramme 
med et indhold. Indholdet er afgrænset til et bestemt folkeslag, samfund 
eller fællesskab og består af en række universalier. Universalier er kultu-
rens grundkomponenter og som begrebet antyder, er grundkomponenterne 
fænomener der optræder alle vegne f.eks. sprog, ægteskabsanvisninger og 
børneopdragelse. Mængden af kulturelle komponenter, som forekommer i 
undersøgte kulturer, er enorm og stort set uoverkommelige at præsentere2. 
Kategorialt inddelt kan de kulturelle grundkomponenter f.eks. være: 

• Individuel adfærd: Kropsudsmykning, gestikulation, sørgen, 
m.m. 

• Social adfærd: Idræt, dans, kurmageri, festivitas, spil, spørgen, 
besøg m.m. 

                                                 
1 F.eks. opregner Fink (1988) 164 forskellige eksplicitte definitioner i den antropologiske og sociologiske 
videnskabelige litteratur på engelsk og siger herom (ibid., p.22) ”At ville definere kultur er som at ville 
fastholde en håndfuld vand. Jo fastere man holder, jo mindre har man fat i, og jo mere er der alle mulige 
andre steder”. 
2 Etnologien og socialantropologien har dog opnoteret en uhyre mængde kulturelle komponenter i dataar-
kiver som ”Etnographic Atlas” og ”Human Relations Area File” (Katzenelson, 1994, p.32). 
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• Social kontrol, opdragelse og uddannelse: Fællesskabsorganisa-
tion, samarbejde, arbejdsdeling, uddannelse, moral, etikette, fa-
miliedannelse, slægtsgruppering, lov, ægteskab, måltider, straf-
feretslige sanktioner, populationspolitik, opholdsregler, seksua-
litetsrestriktioner, statusdifferentiering m.m. 

• Teknologi: Kalender, bolig, sprog, medicin, tal, omsorg, kirurgi, 
handel m.m. 

• Kollektive overbevisninger: Kosmologi, religiøse ritualer, hel-
bredskunst, skæbnetro, magi, mytologi m.m. (Katzenelson, 
1994, pp. 31-32). 

 
Det mønster eller måden, hvorpå universalierne kommer til udtryk indenfor 
en afgrænset gruppe udgør en kultur. Yderligere kan der skelnes mellem 
kulturindhold og kulturelle ytringsformer som foreslået af Geertz (1973). 
Ytringsformerne, såsom sprog, beklædning og adfærd, er oftest det vi først 
observerer hos mennesker med en anden kulturel baggrund. Disse ytrings-
former kan betragtes, som det synlige udtryk for et mere dybtliggende kul-
turindhold. Geertz udtryk ”mønster af mening” refererer til det dybtliggen-
de kulturindhold, som er det meningsmønster, der ligger til grund for de 
kulturelle ytringsformer (ibid.). Kulturen er en fælles meningskode til vir-
keligheden og for handling mellem en gruppe mennesker og tilegnes gen-
nem socialiseringen.  
 
Det centrale spørgsmål for behandleren er, hvilken kulturopfattelse, der be-
nyttes i behandlingsarbejdet. I den traditionelle antropologiske forståelse 
betragtes kultur som et fælles symbolsystem, der giver bærerne en model af 
verden og en model for, hvordan man skulle opføre sig i den (Liep & Ol-
wig, 1994). Kultur bliver hermed et overindividuelt betydningsunivers, som 
tilhører afgrænsede samfundsmæssige og geografiske enheder, og som 
strukturerer og styrer tilværelsen for de mennesker, der lever indenfor disse 
enheder. Med det traditionelle kulturbegreb kan man definere og udskille 
”mennesketyper” i en systematiseret forståelsesramme, hvor det kulturelt 
forskellige bliver det centrale f.eks. sådan er araberne, somalierne. Som 
påpeget af Fischel (1996) blev der i slutningen af 1980erne publiceret bø-
ger om den ”muslimske kultur” – en kultur, der skulle gælde for 150 milli-
oner mennesker i 30 forskellige lande. Tilsvarende har Berliner (1997) 
fremhævet, at det stadigt er almindeligt at tale om eksempelvis den ”tyrki-
ske kultur”, den ”danske kultur” som noget man kan afdække og sætte i 
system1. Helt statiske kulturforståelser opfatter kulturer som homogene 
                                                 
1 I de senere år er begrebet etnicitet i nogen grad blevet brugt synonymt med kultur, idet etnicitet henviser 
til de kendetegn ved en gruppe, der gennem mange generationer har forstærket bestemte måder at tænke, 
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(også når der er tale om subkulturer), hvor meningskoder og strukturer ind-
podes i individet igennem socialisering. Hvis vi betragter kulturer som ho-
mogene betyder det principielt, at vi i en kultur kan generalisere fra indivi-
det til familien til etnisk, social, politisk gruppe og samfundet. Firkantet 
sagt bliver mennesket passiv bærer af kultur og kan ikke betragtes som ak-
tivt handlende.  
 
Kulturbegrebet benyttes ifølge Mirdal (2001b) på to forskellige måder i 
klinisk psykologi og psykiatri: 1) Kultur betragtes som et konstituerende 
element i organismen – her indgår kulturelle faktorer på linie med organi-
ske faktorer i forståelsen af psykopatologiske fænomener. 2) Kulturbegre-
bet inddrages kun i de tilfælde, hvor de organiske årsager er uklare og 
ukendte, og hvor det kulturelle nærmest bliver betragtet som en modpol til 
det biologiske (de såkaldte kulturbundne syndromer). I det psykosociale 
arbejde med flygtninge og indvandrere (og etniske minoriteter generelt) har 
der været en tendens til at fokusere meget på kulturen, som forklaringer på 
symptomer hos det enkelte individ eller i familiens samspil (Berliner, 
1997). Her bliver kulturen ofte brugt som forklaring på hvorfor bestemte 
klienter reagerer, som de gør. Det nødvendiggør særlige teoretiske og prak-
tiske tiltag, hvor man medtænker og i mere eller mindre grad styres af den 
kulturelle faktor. Blandt andet for at undgå diskriminering og fejlbehand-
ling af bestemte klienter søges en dybere forståelse af klientens kulturelle 
baggrund. Frygten for fejlbehandling på grund af ”kultur-blindhed” kan, 
som påpeget af Berliner (ibid.) betyde, at vi kommer til at se for meget kul-
tur og tillægge den for stor betydning og ender reelt med at diskriminere 
ved at lade kulturen blive den primære kontekst markør, dvs. det væsentlig-
ste i klientens livssituation. Et eksempel kunne være en iransk familie bo-
siddende i et dansk asylcenter på 6. måned, hvor faderen i familien reagerer 
aggressivt i forhold til sin kone og børn og optræder truende over for per-
sonalet i lejren. Her kunne man forklare faderens reaktioner med hans kul-
turelle baggrund – han handler sådan på grund af kultur - fordi sådan gør de 
i hans kultur. Men som påpeget af Elsass (1995, p.96) kan enhver genvor-
dighed i behandlingsarbejdet ikke skydes ind under at have årsag i kultur-
specificitet. 
  
Når vi bruger kultur som eneste forklaringsmodel, ser vi bort fra det al-
menmenneskelige og fokuserer på det anderledes. Hermed opstår risikoen 
for kategorifejl, idet kultur hverken er en del af et symptom eller et person-

                                                                                                                                               
føle og handle på (Berliner, 1997). Den af Berliner nævnte måde at opfatte etnicitet ligger parallelt med 
den traditionelle antropologiske kulturforståelse og er et udtryk for generalisering og substantiaslisering – 
som noget der eksisterer i en dimension og manifesterer sig i bestemte befolkningsgrupper. 
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lighedstræk1. Brugen af ”kulturforklaringen” kan ligeledes medvirke til at 
fjerne fokus fra reelle sociale og politisk bestemte livsvilkår, men også 
psykiske forstyrrelser. I ”kulturforklaringen” lægger analyserne af de kultu-
relle baggrunde altid særlig vægt på nogle særlige kulturelle aspekter: De 
aspekter der virker mest fremmede er mest synlige, og opleves som mest 
problematiske for de systemer flygtningene er i kontakt med. Fokuseringen 
på de etniske minoriteter som ”problemet” i kraft af deres anderledes kultur 
har betydet, at opmærksomheden flyttes væk fra de danske forhold, der 
danner rammerne om hele integrationsprocessen (Fischel, 1996). Dette for-
hold er interessant, specielt i relation til det førnævnte ”kroniske kulturtil-
pasningssyndrom” foreslået af Westermeyer (1988). Det ”kroniske kultur-
tilpasningssyndrom” kan få karakter af en diagnose, som på samme måde 
fjerner fokus fra de konkrete livsvilkår og fritager hermed også eksillandets 
institutioner for at forholde sig kritisk til deres egen rolle i integrationspro-
cessen. Som understreget af Berliner (1997) er det tankevækkende, at be-
handlere har lagt så meget vægt på den kulturelle synsvinkel, når andre for-
klaringer er mindst lige så gyldige - særligt når vi medtænker, at vi i be-
handlingen af ”indfødte” i vores eget samfund kun sjældent benytter den 
kulturelle forklaring for at redegøre for symptomer og problemer.  
 
Selvom flere og flere antropologer i dag har vendt det traditionelle antropo-
logiske studium af afgrænsede kulturelle helheder ryggen efterlader littera-
turen det indtryk, at fokuseringen på kultur som forklaringsmodel og stati-
ske kulturopfattelser stadig er at finde i mange sider af flygtninge debatten 
og behandlingsarbejdet2. For den enkelte behandler, der lader et kulturbe-
greb danne grundlag for sin forståelse og intervention, er det til stadighed et 
problem at finde sammenhængen mellem kultur og individ. Selvom man 
beskriver en given kultur, er der stadig et spring til et bestemt, konkret 
menneskes verdensopfattelse, vaner, værdier, normer osv. Der er store in-
dividuelle forskelle på, hvad det enkelte individ ved, kan og gør i sin tilvæ-
relse. Eksempelvis kan der inden for det samme land være så store forskelle 
i verdensbillede og tankeverden mellem f.eks. uuddannede landsbyboere og 
uddannede akademikere, at de undertiden kan overskride forskellene mel-
lem to repræsentanter fra forskellige lande (Elsass, 1995, p.113).  
 
                                                 
1 Muligheden for at blande person- og kulturniveau sammen og dermed skabe en kategorifejl gjorde Bate-
son allerede opmærksom på tilbage i 1930erne i sin kritik af det operationelle kulturbegreb (ifølge Berli-
ner, 1997) 
2 Den nye antropologiske teoretisering af kultur har en dynamisk, processesuel tilgang, der indeholder 
argumenter for at kultur ikke længere studeres som afgrænsede entiteter og for, at kulturmødet ikke kan 
betragtes som to autonome, firkantede kasser, der støder sammen (Staunæs, 1997). I dag tales der i stedet 
om kulturel kompleksitet, om globale kulturstrømninger, om imaginære kulturelle helheder og lokal gen-
fortolkning på kryds og tværs (ibid.).  
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Behandleren må acceptere, at han ikke har mulighed for at vide, på hvilken 
måde flygtningens særlige kulturelle baggrund har været bestemmende for 
dennes personlige udvikling, samt hvorledes kulturelt bestemte forhold kan 
manifestere sig i konkrete situationer. Således kan der ikke gives anvisnin-
ger om, hvordan man omgås eksempelvis somaliske klienter. Anvisninger 
af den karakter hviler på generalisering og forestillingen om denne gruppes 
homogenitet. Berliner (1997) forslår, at vi i behandlingsarbejdet med men-
nesker fra en anden kultur skal supplere vores forklaringer og teorier med 
endnu et aspekt, nemlig den universalisme, der består i at kunne se gennem 
kulturaspektet og forstå kontakten, som et åbent og ikke forudbestemt mø-
de med den anden person. Det vil ifølge Berliner føre til en behandlingsop-
fattelse, der modgår hele ideen om særlige kategorier af klienter defineret 
ud fra kultur. Berliner plæderer her for en anvendt universalisme for netop 
at undgå generaliseringer, som risikerer at lede psykologens opmærksom-
hed bort fra individet og hen imod en given gruppe, som klienten menes at 
tilhøre. Hermed ikke sagt at kulturelle forhold ikke indgår i selve dannelsen 
af hele personen, inklusiv kroppen og hjernen. Ideen med den anvendte 
universalisme i terapeutisk praksis er at sikre et åbent og fordomsfrit ud-
gangspunkt som grundlag for interventionen uanset teoretisk orientering.  
 
4.2 Tværkulturel psykologi og kulturpsykologi 
Som allerede nævnt varierer folks reaktioner på traumer betragteligt, hvil-
ket naturligvis også vil gøre sig gældende indenfor en given kulturkreds. 
Men ifølge van der Veer (1995, p.128) er der ingen grund til at lade sig kue 
af kulturelle forskelle, da meget tyder på, at folk verden over hinsides alle 
kulturelle forskelle har de samme behov og følelser. Ganske særligt synes 
den måde, hvorpå mennesket reagerer på psykiske traumer at være vidtgå-
ende uafhængig af deres kulturelle baggrund (ibid.). Men hvad betyder det? 
Betyder det at kulturelle forhold ikke spiller nogen rolle i forbindelse med 
traumatiske oplevelser? Bag ved det spørgsmål ligger der problemer, som 
også er aktuelle for mange andre områder af psykologien (og psykiatrien) 
end det snævert tværkulturelle, men som bliver mere synlige, når den kultu-
relle dimension tilføjes. Spørgsmål som f.eks. om psykopatologiske symp-
tomer anskues som naturgivne eller konstruerede fænomener, om psykopa-
tologiens ætiologi ses som primært biologisk eller psykosocial, om kultur 
betragtes som konstituerende element for personligheden osv.1  
 

                                                 
1 Interessen for disse grundlæggende spørgsmål har medført, at kulturpsykologien de seneste år er blevet 
forum for metateoretiske og tværfaglige diskussioner af relevans for hele det psykologiske fagområde 
(Mirdal, 2001b). 
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Tværkulturel psykologi og psykiatri dækker bredt forstået studiet af kultu-
relle og subkulturelle påvirkninger af mentale fænomeners opståen, udbre-
delse, symptomer, forløb og behandling. Undersøgelser der sammenligner 
psykiske lidelsers udbredelse, hyppighed og fremtrædelsesformer på tværs 
af kulturer har udgjort en væsentlig del af den tværkulturelle psykologi og 
psykiatri. For sammenlignede undersøgelser af psykiske lidelser er en eks-
plicit begrebsliggørelse af kultur afgørende eftersom begrebsliggørelsen er 
fundamentet for at kunne foretage komparative studier1.  
 
Set i et tværkulturelt perspektiv er PTSD som diagnostisk kategori relativ 
ny og derfor er mængden af litteratur, der beskæftiger sig med kulturelle 
aspekter af PTSD relativ begrænset sammenlignet med f.eks. skizofreni og 
depression. PTSD litteraturen har ifølge Kirmayer (1996), primært forsøgt 
at isolere en simpel årsag – virknings relation mellem traumatiske begiven-
heder og specifikke symptomer, og har stort set ignoreret reaktionernes so-
ciale og kulturelle indlejrethed. Men en stigende mængde af undersøgelser 
af psykologiske reaktioner på traumatiske hændelser generelt og specielt 
PTSD viser, at kulturelle aspekter ikke kan ignoreres. Selvom det fysiske 
og psykologiske traume opleves individuelt, så opleves det i social kon-
tekst, hvilket også gør sig gældende for eventuel behandling. Kirmayer 
(ibid.) argumenterer for, at traumereaktionens betydning i lige så høj grad 
er knyttet til den sociale og kulturelle kontekst de forekommer i, som til 
den påvirkning, der udløser dem og den organisme, der bliver påvirket. At 
kulturelle aspekter er centrale for forståelsen af menneskelige reaktioner på 
traumatiske begivenheder giver mening eftersom PTSD er en forstyrrelse, 
som påvirker menneskets biologiske, psykologiske og sociale funktioner, 
som igen er påvirket af kulturelle faktorer såsom; kulturelt bestemte opfat-
telser af sundhed og sygdom, opfattelser af og definition på traumer, per-
sonopfattelser og normalitetsopfattelser osv. Her anlægges altså et syns-
punkt, hvor kulturelle forhold indgår som konstituerende elementer i per-
sonens tilblivelse og oplevelse af verden2. Det er blevet fremhævet at følel-
sesmæssige tilstande nødvendigvis må være universelle, eftersom de af-
spejler oplevelsen af fysiologiske ændringer i kroppen under emotionelle 
tilstande og disse fysiologiske reaktioner er universelle og kendetegner 
mennesket som art (Kövecses & Palmer, 1999). Samtidig må følelser også 
være kulturspecifikke, eftersom kulturelle forhold påvirker kroppen og 
hjernens funktionsmåde (ibid.). Mennesker fra forskellige kulturer udviser 
                                                 
1 Som pointeret af Berry et al. (1988) er netop modeller baseret på den tværkulturelle psykologi med dens 
opfattelse af kultur som livsform og afgrænset entitet blevet anvendt af psykologer der arbejder med 
flygtninge og indvandrere. 
2 For nærmere teoretisk uddybning og empirisk baseret diskussion af forbindelsen mellem kultur og men-
tal sundhed henvises til Tseng (2001). 
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forskellige reaktioner på den samme påvirkning på trods af fælles biologi-
ske karakteristika (Mirdal, 2001b). Tværkulturelle undersøgelser af PTSD 
giver mulighed for at identificere universelle og kulturspecifikke aspekter 
af PTSD ved at sammenligne etnokulturelle gruppeforskelle i fordelingen, 
udtrykket og behandlingen af PTSD. Undersøgelser af etnokulturelle 
aspekter af PTSD har koncentreret sig om forskellige 1) etnokulturelle 
grupper (f.eks. afroamerikanere, asiater, indianerne osv.); 2) traume popu-
lationer (f.eks. flygtninge, krigsveteraner, naturkatastrofe ofre); 3) trauma-
tiske begivenheder (f.eks. Vietnam krigen, voldtægt og andre forbrydelser); 
4) kliniske emner (epidemiologi, udtryksmønstre, terapiformer).  
 
Resultater fra tværkulturelle undersøgelser understøtter generelt resultater-
ne fra den biologisk orienterede forskning, som indikerer at der eksisterer 
en universel biologisk reaktion på traumatiske begivenheder (Marsella et 
al., 1996; van der Kolk et al., 1996). Udover at understøtte universaliteten i 
de neurobiologiske reaktioner på traumatiske begivenheder viser forsknin-
gen samtidig, at der er betragtelige etnokulturelle variationer i de ekspres-
sive og fænomenologiske dimensioner i PTSD oplevelsen, specielt i de in-
vaderende, undgåelses/tilbagetræknings og arousal-mønster aspekter (Ar-
genti-Pillen, 2000; Marsella et al., 1996). Dertil kommer at der sandsynlig-
vis også er etnokulturelle variationer i komorbiditets mønstre; somatiske, 
stofmisbrug og paranoide symptomer varierer måske som en funktion af 
klientens etnokulturelle baggrund (ibid.). Således ser det ud til at traumets 
psykofysiologi har universel karakter, men mennesker fra forskellige kultu-
rer, vurderer og håndterer stressorer forskelligt, og disse reaktioner er på-
virket af kulturelle forhold. Etnokulturelle forhold kan derved spille en vig-
tig rolle for individets risiko (eller sårbarhed) for at udvikle PTSD og hvor-
dan PTSD udtrykkes.  
 
På et mere overordnet niveau gør forskningen også, forestillingen om es-
sentialismen i relation til mental sygdom (hvor psykopatologi, ligesom fy-
siske sygdomme, anskues som entiteter, der stort set er upåvirkelige af kul-
turelle faktorer) sværere at opretholde (de Silva, 1999). Imidlertid er den 
tværkulturelle forskning, som nævnt før, baseret på et kulturbegreb forstået 
som en afgrænset entitet, hvilket kan være problematisk set i lyset af nyere 
multi-dimensionelle kulturforståelser, som kan rumme flere og endda mod-
stridende tilhørsforhold. Den multi-dimensionelle kulturforståelse giver 
mulighed for forskellige kombinationer af ”samtidigt medlemskab” og 
”multiple kontekster”. Dermed bliver gruppeinddelingen flydende, varieret 
og skiftende og gør reelt tværkulturelle undersøgelser til umulige og me-
ningsløse projekter. Hvad betyder det eksempelvis, når man finder at hvide 
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Europæere, Afroamerikanere, Asiater og ”Hispannics” adskiller sig fra hin-
anden i forhold til PTSD udbredelse og symptommønster, når der samtidig 
er betragtelige (sub) kulturelle forskelle indenfor selv samme grupper og 
grupperne både indbyrdes, men også inden for grupperne adskiller sig fra 
hinanden i udannelsesniveau, sociale klasse, religion osv.? (Marsella et al., 
1996). Brugen af brede overordnede etnokulturelle kategorier som grundlag 
for tværkulturelle undersøgelser kan måske skabe flere problemer end de 
rent faktisk løser. Her ligger en (let) løsning i at argumentere for at forskel-
lige mennesker, og ikke bare mennesker fra forskellige kulturer, udviser 
forskellige reaktioner på traumatiske begivenheder.  
 
Hvor man før i tværkulturel psykologi fokuserede på sammenlignende un-
dersøgelser af bestemte træk, adfærd, tænkning eller lidelser i forskellige 
kulturer er man i dag i kulturpsykologien (”cultural psychology”) mere op-
taget af, hvordan sociale og kulturelle forhold indgår som konstituerende 
element i personens tilblivelse. Med sætningen ”thinking through cultures” 
– at tænke ved hjælp af kulturerne, frem for at tænke om kulturerne, påpe-
ger Shweder (1991), at den kulturpsykologiske synsmåde repræsenterer et 
nyt videnskabsteoretisk perspektiv, fordi den sætter spørgsmålstegn ved 
vore egne videnskabelige retfærdiggørelser. Den forsøger at indskrive sig i 
andre og fremmede sammenhænge, frem for at foretage statiske beskrivel-
ser af psykologiske træk af mennesker i en given kultur (ibid.). Universa-
lismen, betragtes ofte for at udgøre grundlaget for den tværkulturelle psy-
kologi, og her er arbejdshypotesen at grundlæggende psykologiske proces-
ser sandsynligvis er menneskelige fællestræk, som går igen overalt, men 
udtrykkene er kulturelt påvirket i større eller mindre grad (Sam, 1997). 
Kort sagt skyldes variationen i menneskelig adfærd, at kulturen skaber va-
riationer over et fælles tema – den psykiske enhed. Således er universalis-
men optaget af den dynamiske interaktion mellem menneskene og miljøet. 
Kulturpsykologien tager derimod generelt afstand fra universelle sandhe-
der, når menneskets natur skal forklares. Her antager man at mennesket sø-
ger en mening og konstruerer frem for at opdage virkeligheden. (Social-) 
konstruktivismen er kulturpsykologiens primære erkendelsesteoretiske 
grundlag. Her opfattes forklaringerne om den menneskelige adfærd pri-
mært, som værende bestemt af de sociokulturelle og historiske kræfter, som 
indvirker på og skabes af selv samme person som formulerer dem. Således 
vil forsøg på at gøre en psykologisk teori gældende for alle mennesker i 
sidste ende kun afspejle den virkelighedsforståelse som hører hjemme i for-
skerens egen kultur1.  
                                                 
1 En kritik af denne tilgang er, at kulturforståelse kommer til at figurere som en luftig og udefinerlig stør-
relse, der er svær at forholde sig til. F.eks. opfordrer kulturvidenskaberne til følsomhed over for og ind-
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Kulturpsykologien har vist, hvorledes andre kulturers udtryk kan forvirre 
vores vestlige diagnostiske begreber, således at nogle sygdomme under-
diagnostiseres og dermed ikke får den fornødne eller rettidige hjælp og an-
dre almindelige tilstande stemples som sygdomme (Elsass, 1995, p.98). 
F.eks. har Kleinmans (1988) undersøgelser vist, at særligt somatiske klager 
kan være kulturbundne, og ligeledes er der fundet en overvægt af somatiske 
symptomer hos deprimerede og angste klienter fra ikke-vestlige kulturer, 
selvom disse symptomer også er almindelige i de vestlige samfund1. Kir-
mayer et al. (1992) har dog påvist, at somatisering også i den generelle be-
folkning bidrager væsentligt til undervurderingen og manglende behandling 
af depression og angst i det vestlige sundhedsvæsen. Dette betyder ikke at 
sociokulturelle faktorer er uvæsentlige i forbindelse med somatisering, men 
blot at det også er et udbredt fænomen i den vestlige verden. En række for-
skere (Jenkins, 1996; Manson et al., 1996; Robin et al., 1996) har på bag-
grund af undersøgelser af specifikke etnokulturelle grupper fremført, at 
somatisering og dissociation er meget fremtrædende komponenter i det 
posttraumatiske reaktionsmønster hos traumatiserede individer fra ikke-
vestlige kulturer. På den baggrund er det blevet foreslået, at bestemte ad-
færdsnormer i ikke-vestlige kulturer øger sandsynligheden for at dissociati-
on og somatisering bruges som copingstrategi inden for givne etnokulturel-
le grupperinger.  
 
4.3 Perspektivering 
I mange kulturer bruges somatiske symptomer og attributioner som lidelses 
udtryk for at tilkendegive en bred vifte af personlige eller sociale bekym-
ringer, som kan indikere en mulig patologisk tilstand, men ikke behøver at 
gøre det (Kirmayer, 1996). Således kan somatiske symptomer eller klager 
indenfor en given kultur eller gruppe optræde hyppigere eller mere vold-
somt sammenlignet med en population inden for vores egen kulturkreds, 
ikke kun på grund af en højere grad af somatisk lidelse, men også fordi so-
matiske klager og symptomer bruges til at kommunikere og forhandle for-
hold, der ikke vedrører konkrete kropslige sygdomme. Denne brug af 
symptomer og klager giver f.eks. flygtninge mulighed for både at skabe 
opmærksomhed omkring utilfredsstillende forhold i eksempelvis asylfasen 
og metaforisk give udtryk for deres “reelle” problem. Den personligt me-

                                                                                                                                               
dragelse af konteksten, men som påpeget af Elsass (1995, p. 99) kan det i praksis være svært at konkreti-
sere hvad det er – ydre faktorer inddrages løsrevet og tilfældigt og forbindelserne imellem dem inddrages 
ikke. 
1 Større epidemiologiske undersøgelser har vist at somatiske symptomer er almindelige ved de fleste 
former for psykiske lidelser og typisk sameksisterer somatiske og emotionelle symptomer hos den gene-
relle befolkning i den vestlige verden (Kirmayer, 1996). 
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ningsfulde og sociale dimension af somatiske lidelser kan gå tabt, hvis de 
reduceres til symptomer på en given forstyrrelse. Kinzie (1986) beskriver 
f.eks. at asiater historisk set og specielt asiatiske flygtninge angiver somati-
ske klager og generelt har svært ved at give psykologiske forklaringer på 
deres problemer. Good et al. (1985) har ligeledes beskrevet, hvorledes kla-
ger over ”hjerteproblemer” i Iran er et kondenseret udtryk for en række 
problemer, og en kulturelt sanktioneret måde at udtrykke problemer i den 
syge persons krop såvel som i hans sociale og psykologiske relationer. Den 
antropologiske litteratur er rig på den slags beskrivelser af kulturelle ud-
tryksmåder for sygdom og personlige, samt sociale problemer. Som påpe-
get af Taussig (1987) repræsenterer kroppen i alle kulturer en symbolsk 
kilde for at viderekommunikere problemer og vanskeligheder både på det 
personlige og sociale plan. Imidlertid kan viden om ovenstående fænome-
ner også foranledige os til at tro, at individer med en bestemt kulturel bag-
grund ”gør sådan” og fordrejer den egentlige årsag til deres lidelser. Fast-
holdelsen af lidelse som udelukkende fysisk eller psykisk kan også forstås 
som vores kulturelt betingede strategi, der hjælper os til at skabe mening i 
vores oplevelser og legitimere vores behandlingsmæssige tiltag. I den for-
stand kan kulturpsykologien gøre os opmærksomme på faren ved direkte 
brug af konkret detailkendskab om given kultur.   
 
Ifølge Kirmeyer (1996) afspejler DSM klassifikationssystemet en dualistisk 
ontologi i den medicinske verden, hvor lidelse opdeles i den fysiske lidelse 
(og derfor reel eller virkelig) og den psykiske lidelse (og derfor indbildt). 
Selvom vi i dag har udviklet nuancerede bio-psyko-sociale behandlingsfor-
ståelser, som har fjernet sig fra tidligere tiders monokausale forståelser, 
finder vi i mange andre ikke-vestlige kulturer ikke denne dualisme. For be-
handleren og klienten kan dette medføre et møde, hvor hver part har sin 
forklaringsmodel - hver sin måde at begrebsliggøre et problem eller en 
sygdom på og som ikke nødvendigvis giver mening for den anden part. 
Klagebilledet er et sammensat kulturelt medieret udtryk, bestående af kul-
turelle og personlige opfattelser og udgør en socialt sanktioneret adfærd 
som kan henvise til alt fra en medicinsk sygdom til et normalt udtryk for 
sorg (Elsass, 1995, p.101). Et centralt spørgsmål er derfor om PTSD kan 
diagnosticeres hos mennesker fra ikke-vestlige kulturer, der ikke opererer 
med dualistiske sygdomsopfattelser?  
 
5. Diagnosticering 
Ovenstående spørgsmål har særligt betydning i forhold til det diagnostiske 
interview med flygtningen. Generelt har det diagnostiske interview til for-
mål, at få gyldige informationer og indsigt i problemet, samt lokalisere de 
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områder, hvor den professionelle hjælp kan sættes ind for at sikre optimal 
og effektiv behandling. Som aktivitet betragtet er den diagnostiske vurde-
ring et forsøg på objektivt at bestemme et givent fænomen ud fra nogle be-
stemte kriterier, dvs. inden for nogle på forhånd fastlagte rammer at fortol-
ke det sete og hørte. At stille en diagnose er derved en semiotisk handling, 
hvor klientens oplevede symptomer kan fortolkes som tegn på en bestemt 
sygdomstilstand inden for et taksonomisk system f.eks. DSM klassifikati-
onssystemet. Det diagnostiske interview former sig ofte som en dialog, og 
som påpeget af van der Veer (1995, p.111) må udgangspunktet for enhver 
form for hjælp til flygtninge først og fremmest være at lytte omhyggelugt 
til de klager flygtningen fremfører. Men da det individuelle klagebillede er 
et komplekst sammensat kulturelt og idiosynkratisk udtryk, og da mange 
kulturer ikke har historisk tradition for en dualistisk forståelse for syg-
domme, som enten organisk eller psykologisk betinget, kan diagnosticering 
ud fra vestlige begreber være en vanskelig opgave.  
 
Et af problemerne er f.eks. hvordan man skelner mellem forstyrret adfærd 
eller tegn på psykopatologi fra adfærd og tegn, som er ganske almindelige 
og hensigtsmæssige i flygtningens oprindelige kulturelle miljø. Eisenbruch 
(1990) beretter eksempelvis, at det ikke er usædvanligt at møde flygtninge 
der føler sig besat eller generet af en ånd, hvilket kunne tolkes som tegn på 
psykopatologi, men sædvanligvis kan og skal det forstås som et normalt 
udtryk for tab i flygtningens oprindelige kultur1.  Flere forfattere (Keane et 
al., 1996; Solomon et al., 1987; Steel et al., 1999) anfører, at de klager og 
symptomer, der optræder ved PTSD og den måde, hvorpå de fremlægges, 
kan være påvirket af klientens kulturelle baggrund. Rivero (1995) giver ek-
sempler på, hvordan betydningen af ”at høre stemmer” varierer kulturer i 
mellem og påpeger faren ved, at sidestille to flygtninge fra henholdsvis 
Sydøstasien og Østeuropa der ”hører stemmer” eftersom ”at høre stemmer” 
i Sydøstasien kan være et led i en normal sorgproces, hvorimod dette ikke 
gør sig gældende i Østeuropa. I relation til interventionen, er det vigtigt at 
kunne afgøre, hvilken betydning det ”at høre stemmer” har – er det udtryk 
for skizofreni, egentlig depression med psykotiske træk, et aspekt ved den 
genoplevelse, der indgår i PTSD eller en almindelig reaktion som er speci-
fik for en bestemt kultur? ”Kultur naive” behandlere der begrebsliggør og 
identificerer psykopatologi med udgangspunkt i en naturvidenskabelig ori-
enteret sygdomsmodel har, ifølge Draguns (1984), en øget risiko for at for-
veksle kulturbestemt adfærd med manifestationer på psykopatologi. Løs-
                                                 
1 Eisenbruchs eksempel understøttes af Al-Issas (1977, 1978) tværkulturelle undersøgelser af hallucinati-
oner der i Vesten, såvel som i mange ikke-vestlige kulturer, ofte forbindes med psykoser, men der er dog 
kulturer, hvor hallucinationer ikke alene er acceptable, men faktisk er udtryk for en eftertragtet evne (iføl-
ge Draguns, 1984). 
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ningen på sådanne diagnostiske problemer kræver ifølge Rivero (1995), at 
man som vestlig behandler nødvendigvis samarbejder og stiller diagnosen i 
samråd med behandlere fra andre kulturer. Rivero positionerer sig her i 
forhold til spørgsmålet om den kulturelle følsomhed i diagnosticerings-
processen og gør, i spørgsmålet om diagnosticering, kulturforskellen til en 
barriere, som den vestlige behandler ikke kan forcere alene.     
 
Mange forskere (f.eks. Jenkins, 1996; Mollica & Caspi-Yavin, 1992; Rive-
ro, 1995; van der Veer 1995)1 har anført, at de diagnostiske kriterier i DSM 
klassifikationssystemet strengt taget kun kan anvendes, når klienten og te-
rapeuten der stiller diagnosen, kommer fra samme vestlige kultur. I DSM 
IV (APA, 1994) er man opmærksom på dette forhold, og det pointeres nu at 
DSM klassifikationssystemet bør anvendes med forsigtighed, når man skal 
vurdere den psykiske tilstand hos et menneske med fremmed etnisk eller 
kulturel baggrund2. I de tre første udgaver omtales eventuelle kulturelle 
forskelle i psykiske lidelser og sygdomme slet ikke, men i DSM IVs (1994, 
APA) sidste appendiks findes der nu seks sider (ud af i alt 900 sider) vedrø-
rende kulturelle faktorers betydning for psykiatriske diagnoser.  Dette ap-
pendiks (ibid., p.843) er inddelt i to sektioner, hvor første del består af en 
liste over 24 af de såkaldte kultur-bundne-syndromer (culture-bound-
syndromes), dvs. psykiatriske lidelser som forekommer i bestemte kulturer. 
Ataque de nervios, latah, susto er eksempler på kulturbundne syndromer 
der kun optræder i ikke-vestlige kulturer. Anden del af appendikset beskri-
ver to områder, hvorpå personens kulturelle baggrund influerer: Kulturel 
identitet3 og kulturelle forklaringer på personens lidelser (illness): Prædo-
minerende udtryksform, hvorved personer giver udtryk for lidelse, måden 
hvorpå symptomer eller behov for hjælp kommunikeres f.eks. nerver, be-
sættende ånder, somatiske symptomer osv.4. Således er appendiks I i DSM 
IV et mindre katalog, som indeholder en række konkrete handleanvisninger 

                                                 
1 Her skal der påpeges, at de nævnte forskere har fremført deres synspunkt på baggrund af DSM-III-R 
(1987) og ikke DSM IV (1994), hvor kulturelle faktorer trods alt figurerer, om end sparsomt.  
2 I Brun & Knudsens (1998) danske psykologiske undersøgelsesmetodiske grundbog understreges også, at 
vi ikke frit kan anvende de psykologiske instrumenter, vi kender fra undersøgelser af danskere på menne-
sker fra en helt anden kultur. De påpeger, at psykologiske prøvers administration, prøveoptagelse, sco-
ring, opgørelse og fortolkning er således i meget høj grad bundet til den kultur, hvori de er udviklet og de 
kan ikke umiddelbart anvendes i en anden kulturel sammenhæng (ibid., p.29). 
3 Henviser til personens kulturelle referencegruppe, og for emigranter og etniske minoriteter graden af 
involvering i henholdsvis oprindelig og værtskultur, samt foretrukne sprog og eventuelle flersproglige 
egenskaber (APA, 1994, p.843). 
4 Den kulturelle referencegruppes perception af betydningen og sværhedsgraden af symptomet, evt. lokal 
”lidelses-kategori” anvendt til at identificere tilstanden (de kulturbundne syndromer). Årsagsbeskrivelse 
eller forklaringsmodel for lidelsen, præferencer mht. professionel hjælp eller populære hjælpeforanstalt-
ninger (APA, 1994, p. 844). 



 40

og konkrete områder, hvor kulturelle faktorer spiller en rolle, samt den kul-
turelle forskels indflydelse på relationen mellem klienten og behandleren.   
 
Diagnosticering er en hypotese-generende aktivitet og ofte vil det være mu-
ligt at anskue problemet fra mere end én synsvinkel og formulere mere en 
én hypotese, men inden for det kulturpsykologiske perspektiv har Klein-
man (1988) gjort opmærksom på diagnosticeringens selvbekræftende ka-
rakter. Diagnosen testes sædvanligvis inden for samme diagnostiske sy-
stem, som klinikeren er trænet i at bruge for at få ordnet sine observationer. 
Således vil den diagnostiske fortolkning være begrænset af det taksonomi-
ske system, som vi er opdraget i, og vi vil derfor fortolke inden for den 
samme og sædvanlige taksonomi (Elsass, 1995, p.100). En række af de 
symptomer, som vi i Vesten betragter som tegn på psykopatologi, vil i an-
dre kulturer, som vi så i sidste afsnit, kunne tilskrives f.eks. sociale pro-
blemer eller sorg. Reaktionsmønstre som er specifikke for en bestemt kul-
tur er derfor ofte blevet tolket som fordrejede udtryk for basale psykiatriske 
sygdomme (ibid.). 
Siden Freud og Kraeplin, som begge interesserede sig for forholdet mellem 
kultur og psykopatologi, har man været på jagt efter de rene sygdomsenhe-
der; invariaterne - det universelle, almengyldige og lovmæssige. I den sid-
ste halvdel af vort århundrede har de forskellige udgaver af DSM klassifi-
kationssystemet både præget opfattelsen af psykopatologi og afspejlet den 
vestlige verdens skiftende syn på psykisk sygdom (Mirdal, 2001a). Funda-
mentet for psykiatrien og den kliniske psykologi – behandlingssystemets 
grundlæggende præmisser er i høj grad bestemt af de to vestlige klassifika-
tionssystemer DSM og ICD-10. Selvom disse principielt er ateoretiske og 
hviler på den omtalte bio-psycho-social approach, er sygdomsklassifikatio-
nens grundantagelse stadig, at psykiske lidelser har universel karakter, og 
at deres grundlag er biologisk. I jagten på invariaterne, de rene sygdomsen-
heder udgør de psykologiske, sociale og kulturelle aspekter, ud fra dette 
perspektiv, en overlejrende funktion på de biologiske processer, hvor den 
professionelle disease kategori er den egentlige enhed, objektet, der skjules 
i den kulturelle og folkelige illness forklædning (Elsass, 1995, p.103)1. 
I forhold til debatten mellem universalisme og relativisme, og essentialis-
men og konstruktivisme har udgivelseskommiteen bag DSM positioneret 
sig, idet de fremhæver de mentale afvigelsers biologiske og dermed univer-

                                                 
1 Distinktionen mellem disease (sygdom) og illness (lidelse) blev introduceret af Eisenberg i 1977 og er 
efterhånden udbredt - og ifølge Mirdal (2001a) næsten fortærsket – i sundhedspsykologien og medicinsk 
antropologi. Disease defineres som objektive ændringer i biologiske organer og funktioner (og som kan 
konstateres og diagnosticeres af en læge). Ilness henviser derimod til patientens subjektive sygdomsople-
velser, uanset om der foreligger objektive beviser herfor eller ej (ibid.). 
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sale karakter og nedtoner tegn på diversitet og forskelle. Kommitteen har 
ikke været interesseret i en kulturel validering af deres arbejde, hvilket 
ifølge Mirdal (2001a) hænger sammen med bestræbelser på, at basere psy-
kiatrien på biologisk grundlag og remedikalisere den efter mange års stærk 
psykoanalytisk påvirkning. Overfor og i modsætning til denne naturviden-
skabelige og medicinsk orienterede tilgang står den konstruktivistiske for-
ståelse ifølge, hvilken psykiatriske diagnoser f.eks. depression ikke har no-
gen selvstændig realitet, men er en diagnose skabt ud fra vestlige begreber 
og dermed en konstruktion, som ikke nødvendigvis er gyldig i andre kultu-
rer f.eks. Nigeria i Vestafrika1. Det er vigtigt at påpege den mulige fejlkil-
de, der består i at undersøge en sygdomskategori, som er udviklet i en be-
stemt del af verden og derefter overføre den til en anden kultur, hvor sam-
me sygdom måske mangler forståelse og relevans for dens medlemmer. 
Som påpeget af Kleinman (1988) er det tvivlsomt spørgsmål om depression 
i Nigeria er den samme sygdom som depression i Japan. Udviklingen af 
standardiserede instrumenter til tværkulturelle undersøgelser kan måske 
føre til en forbedret reliabilitet af psykiatriske diagnoser, men ikke nødven-
digvis til en bedre validitet og forståelse af sygdommes natur (Elsass, 1995, 
p.101). Problemet ved et ensidigt erkendelsesteoretisk udgangspunkt i kon-
struktivisme og socialkonstruktionisme; at alt det som vi forstår som sand-
hed og virkelighed er konstrueret viden, er den potentielle fare for at ende i 
total relativisme, hvor vi betvivler, at vi overhovedet ved noget som helst 
og bliver handlingslammet.  
 
5.1 Diagnostiske redskaber  
Forskningen i bestemmelsen af PTSD og andre reaktioner på traumatiske 
begivenheder har gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling siden 1980, 
og ifølge Keane et al. (1996) skyldes de store fremskridt og den øgede for-
ståelse af PTSD i høj grad udviklingen af pålidelige og valide metoder til at 
bestemme potentielle traumatiske begivenheder og PTSD i sig selv. Kon-
kret har man udviklet og valideret standardiserede kliniske interviews til 
undersøgelse af de diagnostiske kriterier; man har konstrueret og testet 
psykometriske prøver empirisk, og efterhånden indgår også psykofysiske 
målinger som komponent i bestemmelsen af PTSD (ibid.). Den vigtigste 
kilde til diagnostisk information er stadig den kliniske samtale, men det kan 
være hensigtsmæssigt at bruge standardiserede interviews, tests og skalaer, 
som kan give en relativ og mere dybdegående forståelse af klienten end 
oplysninger baseret på samtalen alene. Fordelen ved brugen af tests i diag-

                                                 
1 I forhold til depression i Nigeria vil man med en kulturpsykologisk tilgang ikke udelukke depression 
som fænomen, men snarere sætte fokus på, hvorledes depressive symptomer afslører en persons relation 
til det Nigerianske samfund og dette samfunds påvirkning af individet. 
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nostisk øjemed som supplement til det diagnostiske interview, er mulighe-
den for at få et mere grundigt indblik i klientens problem ud fra flere ind-
gangsvinkler, og samtidig vil flere metoder validere ens forståelse og hypo-
teser yderligere (Keane et al., 1996; Brun & Knudsen, 1998). 
 
Effektmålinger af psykoterapi har vist, at effekten af psykoterapi er steget 
de senere år og dette skyldes, ifølge Barkham (1992), øget differentiering, 
dels i diagnoser, dels i metoder til behandling af de forskellige symptombil-
leder, hvilket igen medfører stadigt større krav om præcision i diagnostice-
ring og i baggrundsvariable. Den naturvidenskabelige og medicinsk orien-
terede sygdomsmodel i psykiatri og klinisk psykologi har generelt set øget 
kravene om større præcision og mere reliabilitet i diagnosticeringsproces-
sen. Denne tendens afspejles også i PTSD litteraturen, hvor mange (F.eks. 
Prins et al., 1995; Keane et al., 1996; Yule et al., 1999) anbefaler, at benyt-
te en multimetode tilgang, hvor man kombinerer strukturerede interviews, 
psykologiske tests og psykofysiologiske målinger for netop at øge mæng-
den og kvaliteten af informationer, samt reducere mængden af mulige fejl-
kilder. Sammenlagt vil disse instrumenter give flere pålidelige informatio-
ner, hvilket øger muligheden for at stille en potentiel og korrekt PTSD di-
agnose1. Imidlertid er disse redskaber primært udviklet i de industrialisere-
de lande i den vestlige verden, og kan derfor ikke blot benyttes i andre lan-
de og kulturer, udover dem de var tiltænkt. Udviklingen og anvendelsen af 
måleinstrumenter til populationer med en anden kultur er et kompliceret 
område, men overordnet gælder de samme overvejelser, som er forbundet 
med udviklingen og anvendelsen af ethvert måleinstrument for enhver po-
pulation. Her er reliabillitet og validitet afgørende, hvilket også gælder når 
vi ønsker, at forstå hvordan et måleinstrument fungerer med en specifik 
population. Målinger af instrumentets reliabillitet og validitet vil i sidste 
ende afgøre instruments kvalitet.  
 
Problemerne begynder, hvis forskere og klinikere forsøger at bruge og 
overføre kendte parametre fra et givent instrument til populationer, som 
instrumentet ikke er udviklet til (Keane et al., 1996). For eksempel kan det 
være problematisk at benytte et PTSD måleredskab udviklet i Nord Ameri-
ka f.eks. Mississippi Combat Related Scale – civilian version (Keane et al., 
1988) i Nigeria. Det er muligt, at Nigerianernes symptomatiske udtryk, 
samt meningen og konsekvenserne af traumatiske begivenheder afviger 
betragteligt fra det, vi ser i Nord Amerika? Hvis vi imidlertid gjorde forsø-

                                                 
1 Som nævnt kompliceres diagnosticeringen af samtidigt optrædende, sygelige tilstande vurderet ud fra 
DSM IV. Brugen af multimetode tilgangen vil f.eks. kunne forbedre diagnosticeringen i forhold til den 
problemstilling.  
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get alligevel ville instrumentet i så fald ikke være pålideligt pga. manglen-
de følsomhed og i værste fald måske endda måle systematisk forkert. I stør-
re populationsundersøgelser ville man f.eks. finde signifikant lavere PTSD 
forekomster blandt Nigerianere sammenlignet med Nord Amerikanske po-
pulationer. Det kunne foranledige os til (fejlagtigt) at konkludere, at PTSD 
forekomsten er lavere i den Nigerianske befolkning, men den målte forskel 
kunne reelt skyldes, at måleredskabet ikke fanger essensen af traumatise-
ring i det Nigerianske samfund, og derved har vi draget den forkerte slut-
ning (en såkaldt Type I Fejl). I forhold til behandlingen af den enkelte 
traumatiserede Nigerianer ville brugen af et instrument uden tilstrækkeligt 
kulturel sensitivitet øge risikoen for fejldiagnosticering og dermed også 
fejlbehandling.  
 
Validiteten af de anvendte diagnostiske redskaber er et stort problem i det 
psykosociale arbejde med flygtninge fra forskellige kulturer (f.eks. Arenas, 
1997; Elsass, 1995; Jenkins, 1996; Mollica & Caspi-Yavin, 1992; Rivero, 
1995). Dette problem kan først og fremmest løses ved at udvikle sensitive 
måleinstrumenter til individer fra andre kulturer (eller til subkulturer inden 
for den samme kulturkreds). Dette kan gøres ved at øge sensitiviteten i ek-
sisterende effektive måleinstrumenter gennem modificering og grundig 
oversættelse, således at instrumentet afspejler den mentale forstyrrelses 
kulturelle nuancer eller ved at udvikle helt nye instrumenter. ”Oversættel-
sesløsningen” hviler på ideen om universalitet – at mentale forstyrrelser har 
fundamentale karakteristika uafhængig af kultur, race og etnicitet. Hvis 
oversættelsen er omhyggelig, således at gyldigheden er maksimal vil in-
strumentet ifølge denne tilgang kunne opfange eller spore den potentielle 
psykiske forstyrrelse, som instrumentet er udviklet til. Langt de fleste måle-
instrumenter til mentale forstyrrelser, herunder PTSD er udviklet i Nord 
Amerika og derfor engelsksprogede (Keane et al., 1996). Oversættelse af 
måleinstrumenter er imidlertid ikke kun en sproglig opgave, men kræver 
opmærksomhed på forskelle mellem den kultur, som instrumentet nu skal 
fungere i og den kulturelle sammenhæng, som instrumentet oprindeligt 
blev konstrueret til. Det tværkulturelle felt har, ifølge Elsass (1995, p.104) 
været præget af meget jordbunden oversættelsesarbejde.  
 
Oversættelsen af måleinstrumenter som spørgeskemaer, rating scales og 
psykometriske instrumenter sker ved hjælp af tosprogede tolke, og gyldig-
heden undersøges gennem back-translation evt. dvs. at der foretages en 
oversættelse af oversættelsen tilbage til instrumentets oprindelige sprog. 
Oversættelse og back-translation kan (og bør) eventuelt foretages flere 
gange og helst med nye back-tolke for at se om de stadig stemmer overens. 
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Reliabilliteten kontrolleres ved at undersøge om der opnås de samme korre-
lationskoefficienter i den nye version som i originalen og validiteten kon-
trolleres ved at teste de samme hypoteser, der testedes i forbindelse med 
den oprindelige afprøvning af instrumentet evt. gennem grundige kvalitati-
ve interviews1. Simple ord-til-ord oversættelser vil som regel være util-
strækkelige, selv inden for den vestlige kulturkreds og ofte er det nødven-
dig, at modificere instrumentet betragteligt for at få fat i dets oprindelige 
betydning. Westermeyer & Wahmemholm (1989, ref. i Keane et al., 1996) 
og Kleinman (1988) har beskrevet flere eksempler på, hvorledes målein-
strumenter f.eks. spørgeskemaer mister deres validitet og mening ved over-
sættelse, når de ikke suppleres med en kulturanalyse. I 1991 gennemgik 
Allodi en række af de måleinstrumenter og metoder, som blev brugt i for-
bindelse med tortur ofre internationalt set og konstaterede, at der ikke var 
blevet gjort en indsats for at udvikle metoder og måleinstrumenter til speci-
fikke etnokulturelle populationer (ifølge Marsella et al., 1996).  
 
5.2 Opsamling og perspektivering 
Ovenstående afsnit er udtryk for nogle generelle overvejelser i forhold til 
tværkulturel diagnosticering og tværkulturel brug af måleinstrumenter. De 
fleste undersøgelser af ikke-hvide PTSD ofre har haft en tendens til at bru-
ge sædvanlige kliniske metoder, hvilket har rejst spørgsmål om konklusio-
nernes validitet, fordi størstedelen af disse instrumenter er udviklet og af-
prøvet på den hvide befolkning i vestens industrialiserede kultur. Brugen af 
flere forskellige vestlige måleinstrumenter f.eks. SCL-90, DIS, MMPI, 
CED-S, M-PTSD har imidlertid vist en ensartet symptomatologi på tværs 
af en række forskellige etnokulturelle grupper (ibid.). Udviklingen på dette 
område har taget fart siden starten af 1990erne og selvom der stadig ikke 
eksisterer PTSD måleinstrumenter, som kan bruges på tværs af alle kulturer 
og sprog, er det lykkedes at udvikle og validere metoder til at identificere 
og måle kulturelle variationer i traume reaktioner (Keane et al., 1996). I 
dag er der således flere eksempler på sensitive PTSD måleinstrumenter, der 
(ved korrekt brug) fungerer på tværs af diverse kulturer og forskellige po-
pulationer f.eks. Harvard Trauma Questionnaire (Mollica et al., 1992), PSS 
(Foa et al., 1993), Mississippi Combat Related Scale – civilian version 
(Keane et al., 1988), Clinician-Administered PTSD Scale - CAPS (Blake et 
al., 1995) m.fl.  
 
Gennemgang af traumelitteraturen f.eks. Journal of Traumatic Stress, Vic-
tims and Violence og Journal of Trauma & Dissociation efterlader det ind-
tryk, at specielt Harvard Trauma Questionaire (HTQ), PSS, CAPS er hyp-
                                                 
1 For nærmere gennemgang henvises til Keane et al. (1996). 
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pigt brugt i både forskning og klinisk praksis med forskellige populationer 
og særligt flygtninge. HTQ blev udviklet til Sydøst Asiatiske populationer, 
men har vist sig at give valide og pålidelige informationer når den bruges i 
andre kulturelle sammenhænge (Steel et al., 1999). HTQ er blevet brugt i 
klinisk praksis og forskning i meget forskellige kulturer og populationer 
rækkende fra kvindelige flygtninge fra Bosnien-Herzegovina i BOSWO-
FAM Projektet (Arcel, 1995), Tibetanske flygtninge i Indien (Crescenzi et 
al., 2002), til Tamilske asylsøgere og flygtninge i Australien. Tilsvarende 
har PSS været brugt bredt og på tværs af kulturer, med forskellige popula-
tioner, herunder flygtninge og har ligeledes vist en høj grad af reliabillitet, 
(både test-retest-, intern- og inter-raterreliabillitet) og validitet (overflade-, 
indholds- og kriterievaliditet), og har ligesom HTQ vist sig at være et vær-
difuldt instrument i forskning, såvel som klinisk praksis på tværs af kultu-
rer (Miller et al., 2002). 
 
PTSD kan diagnosticeres hos personer, der ikke har en vestlig kulturbag-
grund, selv i kulturer, hvor der er minimal akkulturation til den vestlige 
livsstil. Brug af visse standardiserende måleinstrumenter udviklet og afprø-
vet i Vesten (Nord Amerika og Europa) har ligeledes, i mange tilfælde, vist 
sig (hvis instrumentet oversættes grundigt og meningsfyldt i forhold den 
population den nu tiltænkes), at kunne forbedre muligheden for, at stille en 
korrekt diagnose, selvom populationen har en udpræget ikke-vestlig kultu-
rel baggrund. Men det vil utvivlsomt være værdifuldt, hvis der udvikles 
flere instrumenter, som er sensitive i forhold til kulturelle faktorer, såsom 
kulturelle lidelsesudtryk og særlige kulturbestemte konstruktioner af virke-
ligheden. Specielt i humanitære og psykosociale indsatser i forbindelse 
med større væbnede eller etniske konflikter, kunne sådanne ”lokale” in-
strumenter vise sig nyttige. Marsella et al. (1996) forestiller sig, at fremti-
dens måleinstrumenter ikke alene adresserer de vestlige kriterier (DSM og 
ICD-10), men også symptomer og kliniske parametre specifikke til bestem-
te kulturelle grupper1.  
 
Kultursensitive måleinstrumenter kan være et nyttigt og undertiden nød-
vendigt supplement til den kliniske samtale med flygtninge. Vi har set at 
flygtninge i præasylfasen og postmigrationsfasen kan have vanskeligheder, 
som kan vedligeholde eller forstærke, og undertiden give anledning til psy-
kiske problemer. Her kan måleinstrumenterne være et nyttigt redskab til 
f.eks. at konstatere graden af traumatisering eller andre psykiske lidelser. 

                                                 
1 Andre f.eks. Jenkins (1996) og Mirdal (2001b) er mere skeptiske og tror ikke på ideen om, at man kan 
udarbejde standardiserede instrumenter, der direkte ville kunne ramme det kulturspecifikke hos den en-
kelte klient. 
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Vi har set, at depression ofte kan knyttes til postmigrationsfasen. I den di-
agnostiske vurdering af flygtninge må behandleren være opmærksom på 
dette forhold og eventuelt supplere den diagnostiske samtale med informa-
tion indhentet gennem måleinstrumenter, som f.eks. CES-D for at kunne 
identificere og konstatere graden af depressiv symptomatologi. Diagnosti-
ske samtaler må i mange tilfælde føres ved hjælp af tolk, hvor der altid vil 
være mulighed for oversættelsesfejl, misforståelser, tilbageholdelse af in-
formation pga. mistillid til tolken eller myndigheder osv. Også i sådanne 
tilfælde kan sensitive måleinstrumenter vise sig nyttige og fange eventuel 
tabt eller skjult information. Dog bør man være forsigtig med brugen af 
diagnostiske instrumenter i forhold flygtninge, fordi disse instrumenter kan 
udgøre en yderligere belastning for en i forvejen belastet gruppe (Arcel et 
al., 1995)1. Ligeledes har Folnegovic-Smalc & Kozaric-Kovacic (1995) 
fremført, at instrumenternes validitet og reliabilitet i høj grad afhænger af 
selve brugen af måleinstrumenter blandt flygtningepopulationer. Den prak-
tiske gennemførelse af en klinisk psykologisk undersøgelse af en flygtning 
kræver kendskab og eventuel tilpasning til relevante kulturelt bestemte for-
hold som f.eks. sociale omgangs- og kommunikationsformer, tabuer, lidel-
sesudtryk og moral.   
 

                                                 
1 Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved hvor stor en belastning brugen af sådant et instrument kan udgø-
re set i lyset af, hvad mange flygtninge har gennemgået, og mon argumentet også ville gælde, hvis der var 
tale om en legemlig sygdom?  
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Del 2 
6. Intervention og behandling: Præsentation af feltet og generelle over-
vejelser 
Vi har set at mange teorier er anvendelige, når vi skal forstå traumatise-
ringsprocessen, hvilket også afspejles i de teoretiske indgangsvinkler til 
intervention og behandling. I traumepsykologien findes der ikke en tilgang, 
der kan forklare hele spektret af problemer og derfor har behandlingsfor-
merne også været præget af behovet for en eklektisk tilgang (Elklit et al., 
2000). De forskellige terapier fokuserer på forskellige niveauer i traumati-
seringsprocessen med udgangspunkt i en given teoretisk rammesætning og 
et bestemt menneskesyn. At yde professionel hjælp til flygtninge på det 
grundlag er en kompliceret, men også en påtrængende opgave set i lyset af 
behovet for kvalificeret behandlingstilbud. Imidlertid er de fleste teoretiske 
forklaringer og behandlingstilbud, herunder psykoterapi skabt indenfor og 
tager udgangspunkt i den vestlige kulturkreds, men eftersom størstedelen af 
flygtningene, der kommer til Vesten ikke tilhører vores kulturkreds er det 
relevant at stille spørgsmålstegn ved gyldigheden af vores behandlingstil-
bud. 
 
Der kan sættes spørgsmålstegn ved brugen af psykoterapeutiske teknikker, 
som sammenfatter en række vestlige anskuelser og trossystemer anvendes i 
forhold til flygtninge fra overvejende ikke-vestlige kulturer med helt andre 
anskuelser og trossystemer. I litteraturen er der bred enig om, at hjælpen til 
flygtninge stiller behandleren overfor særlige problemer (f.eks. Arenas, 
1997; Gorman, 2001; Kinzie, 2001a; van der Veer, 1995; Westermeyer & 
Williams, 1986, m.fl.), og ligeledes flere har påpeget nødvendigheden af 
grundige overvejelser over psykoterapiens egnethed som behandlingsform 
for flygtninge (f.eks. Arenas et al., 1987; Bustos, 1992; Elsass, 1995; Mor-
ris & Silove, 1992). Litteraturen inden for feltet afspejler, at det psykotera-
peutiske arbejde med flygtninge kræver særlige teoretiske modeller og me-
toder. Litteraturen viser også, at tværkulturelt psykoterapeutisk arbejde er 
mere kompliceret og tidskrævende end intrakulturelt psykoterapeutisk ar-
bejde, men bedømt ud fra den samlede litteratur, der ligger til grund for 
denne opgave, er det ikke en umulig opgave. Spørgsmålet er imidlertid, 
hvorfor det ikke er muligt at benytte de kendte eksisterende og veldoku-
menterede terapiformer, som er udviklet og afprøvet i Vesten?  
 
I litteraturen om tværkulturel psykoterapi støder man ofte på betegnelsen 
kultursammenstød, som refererer til en form for sammenstød mellem den 
vestlige kultur og den kulturelle baggrund, som mange flygtninge møder 
med. Knudsen (1991) anfører, at betegnelsen kultursammenstød ofte bru-
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ges analogt med en togkollision, hvor to kulturers funktionelle dele støder 
sammen som to materielle substanser, som herefter følges af en forvirret 
periode, hvor de to bærere af kultur - terapeuten og klienten – forsøger at 
finde de eventuelle fælles stumper, som overlevede sammenstødet: funkti-
onelle dele eller koder som muliggør en form for forståelse. I den forstand 
har betegnelsen mere karakter af en kulturkonflikt og uoversættelighed 
mellem kulturer end et kulturmøde repræsenteret ved to forskellige indivi-
der. Som nævnt bør kultur ikke opfattes, som en samlet pakke af betydnin-
ger, som er totalt bestemmende for adfærd og tænkning hos en person, som 
er vokset op i en given kultur. Helt centralt er overvejelser omkring, hvilket 
kulturbegreb behandleren anvender og hvordan det bør anvendes i forhold 
til psykoterapeutisk praksis. Således giver mødet med flygtningen anled-
ning til nogle fundamentale overvejelser omkring meningen og formålet 
med psykoterapi, samt virkningsmekanismerne og mulighederne i vores 
behandlingstilbud til flygtninge.  
 
Vi så i sidste kapitel at behandlingen af psykiske forstyrrelser på tværs af 
kulturer kompliceres allerede i forbindelsen med diagnosticering, hvor to 
kulturers definitioner af normalitet og psykopatologi kan afvige betragteligt 
fra hinanden og besværliggøre diagnosticering.  I det kliniske interview kan 
kulturelle forhold være bestemmende for hvad og hvilke problemer, der er 
passende at præsentere for behandleren, og ligeledes er behandlerens opfat-
telse og klassificering af problemet kulturelt bestemt. Også den terapibase-
rede behandling af flygtninge kan kompliceres af kommunikationsproble-
mer. Meget psykoterapeutisk arbejde sker ved gensidig verbal udveksling, 
bl.a. gennem verbal udforskning af problemer, symptomer og oplevelser 
som kommunikeres direkte, metaforisk eller via ritualer undertiden fuldt 
parallelt af kropslige udtryk. Kulturelle forskelle mellem terapeut og flygt-
ning kan påvirke denne gensidige kommunikationsproces og indebære 
kommunikationsvanskeligheder på flere niveauer f.eks.; helt konkrete 
sprogproblemer og misforståelser, som følge af et manglende sprogligt fæl-
lesskab, men også kulturbestemte forskelle i den nonverbale kommunikati-
on, samt meta-kommunikationsvanskeligheder. Sidstnævnte forhold kan 
skyldes, at behandler og klient ikke deler de samme opfattelser af f.eks. 
sundhed, sygdom og symptomer, hvilket ofte beskrives som forudsætnin-
gen for effektiv kommunikation (Pachter, 1994).  
 
Disse forhold berører psykoterapiens strukturelle rammebetingelser, som 
ifølge den indflydelsesrige forfatter Frank (1973), er af afgørende betyd-
ning for terapiens funktion og effektivitet. Frank (ibid.) beskriver, at tera-
piens relative effekt ikke bestemmes af dens videnskabelige sandhedsvær-
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di, men snarere på dens forenelighed med det kulturelle verdensbillede som 
klient og terapeut deler. Ifølge Frank (ibid.) hviler terapi på overtalelse, der 
har til formål at få klienten til at træde ind i et kulturelt skabt mytologisk 
system. Forudsætningen for at kunne træde ind i dette mytologiske univers 
er, at klienten og behandleren deler en fælles social realitet, hvilket flygt-
ningen og behandleren ikke nødvendigvis gør. Således må behandleren 
forholde sig til den kendsgerning, at flygtninge kan have meget forskellige 
kulturelt bestemte normer for sygdomsudtryk og forestillinger om psykiske 
problemer og måden, hvorpå de bør behandles.  
 
Flere f.eks. Siegfried (1998), Mirdal (2001b) og Parson (1985) har påpeget, 
at spørgsmålet om muligheden for overhovedet at etablere et fælles forstå-
elsesgrundlag imellem klient og behandler på tværs af forskellige kulturer 
(stadig) udgør et stort problem. Mange publikationer (f.eks. Comas-Dias & 
Griffith, 1988; Gaw et al., 1982; Kareem & Littelwood, 1992; Pedersen et 
al., 1985; Sue & Sue, 1990, m.fl.) har fokuseret på dette problem, og har 
forsøgt at imødegå dette ved at give konkrete anvisninger om ”de rigtige 
spørgsmål” eller ”rigtige måde” at føre kliniske samtaler med klienter af 
anden etnisk/kulturel baggrund end terapeuten. Hos Pedersen et al. (1985) 
og Gaw et al. (1982) finder vi f.eks. eksempler på, hvad der kendetegner 
Indianere, Afroamerikanere (og Afroamerikanske kvinder), Hispanics, Asi-
ater osv., og ligeledes gives der retningslinier for, hvordan terapeuten bør 
omgås individer fra disse kulturer. Det problematiske ved disse anvisninger 
ligger i generaliseringen, som tydeliggøres hvis vi erstatter kategorierne 
Afroamerikaner, Asiater eller Hispanics med eksempelvis Jyder, Fynboer 
eller arbejdsløse. Som allerede påpeget medfører generaliseringer af denne 
karakter risikoen for at lede opmærksomheden bort fra det konkrete individ 
vi står over for og hen imod den kategori klienten menes at tilhøre. Flygt-
ninge uanset kulturel baggrund, skal betragtes, som enhver anden ”klient-
gruppe”, dvs. som en gruppe unikke individer, som har forskellige livsan-
skuelser, erfaringer, udannelser, evner osv.  
 
Når det så er påpeget, må det anerkendes at kulturelle aspekter har betyd-
ning for behandlingsarbejdet med flygtninge. Som behandler kan man ud-
vise disrespekt over for klienter ved dels, at placere dem i kultur kategorier, 
men også ved netop ikke at være opmærksom på deres kulturelle baggrund 
(som de selv artikulerer den). For flygtningen kan det opleves som en 
krænkelse, hvis terapeuten mister fornemmelsen for flygtningens indivi-
dualitet i sine bestræbelser for at presse vedkommende ind i en bestemt ka-
tegori, men samtidig kan det opleves som en fornærmelse, hvis terapeuten 
ikke udviser respekt for at flygtningen rent faktisk tilhører en anden kultur. 
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Klientens kulturbaggrund kan påvirke adfærden når (eller om) vedkom-
mende søger hjælp, men den videre behandling vil ofte være bestemt af kli-
entens oplevelse af behandleren. Forholdet mellem klient og terapeut er 
ofte blevet fremhævet som en central terapeutisk faktor i traditionel psyko-
terapi, men ifølge Kinzie & Fleck (1987) har dette forhold endnu større be-
tydning i terapeutisk behandling af flygtninge. Traumatiserede flygtninge 
er ofte meget sensitive i forhold til afvisninger og symbolske trusler og her 
er det af afgørende betydning at behandleren besidder en række personlige 
kvaliteter som muliggør etableringen af en relation, der tager højde for så-
danne omstændigheder (ibid.). Disse kvaliteter indbefatter empati, varme, 
autenticitet, interesse i og viden om klienten kultur, forståelse for de mulige 
traumer klienten har oplevet, ro og rummelighed i forhold til klientens 
traumeberetning osv. (ibid.). At behandleren indtager en åben og fordoms-
fri position er en nødvendighed under den kliniske samtale med flygtnin-
gen, og åbner mulighed for at indhente de diagnostisk relevante informati-
oner og viden om eventuelle symptomers kulturelle betydning1. Således 
kræver tværkulturel terapi, at behandleren udviser fleksibilitet og respekt 
for klientens kulturelle baggrund.  
 
6.1 Centrale aspekter i terapeutisk behandling af traumatiserede flygt-
ninge 
Når flygtninge konsulterer en privatpraktiserende psykolog, private be-
handlingsinstitutioner eller offentlige rehabiliteringscentre er de som regel 
blevet henvist af en læge, de har konsulteret for fysiske klager. I Danmark 
sker henvisningen også via sagsbehandlerne i kommunerne og i få tilfælde 
via Dansk Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp2. Generelt er det sjæl-
dent, at flygtninge vedgår, at de har et psykisk problem eller at de ønsker at 
drøfte personlige problemer med en psykolog eller psykiater (van der Veer, 
1995, p.148)3. Dette kan bl.a. bero på, at de opfatter selve det, at bede om 
hjælp som noget ydmygende. I forhold til PTSD er det imidlertid ikke et 
fænomen som hører ”de andre” kulturer til. Foa et al. (2000) anfører, at 
mange PTSD ramte i den Vestlige kulturkreds er uvillige til at opsøge 
hjælp og gå i behandling, fordi de opfatter deres PTSD symptomer, som 
                                                 
1 Tseng & Streltzler (1997) fremhæver, at klinikerens sensitivitet og forståelse af relationen mellem be-
handleren og flygtningen kan forbedre dels, interventionen og dels, nøjagtigheden af de informationer der 
indsamles betragteligt. 
2 Sagsbehandlerne i de Danske kommuner har ingen vejledende retningslinjer for, hvornår flygtninge bør 
og skal henvises til behandling, der ikke kan klares af den alment praktiserende læge, og beror således på 
skøn fra den enkelte sagsbehandler. I en publikation, der henvender sig til alle der på sagsbehandler ni-
veau har med flygtninge at gøre i deres daglige arbejde, anbefaler Svendsen (2001), at henvisning og 
behandling er påkrævet, når flygtningen er psykotisk eller på anden måde ikke er i stand til at passe sig 
selv eller forulemper andre.  
3 I nogle tilfælde kommer flygtninge fra kulturer, hvor det at gå til en psykolog eller psykiater betragtes, 
som et bevis på galskab (van der Veer, 1995, p.134).  



 51

udtryk for personlige svaghedstegn. Hvis en flygtning henvises af en læge 
eller sagsbehandler til en psykolog eller psykiater for fysiske klager uden 
påviselig årsag, vil vedkommende måske føle sig afvist eller fornærmet og 
opleve ikke at blive taget alvorligt. Mirdal (1997) referer til sin undersøgel-
se af herboende tyrkiske kvinders livsforhold, hvor 92 % af kvinderne i un-
dersøgelsen følte sig syge, men oplevede ikke at blive taget alvorligt af de-
res læger. Kvinderne blev ikke anset for at være ”rigtigt” syge, og deres 
klager blev betragtet som psykisk betingede, hvilket stred mod deres egen 
oplevelse af at være fysisk syge.  
 
Pederson (1981) anfører, at alle der søger hjælp for psykiske problemer, 
ønsker at blive behandlet af en ekspert de kan nære tillid til (ref. i van der 
Veer, 1995, p.128). Men kriterierne for, hvornår en person betragtes som 
ekspert eller relevant at henvende sig til er ikke ens i alle kulturer. Derfor 
kan den første kontakt med terapeuten, og de forhold der er forbundet med 
terapi bidrage til det eventuelle kulturchok flygtningen i forvejen har ople-
vet. Tilbudet om psykoterapeutisk behandling svarer måske slet ikke til 
flygtningens gængse forestillinger om, hvad en læge eller ”healer” kan til-
byde. Kinzie (1985) fremfører, at flygtninge ofte forventer at terapeuten er 
aktiv, tager styring og helbreder hurtigt og effektivt. Generelt bliver medi-
cinsk behandling anset for at være helt acceptabel i ikke-vestlige flygtninge 
kredse, hvorimod de fleste ikke-vestlige kulturer ikke har en analogi til den 
terapeutiske selveksploration, som forekommer i den dynamiske psykote-
rapi (Kinzie, 2001a). På baggrund af terapeutisk arbejde med Iranske flygt-
ninge anfører Zachariae (1988), at behandlere der lægger op til, ”at klienten 
også tager ansvar for sig selv”, opleves som ansvarsforflygtigende og in-
kompetente1. Grundparadigmet indenfor f.eks. en eksistentiel-
fænomenologisk terapi tilgang, der sætter terapeuten tendens til, at forsøge 
at helbrede, handleanvise eller fremme klientens vækst i parentes, kan såle-
des være vanskelig at acceptere, endsige forstå for mange flygtninge2. Sel-
ve forestillingen om, at flygtningens problemer eller symptomer skulle for-
svinde, hvis han (eller hun) lærer mere om sig selv og sine reaktioner gen-
nem en række samtaler kan derfor virke fremmedartet og vanskelig at for-
stå for mange flygtninge.         
 

                                                 
1 Adspurgt om, hvad flygtningene ville arbejde med i terapien dukkede følgende svar som regel op: ”det 
må du vide, du er doktoren” (Zachariae, 1988, p.113). 
2 Ifølge Prince (1987) vil fastholdelsen af den traditionelle psykoterapeutiske non-direktive holdning 
kunne få en meget stor del af verdens befolkning til at fremstå alexithyme, eftersom de hverken er villige 
eller parate til at udstille deres følelser i en dyadisk professionel situation over for en passiv og fremmed 
behandler. 
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Uanset hvilken kulturel baggrund flygtningen har, bør terapeuten ikke 
slække på sin professionelle form, men det er i sådanne tilfælde, hvor der 
kræves særlige metoder og, hvor helt grundlæggende terapeutiske teknikker 
og redskaber, såsom den non-direktive spørgemåde med åbne spørgsmål og 
spejling, hvor man gengiver, hvad man hører den anden sige – uden at for-
holde sig til det, kommer til kort. Når det gælder det konkrete valg af be-
handlingsteknik, bør terapeuten være forsigtig med at vælge en ikke-
styrende metode, fordi mange flygtninge vil finde den fremmedartet eller 
fejlfortolke den, som et udtryk for manglende kunnen eller interesse (Kin-
zie, 2001a). I forhold til dette problem er der, som vi senere skal se, nogle 
muligheder i en kognitiv tilgang, eftersom kognitive terapiformer er både 
direktive og handleanvisende, og på dette punkt adskiller sig (i hvert fald 
teoretisk) væsentligt fra de psykoanalytisk, oplevelsesorienterede og sy-
stemorienterede tilgange. Endvidere indebærer de kognitive behandlings-
formers eklektiske og udogmatiske karakter, at de kan kombineres med an-
den behandling f.eks. medikamentel behandling. 
 
Hvis man betragter psykoterapi som en form for udforskning og symbolsk 
forhandling om klientens symptomer og sygehistorie med et mål om lin-
dring evt. helbredelse, kan man finde den i alle kulturer (Elsass, 1995, p. 
118). I de fleste ikke-vestlige kulturer optræder den under betegnelserne 
shamanisme og healing og er som regel at finde i den folkelige sektor, i 
familien og i lokalsamfundet; i ikke-bureaukratiserede og private sammen-
hænge (ibid.). I den vestlige kulturkreds finder vi den terapeutiske behand-
ling hos professionelle, evt. i institutioner og ofte uden direkte tilknytning 
til lokalsamfundet og familien. Ser vi bort fra decideret familiebehandling 
er vores terapeutiske behandling kendetegnet ved det dyadiske møde i et 
lukket rum; evt. kan terapeuten undtagelsesvis opfordre klienten til at tage 
et eller flere familiemedlemmer med. Forskellen mellem den ikke-vestlige 
og vestlige behandlingspraksis kan udøve direkte indflydelse på mulighe-
derne for terapeutisk behandling med flygtninge. Yamamoto et al. (1993) 
har i den forbindelse foreslået, at bruge den mere brede term intervention i 
stedet for terapi, for netop at understrege betydningen af oplysning, medi-
kamentel behandling og sociale eller familiære støtte foranstaltninger i be-
handlingen af flygtninge1. De fremhæver specielt familiens centrale betyd-
                                                 
1 Miller et al. (2002) undersøgelser af det relative bidrag af krigsoplevelser og eksil-relaterede stressorer 
(social isolation og det daglige aktivitets niveau) i forhold til graden af psykisk lidelse blandt bosniske 
flygtninge understøtter Yamamoto et al.s (1993) konklusioner. Miller et al. fastholder at vores interventi-
oner primært skal fokusere på traumatiseringen, men vores interventioners effektivitet øges, hvis vi sam-
tidig fokuserer på nuværende stressorer forbundet med eksiltilværelsen. Undersøgelsen sætter spørgs-
målstegn ved de eksisterende klinisk baserede behandlingstilbud til bosniske flygtninge. Ifølge Miller et 
al. (ibid.) er disse behandlingstilbud ikke videre velegnede til flygtninge, fordi de ikke inddrager den 
psykosociale kontekst flygtningen befinder sig i og dermed ikke hjælper flygtningen til at skabe nye soci-
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ning og anbefaler aktiv inddragelse af familien. Særligt hjælp til at få fami-
lien til at mestre klientens lidelser er af afgørende betydning for en vellyk-
ket behandling (ibid.). Dette giver anledning til overvejelser omkring valget 
af den psykoterapeutiske tilgang, og under hvilke omstændigheder terapien 
skal foregå f.eks. individuelt eller i gruppe, med ægtefælle eller familie.  
 
Vi har set, at der er specifikke problemer i flygtningepopulationer, som har 
stor psykosocial indvirkning på den enkelte flygtning. Flygtninge er ofte 
kendetegnet ved følgende forhold: marginalisering, dårligt fysisk helbred 
som følge af forringet adgang til sundhedssystemet, manglende socialt net-
værk og integrationsvanskeligheder (Ekblad et al., 1998). Er flygtningen 
traumatiseret kan omstillingen og konfrontationen med den nye sociokultu-
relle virkelighed i eksillandet forværres. PTSD symptomer såsom mareridt, 
undgåelsesadfærd, forskrækkelsesreaktioner, irritabilitet og koncentrati-
onsvanskeligheder repræsenterer måske en tilstand, som flygtningen ikke 
var bekendt med i præmigrationstilværelsen, og for hvilken traditionel hea-
ling eller shamanisme ikke findes. Selvom nogle af disse reaktioner kan 
tilskrives, hvad Eisenbruch (1991) betegnede for cultural bereavement, kul-
turel rodkapning eller forstås inden for Westermeyers (1988) kroniske til-
pasningssyndrom er der ingen tvivl om, at symptomerne findes på tværs af 
verdens forskellige kulturer. Hvordan flygtningen fortolker disse sympto-
mer og forholder sig til de tab, der er forbundet med eksiltilværelsen beror 
ganske givet (i hvert fald til en vis grad) på faktorer, som f.eks. værdier, 
religiøse overbevisninger og social støtte. Men som regel har traumatisere-
de flygtninge dog ikke vanskeligt ved, at forstå at der kan være en forbin-
delse mellem symptomer og traumatiske oplevelser (van der Veer, 1995, p. 
135).  
 
For terapeuten er det overordnet betragtet, vigtigt at forstå flygtningens kul-
turelle baggrund og de implicit gældende sygdomsforklaringer, som gør sig 
gældende i den pågældende kulturelle referenceramme. Konkret kan tera-
peuten få kendskab til klientens kulturelle referenceramme ved f.eks. at 
studere antropologiske kilder eller ved at kontakte eksperter med kendskab 
til den pågældende kultur, men terapeuten skal i høj grad benytte mulighe-
den for at skaffe viden igennem flygtningen selv. Antropologien og kultur-
psykologien udgør ingen database, som man kan slå op i, hver gang man 
bevæger sig ud i et tværkulturelt møde. I en vis forstand skal klienten selv 
fungere som database. Endvidere er oprigtig interesse, respekt og tolerance 

                                                                                                                                               
ale netværk (og derved reducere social isolation, samt øge den sociale støtte) eller til at skabe nye sociale 
roller, som kan give flygtningene en struktureret og meningsfuld hverdag.     
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kernebetingelser i enhver form for psykoterapi og naturligvis bør terapeu-
ten sikre sig, at flygtningen oplever dette.  
 
Udover den nævnte uvillighed til at opsøge hjælp, som findes hos PTSD 
ramte generelt, kan symptomerne – undgåelsesadfærd, numbing og amnesi 
- i sig selv hindre flygtninge i at opsøge hjælp og i stedet forsøge selv at 
løse problemerne med venners eller familiens hjælp. Derfor vil flygtningen 
ofte først bede om hjælp, når problemer har vokset sig så store, at de virker 
reelt invaliderende på flygtningens hverdag (van der Veer, 1995, p.127). 
Den eventuelle ydmygelse ved at bede om hjælp kan imidlertid forstærkes i 
de indledende samtaler med terapeuten.  
 
Forudsætningen for gennemførelsen af terapeutisk behandling er etablerin-
gen at et miljø, hvor flygtningen føler sig tryg og sikker. Flygtningens op-
levelse af tryghed knytter sig ikke alene til terapeuten som person, men og-
så til flygtningens oplevelse af hele den terapeutiske situation. Det centrale 
element ligger i at få flygtningen til at fortælle om sine traumatiske ople-
velser. Men selve lysten og villigheden til at genfortælle sin traume historie 
kan, som vi har set, være bestemt af kulturelle forhold. F.eks. synes Syd 
Amerikanere generelt at være meget villige og interesseret i at fortælle de-
res traumehistorie, og ser ud til at drage terapeutisk nytte af genfortællin-
gen (Kinzie, 2001a). Indokinesere (fællesbetegnelse for borgere fra Laos, 
Kampuchea og Vietnam) er derimod ofte modvillige, når det drejer sig om 
at genfortælle sin traumehistorie og ofte forværres deres symptomatiske 
tilstand efter sådanne terapeutiske forsøg (Morris & Silove, 1992). Mange 
flygtninge finder det svært at tale om præeksil perioden og de traumatiske 
begivenheder de har oplevet og foretrækker helt at glemme oplevelserne 
frem for at forholde sig til dem (Kinzie, 2001a)1. For at kunne vurdere pro-
blemet og mulighederne for terapeutisk intervention (eller om flygtningen i 
det hele taget er kommet til den rette) må terapeuten imidlertid stille per-
sonlige spørgsmål. Det betyder at terapeuten er nødsaget til at spørge om 
netop de oplevelser, som flygtningen ønsker at glemme eller skammer sig 
over, og værger sig ved at tale om.  
 
Som nævnt er det kendetegnende for flygtninge, at de ofte har været udsat 
for adskillige traumatiske oplevelser og for kvinders vedkommende tillige 
voldtægter2. Voldtægt kan være forbundet med så meget skam, at den ikke 
                                                 
1 Igen er dette ikke et fænomen som kun gælder flygtninge, men gælder PTSD ramte generelt – også i 
Vesten (se f.eks. Richards & Lovel, 1999) 
2 Kozaric-Kovacic & Arcel (1995) anfører, at det for bosniske flygtningekvinders vedkommende snarere 
er reglen end undtagelsen, at kvinden har været udsat for adskillige voldtægter, ofte gruppevoldtægter 
begået af flere mænd og ved flere lejligheder. Enkeltstående voldtægter er nærmest en undtagelse (ibid.).   
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kan italesættes, ikke engang i fortrolige omgivelser som f.eks. hos en læge 
eller psykolog (Young, 1998). Kvindelige flygtninge vælger derfor ofte at 
tie om seksuelle traumatiske overgreb af frygt for de kulturelt bestemte so-
ciale og familiære konsekvenser forbundet med en afsløring af ugerningen. 
Formentlig er det yderst sjældent, at kvindelige flygtninge opsøger psyko-
terapeutisk hjælp pga. voldtægt, hvorfor det er en skjult problematik, man 
må være opmærksom på, når kvinden opsøger det professionelle behand-
lersystem af andre årsager, f.eks. søvnproblemer, somatiske reaktioner eller 
depressive symptomer (Groenenberg, 1995).  
 
Blandt mange flygtninge populationer betragtes også skænderier og speci-
elt voldelige overgreb inden for familien f.eks. hustruvold som værende 
skamfuldt og forbundet med fiasko for hele familien (Kinzie, 2001a). End-
videre er oplevelsen af skyld og selvbebrejdelser fremherskende hos mange 
flygtninge, og ifølge Baker (1992) er dette specielt udbredt blandt torture-
rede flygtninge (survivor-guilt). Skyldfølelse kan have mange årsager f.eks. 
at have overlevet, mens andre døde, at have angivet andre under tortur eller 
fordi de er flygtet og efterladt familie og venner osv. En dyb følelse af 
skam og/eller skyld hos flygtningen kan betyde, dels at vedkommende ikke 
opsøger hjælp, og dels fornægter og undertrykker pinefulde følelser selvom 
vedkommende har taget sig mod til at opsøge hjælp (ibid.). Van der Veer 
(1995) understreger, at terapeuten gentagne gange må fremhæve at alt, 
hvad klienten fortæller i det terapeutiske rum forbliver fortroligt. Men kul-
turelt bestemte sociale tabuer kan forhindre, at man kommer ind til kernen 
af det, som synes eller fornemmes tilbageholdt, og omgæret af tavshed, 
skyld og skam. I sådanne situationer kan behandleren udvise respekt for 
flygtningen ved, at stille diskrete og indirekte spørgsmål og samtidig beva-
re fornemmelsen for flygtningens eventuelle modværge mod at forholde sig 
til visse emner. Netop i sådanne tilfælde vil de føromtalte diagnostiske må-
leredskaber kunne være en stor hjælp i behandlerens bestræbelser på at stil-
le en korrekt diagnose, og forbedre muligheder for at tilrettelæge et hen-
sigtsmæssigt behandlingsforløb.  
 
Elsass (1995) advarer om, at det vesteuropæiske terapeutiske rum kan for-
stærke torturoverleveres hjælpeløshed, hvis man udelukkende satser på de 
indre psykologisk kræfter og ikke ser skammen og det vanærende i, at for-
mulere sit nederlag og traume for en anden. Ifølge Elsass (ibid.) har tera-
pien kun en funktion, hvis man formår at give torturoverleveren en forstå-
else af, at det terapeutiske rum er et lukket og konfidentielt rum, hvor 
skammen ikke kan trænge ind. Elsass argument ligger her på linje med van 
der Veers og understreger betydningen af etableringen af et tillidsfuldt te-



 56

rapeutisk forhold. Samtidig må det anerkendes, at der tales om hensigtser-
klæringer, og ønskværdige og ideelle behandlingsbetingelser, fordi skam-
men jo netop trænger ind i det terapeutiske rum i form af den oplevede 
skam, som opstår når klienten beretter sin traumehistorie. 
  
Alle de ovenstående nævnte faktorer kombineret med behandlerens eget 
eventuelle problem med, at forholde sig til emner forbundet med skam eller 
uvilje mod at optage den fulde traume historie i det kliniske interview (pga. 
det fysiske og psykologiske ubehag der kan været forbundet med at høre 
sådanne lidelseshistorier) kan gøre det svært at stille potentiel PTSD diag-
nose, og derved få et tilstrækkeligt informationsgrundlag til at træffe be-
slutninger vedrørende planlægningen og gennemførelsen af et behandlings-
forløb med traumatiserede flygtninge1. Ideelt set burde alle professionelle 
behandlere, der kommer i kontakt med flygtninge være i stand til at identi-
ficere og behandle PTSD, men tværkulturel diagnosticering og behandling 
er et kompliceret felt med mange faldgrupper. Westermeyer (1989) beretter 
at tværkulturel behandling udgør et stort problem - mange flygtninge fejl-
diagnosticeres og som følge heraf fejlbehandles, fordi de fleste professio-
nelle behandlere (både psykiatere og psykologer) ikke har den fornødne 
viden og ekspertise, der skal til for at kunne arbejde hensigtsmæssigt og 
kompetent inden for dette område. Westermeyer (ibid.) påpeger endvidere 
det paradoksale i, at netop en særligt udsat gruppe som flygtninge ofte ikke 
kan få den kvalificerede hjælp, de har brug for.    
  
Imidlertid blev Westermeyers kritik formuleret for næsten 15 år siden og 
fremsat på baggrund af hovedsageligt amerikanske forhold. Feltet har siden 
udviklet sig som følge af den øgede migration og et stigende behov for at 
yde psykosocial hjælp til flygtninge. Arenas (1997) har dog påpeget, at fo-
kus blandt de Vestlige akademikere har været på traumatisk stress i relation 
til krigsforbrydelser, naturkatastrofer og voldtægt, hvorimod problemer 
med flygtningenes traumer (tortur og organiseret vold), samt deres psyko-
sociale problemer som følge af livet i eksil i høj grad har været negligeret2. 
Men i dag anerkender de fleste fagfolk inden for feltet betydningen af og 
behovet for den interkulturelle psykologi og disse fagfolk bidrager i stadig 
stigende grad til en teoretisk funderet, anvendelsesorienteret vidensud-
                                                 
1 Kinzie et al. (1990) beskriver et eksempel, hvor flygtninge der allerede var i terapeutisk behandling blev 
reinterviewet i diagnostisk øjemed, og her viste det sig at en større procentdel af dem end forventet havde 
PTSD og at for manges vedkommende var dette slet ikke blevet konstateret i de forudgående diagnostiske 
interviews. Dette eksempel illustrerer, hvor svært tværkulturel diagnosticering og behandling er.  
2 Ifølge Baker (1992) bliver interessen i akademikerkredse for flygtningenes traumer, og de psykologiske 
følger af eksiltilværelsen ofte modarbejdet i de vestlige lande gennem en restriktiv flygtningepolitik og 
politiske præferencer, når det gælder definitionen af forskningsområderne vedrørende mental sundhed i 
de respektive lande. 
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vikling indenfor transkulturel psykologi. (se f.eks. Berliner & Heiman, 
2001; Arenas et al., 1997; Okpaku et al., 1998). Denne vidensudvikling ret-
ter sig ofte imod rådgivnings- og behandlingsfunktioner, og inkluderer bå-
de direkte intervention og træning af andre, der skal varetage denne inter-
vention i forhold til de forskellige brugergrupper, som omfatter målgrupper 
såsom flygtninge, indvandrere og modtagere af nødhjælpsbistand i kata-
strofe- eller kriseramte samfund verden over.   
 
6.2 Opsamling 
På baggrund af hvad vi indtil videre har set i del 1 og 2, kan vi nu opstille 
følgende punkter, som et behandlingsprogram rettet mod traumatiserede 
flygtninge fra forskellige kulturer, som minimum, bør indeholde: 
 

1)  Behandlings programmet skal kunne rettes mod og være i stand til at 
behandle de store almene psykiske lidelser i tillæg til PTSD. Vi har set 
at f.eks. depression, angst og PTSD er nærtbeslægtede lidelser og, at 
der eksisterer en høj grad af komorbiditet med PTSD. Implikationerne 
for behandlingen er, at et overordnet program skal være parat og rustet 
til at kunne behandle flere forskellige psykiske lidelser, selvom be-
handlingen af PTSD er, og som vi også har set, bør være i fokus. 
 

2) Adgangen til et behandlingsprogram bør ikke være besværlig. Vi har 
set, at flygtninge typisk er modvillige i forhold til, at opsøge hjælp for 
psykiske problemer og ofte føler sig stigmatiseret af implikationerne 
forbundet med psykiske lidelser. At der ikke er for mange praktiske 
barrierer for at komme i behandling, er derfor afgørende for at kunne 
etablere kontakt med den traumatiserede flygtning. Konkret betyder 
det, at der bør kunne træffes aftaler om påbegyndelse af et behand-
lingsforløb uden alt for lang ventetid, og uden alt for komplicerede og 
langvarige screnningsprocedurer (som dog er nødvendig). 
 

3) Det er helt essentielt, at et behandlingsprogram formår, at etablere en 
form for troværdighed indenfor de flygtninge populationer program-
merne henvender sig til. Vi har set, at flygtninge af flere grunde kan 
være skeptiske over for hele behandlingsinstitutionen og nære mistillid 
til behandlerne. Hvorvidt et behandlingsprogram kan lykkes eller ej, 
kan derfor i høj grad tænkes, at være afhængig af det renommé pro-
grammet og dets behandlere opnår indenfor den gruppe, som pro-
grammet henvender sig imod. 
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4) Programmet skal have spændvidde, og må kunne trække på ekspertise 
der kan vurdere og behandle fysiske og psykiske lidelser. Vi har set, at 
flygtninge, ligesom den almene befolkning, ikke skelner skarpt mel-
lem psykiske og fysiske symptomer, og ofte tilskriver deres problemer 
fysiske årsager i medicinsk forstand og derfor typisk ønsker at få deres 
fysiske symptomer vurderet. 
 

5) Programmet bør indeholde evaluerings systemer, dels, hvor program-
mets effekt måles og dels, hvor klienterne får mulighed for, at give 
feedback på behandlingsprogrammet (og give eventuelle råd til frem-
tidige justeringer af programmet). Der er behov for jævnlig kontakt for 
at kunne sikre en passende behandling og modvirke eventuel behand-
lingsafbrydelse. I den forstand bør programmet være en form for inte-
greret del af de traumatiserede flygtninges tilværelse.     

 
I de etablerede behandlingssystemer ser vi en stigende forståelse for og an-
erkendelse af disse ovenstående forhold. Det tværkulturelle psykoterapeuti-
ske arbejde med traumatiserede flygtninge kræver en specifik ekspertise. I 
Danmark afspejles dette f.eks. i samarbejdet mellem Rehabilliterings- og 
Forskningscentret for Torturofre (RCT) og Dansk Flygtningehjælps Psyko-
sociale Projekt, der siden 1999 har arbejdet på at skaffe større klarhed over 
behandlingsmulighederne for traumatiserede flygtninge rundt omkring i 
landet. På baggrund af dette samarbejde er der etableret en database med 
oplysninger om behandlere (privatpraktiserende psykologer, psykiatere, 
fysioterapeuter og afspændingspædagoger), som er interesseret i og har er-
faring med at behandle flygtninge1. Den amerikanske psykologforening 
(APA), anerkender også, at kulturelle forhold har betragtelig betydning for 
klinisk praksis, og har belyst det tværkulturelle felt gennem deres udgivelse 
af et sæt retningslinier for ”providers of psychological service to etnic, lin-
guistic, and culturally diverse populations”2. APAs retningslinier må ikke 
forveksles med en terapimanual, der angiver relative specifikke handlean-
visninger, men består i stedet af nogle helt generelle principper udviklet til 
at støtte og vejlede psykologer, der arbejder indenfor området. Retningsli-
nierne har til formål at belyse alle relevante områder inden for feltet og ik-
ke kun kliniske eller rådgivnings aspekter, og giver reelt, trods sit begræn-

                                                 
1 Databasen giver f.eks. sagsbehandlerne i de enkelte kommuner mulighed for at få et overblik over, hvil-
ke behandlere man kan henvise til. Databasen ajourføres løbende og findes på RCTs hjemmeside 
www.rct.dk. På baggrund af oplysningerne i databasen har Dansk Flygtningehjælp udgivet et trykt kata-
log: Traumatiserede flygtninge – Behandlere og behandlingssteder (2000). Kataloget rummer desuden en 
beskrivelse af de specialiserede tværfaglige behandlingsinstitutioner i Danmark og kan rekvireres hos 
Dansk Flygtningehjælp. 
2 Findes på APAs hjemmeside www.apa.org/pi/guide.html. 
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sede omfang, et meget koncentreret og informativt overblik over arbejds-
feltets mange aspekter, faldgrupper og muligheder.   
 
7. Hvad virker? 
I det psykoterapeutiske arbejde med flygtninge kan man anvende forskelli-
ge former for teknikker. Den form som vælges i det konkrete tilfælde beror 
på faktorer som f.eks. terapeutens uddannelse, den praksisform, som benyt-
tes på et givent behandlingssted, klientens kulturbaggrund, graden i symp-
tomniveau, tidspunktet for interventionen osv. Flygtningenes komplekse 
problemer og deres kulturelle baggrund tillader ikke ortodoksi fra behand-
lerens side, men kræver derimod åbenhed overfor forskellige tilgange til 
forståelsen af de enkelte problemstillinger som f.eks. PTSD eller problemer 
knyttet til eksilet, og ikke mindst at behandleren gør sig bekendt med og 
behersker forskellige metoder til løsningen af disse. Men hvad ved vi om 
psykoterapeutisk behandling af traumatiserede flygtninge? Her kan vi både 
rette blikket mod den tværkulturelle psykologi (og psykiatri), der i mange 
år har beskæftiget sig med tværkulturel terapi, og mod psykotraumatolo-
gien, der mere bygger på sit eget grundparadigme, som er anderledes end 
den almindelige psykoterapi eller sundhedspsykologiens1. Der er her tale 
om to særskilte videnskabelige fagområder, der har et overlappende forsk-
ningsfokus og begge er relevante i forhold til behandlingen af traumatise-
rede flygtninge. I den tværkulturelle psykologi finder vi den mere generelle 
viden om psykologiske mekanismer i tværkulturel kommunikation og in-
tervention, mens vi i psykotraumatologien finder den mere specifikt trau-
merelaterede viden, der også indbefatter viden om interventionsformer i 
relation til traumer. Der findes imidlertid en del publiceret litteratur, der 
forsøger at sammenfatte viden fra de forskellige fagområder og på den 
baggrund skabe bedre behandlingsformer for traumatiserede flygtninge. 
Størstedelen af denne litteratur udspringer fra centerdannelser i tilknytning 
til universitetsmiljøer og rehabilliteringscentre internationalt set2. Centrene 
har været den primære drivkraft for adskillige specialiserede behandlings-
programmer, som er blevet udviklet med henblik på at hjælpe flygtninge 
med krigs- og torturtraumer. Disse programmer har haft succes med, at be-
                                                 
1 Her findes separate arbejdsformer (f.eks. akut intervention, debriefing, vidnesbyrdmetoden, rekonstruk-
tion, ceremonier), som søger at tage højde for komplicerede problemstillinger i forbindelse med politisk 
undertrykkelse, kulturforskelle, eksilproblemer og voldsomme fysiske overgreb, og har til formål at sikre 
traumatiserede optimal behandling, der bygger på den nyeste og bedste viden indenfor dette arbejdsområ-
de (Elklit & Fuglsang, 2001). 
2 Det globale behov for at udvikle og videreformidle erfaringer på dette arbejdsfelt har skabt grobund for 
dannelsen af forskellige forskningsmiljøer verden over. Således findes der centre og forskningsmiljøer 
spredt over hele verden, som har specialiseret sig i forskning og psykosocialt arbejde med flygtninge og 
som har indsamlet viden fra forskellige fagdiscipliner, herunder fra både tværkulturelle psykologi og især 
psykotraumatologien, og har derigennem oparbejdet en stor tværfaglig vidensbase. Jaranson (1998) giver 
en detaljeret oversigt over feltets behandlings- og rehabilliterings-aktiviteter 
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handle og hjælpe mange flygtninge og har ligeledes givet et væld af værdi-
fulde kliniske informationer om forskellige behandlingstilgange i forhold 
til flygtninge.  
 
Størstedelen af litteraturen vedrørende metoderne i disse programmer be-
nytter imidlertid fænomenologiske beskrivelser af symptomatologien og 
psykosociale reaktioner i eksilet. Indtil videre mangler der specifikke kon-
trollerede effektundersøgelser, før vi kan afgøre kvaliteten af de enkelte 
behandlinger og om bestemte tilgange i de eksisterende behandlingstilbud 
til flygtninge er bedre end andre (Kinzie, 2001a). Den primære behandling 
af traumatiserede flygtninge har ofte været psykoterapi, men ifølge Kinzie 
(ibid.) er der ikke gennemført kontrollerede undersøgelser af effekten af 
denne behandling1. Af flere grunde er det ofte vanskeligt at vurdere effekti-
viteten af den psykoterapeutiske praksis med flygtninge. Basoglu (1992) og 
Arenas (1997) har f.eks. anført følgende: 

• Generelt set findes der ingen forskning, som belyser de kliniske 
problemstillinger, ændringsprocesserne og resultaterne af den psy-
koterapeutiske praksis med flygtninge; der findes ingen klare ret-
ningslinjer for, hvordan de praktiserende psykoterapeuter skal ud-
vikle sig klinisk. 

• Der er ganske få case-beskrivelser, som detaljeret redegør for den 
anvendte metode. Interventionen fremtræder sædvanligvis, som en 
blanding af forskellige psykoterapeutiske elementer og er ikke ba-
seret på en solid, sammenhængende teori. 

• Der foreligger ingen kontrolleret evaluering og opfølgning af be-
handlingsresultaterne, hvilket gør det svært, at vurdere betydningen 
af non-specifikke, ydre faktorer. Spontan bedring og positive resul-
tater tilskrives derfor ofte interventionen alene. 

• Den psykoterapeutiske evaluering er sjældent baseret på en om-
hyggelig afdækning og begrænsning af specifikke problemstillin-
ger, selvom der er gjort en indsats for at standardisere nogle evalue-
ringsmetoder. 

• Den manglende opfølgning af den psykoterapeutiske intervention 
udelukker en saglig vurdering af den langsigtede effekt af de an-
vendte behandlingsformer.   

 
Vender vi igen blikket mod den almene traumeforskning har man længe 
interesseret sig for, om det var muligt at vise, at bestemte psykoterapeutiske 
metoder/teknikker har en særlig effekt i forhold til PTSD. Især de kognitive 
                                                 
1 Som vi senere skal se, er der dog offentliggjort to undersøgelser vedrørende specifikke metoders effek-
tivitet i forhold PTSD og flygtninge. 
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terapiformer er blevet undersøgt og efterprøvet videnskabeligt, mens andre 
terapiformer kun er blevet afprøvet i begrænset omfang.  
 
Generelt har psykoterapi, men specielt kognitiv adfærdsterapi, vist sig at 
være effektiv i behandlingen af PTSD (Foa et al., 2000)1. Psykodynamisk 
psykoterapi, hypnoterapi og Eye Movement and Desensitisation Reproces-
sing (EMDR) er også effektive, men disse undersøgelser er i mindre grad 
kontrollerede og antallet af undersøgelsespersoner har været få (ibid.). 
Manglen på dokumentation for andre metoder eller teknikker, som f.eks. 
gruppeterapi eller inpatient treatment, betyder ikke at disse er uvirksomme, 
men blot at de (endnu) ikke har været genstand for kontrollerede effektun-
dersøgelser. Kigger vi på andre former for PTSD behandling har brugen af 
psykofarmaka, specielt selektive serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) har 
vist sig effektive. De ikke alene reducerer DSM IV PTSD symptomer og 
skaber bedring på tværs af forskellige kulturer, men er også effektive i for-
bindelse med comorbide forstyrrelser og tilknyttede symptomer (Freidman 
et al., 2000). Flere forfattere har beskrevet, hvordan brugen af medikamen-
tel behandling kan understøtte de psykologiske interventionsformer (Rive-
ro, 1995; van der Kolk et al., 1996; Foa & Rothbaum, 1998)2. Indenfor al-
men klinisk praksis er kombinerede behandlinger – medicinsk behandling 
kombineret med psykoterapi - velkendte og generelt er forskerne enige om, 
at psykofarmaka kan lindre et vidt spektrum af psykiske lidelser, og ligele-
des understøtte psykoterapi, men indtil videre har ingen undersøgelser sy-
stematisk undersøgt kombinerede medicinsk/psykoterapeutiske behandlin-
ger i forhold til PTSD (Foa et al., 2000).  
 
Selvom der findes overvældende meget litteratur om psykoterapeutisk be-
handling af PTSD, er det imidlertid kun et fåtal af disse der beskæftiger sig 
med komparative analyser af de forskellige behandlingsformer3. Blandt de 
få komparative undersøgelser, der findes inden for traumebehandlingen, ser 
det ikke ud til, at der er signifikante forskelle i den generelle effekt af de 
forskellige interventionsformer (Solomon et al., 1992; Van Etten & Taylor, 
1998). Forfatterne gør imidlertid selv opmærksom på at metodiske be-
grænsninger er den primære årsag til disse resultater og efterlyser flere vel-
                                                 
1 For nærmere gennemgang af de almene PTSD behandlingsformer henvises til Foa et al. (2000). 
2 Det understreges, at den medikamentelle behandling ikke har til formål at decideret helbrede klienten, 
men snarere lindre de mest invaliderende og påtrængende symptomer, således at psykologisk behandling 
kan påbegyndes (van der Kolk et al., 1996). 
3 Søgning på PsycInfo 01/01/1970 – 01/03/2003 gav 1371 i alt referencer på PTSD/Therapy. Ved at tilfø-
je Comparative til denne søgning, fremkom kun 13 referencer, hvoraf kun en undersøgelse sammenligne-
de to forskellige terapiformer. Ved en mere bred søgning PTSD/Treatment fremkom i alt 2486 referencer 
og kombineret med Comparative kun 16 referencer, hvoraf ingen, på nær ovenstående, sammenlignede 
forskellige behandlingsformer. 
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kontrollerede effektstudier, der løber over længere tid og sammenligner 
forskellige behandlingsformer. Derudover påpeger de også behovet for at 
undersøge effekten af individuelle kontra kombinerede behandlingsformer, 
samt behovet for at forstå betydningen af timede interventioner i forhold til 
traumatiseringsprocessen (ibid.)1. Der mangler også undersøgelser, der be-
lyser spørgsmålet omkring enkeltstående vs. flere traumers betydning for 
behandlingseffekten, hvilket er relevant i forhold til flygtninge, der ofte har 
været udsat for gentagende traumer over tid og således gennemgået en 
traumatiseringsproces, som har strakt sig over flere år, hvilket kan have 
indflydelse på udbyttet af behandlingen. 
 
Foa et al. (2000) maner til forsigtighed i forhold til at konkludere noget en-
tydigt på grundlag af resultaterne af PTSD effektundersøgelserne. I en stor 
del af de gennemførte effektundersøgelser har kontrol betingelserne været 
mangelfulde og derfor varierer konklusionernes styrke undersøgelserne 
imellem. Mange af undersøgelserne opfylder således ikke de almenmetodi-
ske krav til empiriske undersøgelser, dvs. krav om brugen af kontrolgrup-
per, krav om randomisering eller kravet om blindet procedure. Foa et al. 
(2000); Solomon et al. (1992); Van Etten & Taylor (1998) konstaterer på 
den baggrund, at vi stadig ikke kan identificere de behandlingsformer, der 
måske er særligt virksomme overfor PTSD, ligesom vi stadig heller ikke 
ved nok om de virksomme faktorer i de forskellige former for psykotera-
peutisk behandling generelt. Således kan forskningen på nuværende tids-
punkt reelt ikke fortælle os, hvordan man bedst behandler PTSD – uanset 
hvilken population det drejer sig om. Senere skal vi dog se at specifikke 
teknikker som f.eks. eksponering kan være mere effektive sammenlignet 
med andre specifikke teknikker  
 
Mange antager (f.eks. Frank, 1982; Strupp, 1978) at det ikke er den særligt 
teorirelaterede metode, som er virksom, men de underliggende non-
specifikke faktorer, der er fælles for alle terapiretninger og af Goldfried i 
1980 beskrevet, som den terapeutiske undergrund (ref. i Hougaard, 1996, 
kap.4). At det ikke har været muligt at påvise signifikante forskelle i for-
skellige terapiformers effekt har ført til psykoterapiens ”Dodo-kendelse”, 
dvs. antagelsen om at de forskellige metoder ser ud til at virke lige godt. 
Non-specificitets antagelsen; at der under terapiformernes forskelligartede 
overflade gemmer sig fælles aktive komponenter, hvilket er årsagen til den 
tilsyneladende ensartede terapeutiske virkning, synes sammen med Dodo-

                                                 
1 I den danske psykotraumatologiske forskning har Elklit & Fuglsang (2001) tilsvarende peget på behovet 
for at gennemføre epidemiologiske undersøgelser af befolkningen med særlig opmærksomhed på svage 
grupper og gennemførelsen af undersøgelser af behandlingseffekter af de forskellige terapiformer. 
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kendelsen at være på vej til at blive anset for veldokumenterede kendsger-
ninger (ibid.).  
 
I forhold til behandlingen af PTSD ser det imidlertid ud til at nogle behand-
lingsformer reducerer hele klyngen (”cluster”) af PTSD symptomerne, 
mens andre tilsyneladende er mere effektive i at reducere eller dæmpe en 
symptom klynge (f.eks. intrusion [B], undgåelse/”numbing” [C], eller arou-
sal [D] symptomer), men ikke andre (Foa et al., 2000). Dette kunne indike-
re, at der eksisterer specifikke virksomme faktorer indenfor de enkelte be-
handlingsformer. Men selvom de metoder som f.eks. befinder sig indenfor 
den kognitive adfærdsteoretiske tradition umiddelbart synes at være gavn-
lig overfor behandlingen af arousal symptomerne, så har vi stadig ikke et 
tilstrækkeligt klart billede af, hvilke særlige metodespecifikke aspekter ved 
behandlingen, der giver den særlige effekt. Man kunne stille spørgsmåls-
tegn ved fokuseringen på den specifikke symptomreducering og argumen-
tere for, at den bedste målestok for klinisk effektivitet er en given behand-
lingsforms kapacitet til at skabe generel forbedring af PTSD tilstanden 
frem for specifik symptom reducering. Flere (f.eks. Richards & Lovell, 
1999; Foa et al., 2000; van der Veer, 1995) har dog påpeget, at en vellykket 
behandling af et enkelt symptom f.eks. flashbacks eller mareridt kan have 
en udemærket virkning på personens generelle funktionsmåde i det lange 
løb. Det er muligt at opretholde antagelsen om de non-specifikke faktorers 
indflydelse på behandlingens resultat, og samtidig fastholde en målsætning 
om at kunne identificere eventuelle særligt effektive behandlingsformer, 
f.eks. ved at kunne specificere, hvilke metoder der er bedst egnet til at be-
handle en bestemt problemstilling. 
 
Flygtninge adskiller sig, som alle andre PTSD ramte fra hinanden med hen-
syn til symptomgrad, kronicitet, kompleksitet, komorbiditet, associerede 
symptomer og graden af funktionel forringelse. Disse forskelle kan påvirke 
både valget af behandling og det kliniske mål. For nogle flygtninge med 
kronisk PTSD kan funktionel forbedring være vigtigere end reduktion af 
PTSD symptomerne. I andre tilfælde er det mere hensigtsmæssigt, specielt 
hos torturramte flygtninge, hovedsageligt at fokusere de kliniske interven-
tioner på dissociation, impulsivitet, somatisering, interpersonelle vanske-
ligheder eller patologiske identitetsforandringer (Foa et al., 2000). Dertil 
kommer at mange flygtninge har været udsat for en lang, vedvarende trau-
matiseringsproces, som samvirker med den normale personlighedsudvik-
ling. Som følge af dette har personlighedsudviklingen ikke været optimal, 
og i så fald vil en terapi rettet mod ændringer i personligheden være, at for-
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trække (van der Veer, 1995, p.145). Man kan pragmatisk skelne mellem 
følgende: 
 

1) Psykoterapeutiske metoder rettet mod begrænsede mål. Her er der ta-
le om enten støttende teknikker, som har til formål at bedre flygtnin-
gens funktion på kort sigt eller mere specifikke teknikker, der rettes 
mod symptomer som f.eks. arousal, flashbacks og mareridt. 

2) Teknikker mod mindre begrænsede mål. Det drejer sig om teknikker, 
som vidnesbyrdmetoden og de afdækkende psykoterapeutiske tek-
nikker, som er rettede mod det langsigtede mål at fremme den følel-
sesmæssige og kognitive bearbejdning af de traumatiske oplevelser, 
som har påvirket flygtningen gennem længere tid. Visse af disse tek-
nikker tilsigter også en ændring af personligheden (ibid.).   

 
Denne skelnen mellem behandling rettet mod veldefinerede symptomer og 
klager, og behandling, som ikke på samme måde er fokuseret og mere ori-
enteret mod flygtningens generelle funktionsmåde er ikke absolut. I praksis 
anbefaler van der Veer (ibid.), at begynde behandlingen med teknikker, der 
har til formål at lindre invaliderende symptomer for derefter at udvide til en 
bredere målsætning.  
 
8. Psykoterapeutiske behandlingsformer  
Den psykoterapeutiske behandling af traumatiserede flygtninge kan tage 
mange former. I de forskellige skriftlige arbejder om psykoterapi med 
traumatiserede flygtninge, herunder torturofre findes ikke mange med en 
præcis beskrivelse af de anvendte terapeutiske metoder. I litteraturen er der 
dog beskrevet forskellige arbejdsmåder rækkende fra psykoterapiens ho-
vedtraditioner, vidnesbyrdmetoden, til psykodynamiske og integrative me-
toder med forskellig vægt på støttende og eksplorative teknikker. De for-
skellige metoder til behandling af traumatiserede flygtninge er for en stor 
dels vedkommende udviklet omkring førnævnte centerdannelser og nogle 
er udviklet mhp. torturofre. I praksis bliver der på de forskellige centre ar-
bejdet med kombinationsbehandlinger af kognitive, systemorienterede, op-
levelsesorienterede og psykoanalytiske arbejdsmåder., hvoraf nogle speci-
elt er tilpasset torturoverlevere. Til de ofte figurerende behandlingsformer 
beskrevet i litteraturen hører: Indsigtsterapi (Sommier & Genefke, 1986; 
Vesti & Kastrup, 1992), relations terapi (Varvin & Hauff, 1998), kort-tids 
behandling for depression og torturofre (Dress, 1989), kognitiv terapi (Ba-
soglu, 1992, 1998), psykodynamisk terapi (Bustos, 1992; Allodi, 1998). 
Andre tilgange som støttende terapi, familie terapi (Fishman & Ross, 1990) 
og vidnesbyrdmetoden (Cienfuegos & Monelli, 1983; Agger & Jensen, 
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1990) er også hyppigt beskrevet i litteraturen. Denne samlede gruppe dæk-
ker bredt over en lang række forskellige forståelser og indgangsvinkler til 
behandling af traumatiserede flygtninge. 
 
Van der Veer (1995) inddeler de forskellige terapeutiske tilgange i to meget 
brede kategorier – støttende eller afdækkende. Elsass (1995) skelner der-
imod mellem psykoterapeutiske og kulturpsykologiske behandlingsformer. 
Det psykoterapeutiske arbejde med flygtninge, her specielt torturoverlevere 
kræver ifølge Elsass (ibid.) en speciel kombination af afdækkende, eksplo-
rative og støttende teknikker. Den kulturpsykologiske tilgang indbefatter en 
arbejdsmåde som ligger tæt op ad den antropologiske feltarbejdsmetode, og 
indebærer f.eks. hjemmebesøg, deltagelse i flygtningenes aktiviteter, besøg 
i flygtningenes egne institutioner som restauranter, klubber og deres religi-
øse centre. Den kulturpsykologiske tilgang medfører således nogle synlige 
forslag til behandlingsarbejdet med flygtningen, hvor terapeuten skal være 
parat til at træde ud af de sædvanlige terapeutiske sammenhænge. Elsass 
(ibid.) beskriver tre former for kulturfølsomme behandlingsformer med 
hver deres karakteristika: 1) psykoedukation, 2) vidnesbyrdmetoden og 3) 
terapeutisk arbejde med eventyr. I det følgende præsenteres og diskuteres 
to af de terapeutiske metoder, som benyttes i behandlingsarbejdet med 
traumatiserede flygtninge. Først gennemgås vidnesbyrdmetoden, som El-
sass (ibid.) benævner som en kulturfølsom behandling. Dernæst indsigtste-
rapi, som er et eksempel på en kombinationsbehandling, der benyttes på 
Rehabilliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) i København. 
Til sidst gennemgås en faseinddeling som beskriver hovedtemaer i arbejdet 
med traumatiserede flygtninge. 
 
8.1 Vidnesbyrdmetoden 
Vidnesbyrd metoden er den mest velbeskrevne terapeutiske metode i litte-
raturen vedrørende traumatiserede flygtninge. På baggrund af arbejde med 
torturofre for militærdiktaturet i Chile udviklede Cienfuegos & Monelli 
(1983) vidnesbyrdmetoden, som har individets traumehistorie som sit cen-
trale omdrejningspunkt. Ved denne tilgang opfordres den traumatiserede 
person til at fortælle så detaljeret som muligt om sine traumatiske oplevel-
ser, som om han var anklagerens vidne i en retssag (heraf navnet). Han op-
fordres ikke blot til at gengive kendsgerningerne verbalt, men også til at 
beskrive de følelser, der knytter sig til hans oplevelser. Endvidere skal bag-
grunden for de traumatiske oplevelser, dvs. den traumatiserede persons 
livshistorie og årsagerne som førte til tilfangetagelsen og torturen præsente-
res. Konkret optager terapeuten torturoverleverens beskrivelser på bånd, 
som senere udskrives og gennemgås med klienten op til flere gange, for på 
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den måde at få oplevelserne bearbejdet igen. Torturoverleverens politiske 
engagement er i fokus. Cienfuegos & Monelli (ibid.) anskuer det politiske 
arbejde, som en særlig type objektrelation og genetableringen af dette ob-
jekt, som torturen har forsøgt at eliminere, er et af behandlingens hoved-
mål. Selve vidnesbyrddokumentet har karakter af et anklageskrift, der fun-
gerer som en ekspliciteret og offentligt hukommelse, som igen og igen kan 
viderebearbejdes og analyseres sammen med terapeuten, for på den måde at 
gendanne torturoverleverens politiske bevidsthed og bibringe mening til 
torturoverleverens tilværelse i mere bred forstand. Selvom den torturramte 
ikke er ansvarlig for de krænkelser, han har lidt, er der alligevel ofte, som 
tidligere vist, en subjektiv følelse af skam og skyld, hos den torturramte. 
Agger & Jensen (1990) opfatter vidnesbyrdet som et katharsisk, helende 
ritual, hvor den torturramte kan bekende den skam og skyldfølelse der er 
forbundet med traumet, og sætte den ind i en ny ramme. De påpeger, vid-
nesbyrdets dobbelte betydning i kraft af vidnesbyrdets objektive, juridiske 
og politiske, og samtidig meget subjektive, private og katharsisprægede 
karakter.  
 
Metodens anvendelighed afhænger af klienternes motivation for denne be-
handlingsform. Som i psykoterapi generelt afhænger udfaldet af terapi med 
flygtninge i høj grad af villigheden og motivationen til at gennemføre en 
terapeutisk behandling. Ifølge van der Veer (1995) virker vidnesbyrdmeto-
den bedst i de tilfælde, hvor flygtningen ved, hvad han vil tale om og for-
står nytteværdien i at tale om sine oplevelser. Metoden er særligt effektiv 
over for flygtninge som i deres dagligdag har været udsat for kontinuerlig 
undertrykkelse, men også flygtninge som i asylfasen må vente måneder på 
resultatet af deres asylansøgning og som lever med frygten for at blive ud-
vist (ibid.). Metoden er mindre effektiv, når det drejer sig om flygtninge, 
som har gennemgået en lang traumatiseringsproces, og flygtninge som lider 
af stærkt invaliderende symptomer og/eller mener, de har haft psykiske 
problemer før de blev traumatiseret (ibid.)1.  
 
Metoden er således først og fremmest rettet mod politisk bevidste flygtnin-
ge, som kan drage nytte af og er motiverede for, at vidne om undertrykkel-
se og krænkelse af menneskerettighederne i deres hjemland. Vidnesbyrd-
metoden skal imidlertid anvendes med varsomhed. Elsass (1995, p.129) 
anbefaler, at metoden kun benyttes af erfarne terapeuter, fordi nogle trau-
matiserede flygtninge risikerer at opleve en retraumatisering, hvis man ri-
gidt fastholder at traumehistorien skal frem. At en flygtning er motiveret 
for at aflægge vidnesbyrd er ikke ensbetydende med, at han er parat til det. 
                                                 
1 Van der Veers (1995) konklusioner baserer sig på kliniske erfaringer. 
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Det kan f.eks. være tilfældet, når en flygtning udover at forsøge, at mestre 
traumatiske oplevelser fra fortiden, også står overfor problemer i forbindel-
se med eksilet og/eller andre udviklingsmæssige udfordringer. I sådanne 
tilfælde kan metoden, ifølge van der Veer (1995, p.185) stadig yde et vær-
difuldt bidrag til den psykoterapeutiske proces, hvis den anvendes på en 
anden og mere fleksibel måde og suppleret med andre metoder. Van der 
Veer præciserer ikke dette yderligere, men Elsass (1995, p.129) anfører, at 
en vanskelighed ved metoden er, at den ikke umiddelbart kan suppleres 
med anden traditionel psykoterapi, fordi de foregår i forskellige intimitet-
sfærer. Har man først introduceret den politiske offentlighedsdimension, 
kan det for nogle behandlere være svært at skifte til det lukkede, konfiden-
tielle rum, som behandleren ellers kender til (ibid.). Således kræver denne 
metode en omhyggelig vurdering af klientens resurser og afpasning af om-
fanget af genoplevelse, men principielt set er det umuligt på forhånd at 
vurdere intensiteten af de følelser, som samtalen om et bestemt emne vil 
vække. 
  
I forhold til det tværkulturelle aspekt ligger der nogle vanskeligheder i me-
toden, som er udviklet i sydamerikansk kontekst og specifikt rettet mod 
torturramte sydamerikanere. Bruges metoden med flygtninge fra andre kul-
turer f.eks. mellemøstlige foreligger risikoen for, at provokere en nedvær-
digende skamoplevelse hos klienten, fordi den udstiller en oplevet svaghed 
og en ydmygelse, som ifølge deres kultur burde være privat1. I forhold til 
den gruppe vidnesbyrdmetoden oprindeligt blev udviklet til, kan der i det 
psykoterapeutiske arbejde med traumatiserede flygtninge også tilføjes en 
ekstra dimension i form af eksilproblematiken. Flygtningenes aktuelle psy-
kiske lidelser er ikke kun en direkte følge af de traumatiske oplevelser, de 
har været udsat for i hjemlandet, men også de belastninger de har været 
igennem efterfølgende under flugten fra hjemlandet, i præasylfasen og i 
eksilet. Følgelig kunne man udvide vidnesbyrdet til at indbefatte oplevel-
serne i præasylfasen og eksiltilværelsen. Ifølge Cienfuegos & Monelli 
(1983) er denne metode virksom, fordi den giver mulighed for konstruktivt 
at omdanne aggressionen til en anklage eller udfordring. Set i et alment 
psykoterapeutisk perspektiv giver metoden mulighed for to former for re-
konstruktion: En kognitiv rekonstruktion af de traumatiske oplevelser, hvor 
oplevelserne struktureres og klienten opnår indsigt i sig selv, og en affektiv 
rekonstruktion af de traumatiske oplevelser, hvori skræmmende og under-
trykte følelser genopleves og bearbejdes i en tillidsfuld atmosfære præget 
af gensidig forståelse og følelsesmæssig støtte. Vidnesbyrdmetoden ser så-
                                                 
1 Agger & Jensen (1990) beretter imidlertid, at de har anvendt metoden med stort udbytte med klienter fra 
både mellemøstlige og afrikanske kulturer.  
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ledes ud til at kunne anvendes som terapeutisk teknik i behandlingsarbejdet 
med en stor del af de traumatiserede flygtninge1. 
 
8.2 Indsigtsterapi 
Indsigts-terapi er eksempel på en kombinationsbehandling som består af 
adskillige elementer hentet på tværs af forskellige psykoterapeutiske til-
gange. Behandlingsmetoden er udviklet og benyttet på Rehabilliterings- og 
Forskningscentret for Torturofre (RCT) i København, og henvender sig til 
torturerede flygtninge, som har fået asyl i Danmark. Metoden er baseret på 
antagelsen om, at selve det at gøre klienten i stand til at konfrontere de 
traumatiske hændelser har en terapeutisk effekt. Dette opnås gennem gen-
oplevelse og vækkelse af traumerelaterede emotioner, og efterfølgende re-
integration af traumet som en begivenhed i fortiden (Vesti & Kastrup, 
1992). Et af de centrale mål i indsigtsterapien er, at hjælpe den torturramte 
flygtning til at forstå torturens formål og væsen, og undersøge hvordan og 
hvorfor den torturramte reagerede, som han gjorde i den livstruende situati-
on. Dvs. terapien har psykoedukation som et vigtigt omdrejningspunkt, og 
har ligheder med den terapeutiske praksis, hvor man inddrager klienten 
som en slags medforsker. Motivet til brugen af psykoedukation skal findes 
i antagelsen om indsigtens kurrative funktion. Flygtningenes angst, mare-
ridt, søvnløshed, hovedpine og koncentrationssvækkelse kan ifølge Som-
mier & Genefke (1986) primært tilskrives, at de ikke forstår, hvorfor de 
føler og handler anderledes efter torturen. Indsigten skal imidlertid have en 
særlig kvalitet før den anses for at have en kurrativ effekt. Indsigten skal 
knytte sig til de konkrete traumatiske oplevelser i flygtningens liv, og have 
en særlig oplevelsesmæssig fylde, som skabes via vækkelse af emotioner. 
Udover psykoedukationen skal de psykiske forsvarsmekanismer og coping 
strategier, som flygtningen gjorde brug af under og efter den traumatiske 
hændelse identificeres og analyseres.  
 
Indsigtsterapi kræver ofte mange sessioner, fordi flygtningen kan have 
svært ved at huske de traumatiske begivenheder i detaljer, samt genopleve 
og afreagere undertrykte emotioner (Vesti & Kastrup, 1992). Når de under-
trykte følelser kommer til overfladen vil flygtningen ifølge Vesti & Kastrup 
                                                 
1 Weine et al (1998) gennemførte et pilotstudie, hvor flygtninge fra Bosnien-Herzegovina gennemgik et 
terapeutisk forløb, hvori man benyttede vidnesbyrdmetoden. Man benyttede DSM IV kriterier og fandt en 
signifikant formindskelse i: PTSD raten (fra 100 % til 75 % efter endt behandling, 70 % to måneder efter 
behandlingen, 53 % seks måneder efter behandlingen), voldsomheden i PTSD symptomerne, og i vold-
somheden af genoplevelses, undgåelses og hyperarousal symptomerne. De depressive symptomer for-
mindskedes også signifikant og man fandt en signifikant stigning i scoren på Global Assessment of Func-
tioning Scale. Pilotstudiet giver en foreløbig indikation på at vidnesbyrdet som psykoterapeutisk metode 
er effektiv i forhold til PTSD generelt og depressive symptomer, og kan føre til forbedringer i traumatise-
rede flygtninges overordnede funktionsevne. 
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(ibid.) ofte reagere med gråd, vrede og skyld. Indsigtsterapi benytter sig 
således af en emotionel aktivering, der kan forstås inden for rammerne af 
katharsisbegrebet. De subjektive virkninger af katharsisk emotionsaktive-
ring og afreageren er almindeligt beskrevet som, at indebære en følelse af 
lettelse og afklarethed (Hougaard, 1996, p.225). Som indsigtsterapien skri-
der frem, menes den emotionelle indvirkning af de traumatiske erindringer, 
at svækkes i takt med at antallet af genoplevelser af den traumatiske ople-
velse, og til sidst vil den torturerede flygtning være i stand til at forholde 
sig til traumet uden at blive lammet af overvældene emotioner (Vesti & 
Kastrup, 1992). På den måde kan indsigtsterapiens kognitiv-emotionelle 
katharsisteknik sammenlignes med eksponeringsterapiens udsluk-
ningsteknik. For at kunne arbejde terapeutisk med følgevirkningerne af al-
vorlige traumer er det ifølge denne behandlingstilgang, hensigtsmæssigt og 
undertiden nødvendigt at de traumatiske erindringer med ledsagende kon-
fliktuelle tanker og følelser genoplives som emotionelt nærværende.  
 
I litteraturen om torturerede flygtninge nævnes ofte, at terapeuten skal være 
særlig varsom og acceptere det tempo klienten kan tolerere og ønsker. På 
RCT insisterer man selvsagt heller ikke på, at klienterne skal gå ind i trau-
mehistoriens følelser og gennemleve dem. Dette kan være belastende i sig 
selv og mange flygtninge på RCT er ikke parate til at få indsigt i den for-
stand og tilbydes i stedet andre former for terapi, f.eks. støttende terapi og 
non-verbale terapiformer. Men rationalet bag denne behandlingsmetode 
ligger i at de traumatiske oplevelser skal integreres gennem genoplevelse 
og vækkelse af traumerelaterede emotioner. Det forventes at bearbejdnin-
gen af de traumatiske oplevelser og den indsigt der opnås under den tera-
peutiske proces på længere sigt vil resultere i at flygtningens klager og 
symptomer vil aftage.  
 
8.3 Faser i behandlingsarbejdet. 
Trods variationer i de terapeutiske behandlingsformer har mange forfattere 
(f.eks. Mollica, 1988; Agger & Jensen, 1990; Basoglu, 1992, 1998; Gor-
man, 2001; Kinzie, 2001a m.fl.) fremhævet, at de fleste behandlingstilgan-
ge deler en række fællestræk, som kan beskrives indenfor en faseindeling 
bestående af tre overordnede faser: 1) etablering af sikkerhed og tillid 2) 
udforskning og bearbejdning af de traumatiske oplevelser og 3) integration 
af traumet.  
 
I den første fase har flygtningen et behov for kontrol og sikkerhed, hvilket 
terapeuten kan imødekomme ved f.eks. at udfærdige en detaljeret behand-
lingskontrakt, hvor de terapeutiske rammer ekspliciteres, og ved at terapeu-
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ten åbent og direkte gennemfører psykoedukativt arbejde, hvor flygtningen 
gøres bekendt med de potentielle følger af traumatiske oplevelser. Her er 
formålet at etablere en gensidig forståelse og tillid, samt styrke flygtnin-
gens bevidste problemløsningsstrategier.  
  
Anden fase har udforskning og bearbejdning af traumet, som det centrale 
omdrejningspunkt. Et fælles tema for praktisk talt alle de førnævnte be-
handlingstilgange er brugen af en eller anden form for genopleven og bear-
bejdning af de traumatiske oplevelser. Måden hvorpå dette sker, varierer 
imidlertid fra vidnesbyrdet over psykodynamisk gennemarbejden til struk-
turerede metoder som f.eks. systematisk desensibilisering eller ekspone-
ring. Grundlæggende afspejler disse teknikker den samme underliggende 
forandringsmekanisme, nemlig tilvænning til den traumatiske oplevelse 
(Foa, 2000). Opgaven indledes typisk med at få genkaldt og fortalt traumet, 
hvilket i sig selv er en opgave der kræver stor terapeutisk pli og forståelse. 
Genoplevelsen og genfortællingen af de traumatiske hændelser er en ofte 
smertefuld proces, der har et gensidigt tillidsforhold som forudsætning og 
derfor er første fase fundamentet for det videre terapeutiske arbejde. Starten 
af denne proces vil ofte være præget af en påfaldende affektløshed, hvor 
flygtningen fortæller sin traumehistorie i løsrevne dele. Mollica (1988) kal-
der dette for en ”prænarrativ præsentation, som henviser til, at traumehisto-
rien fortælles statisk og repetitivt uden følelse, nuancer og fortolkning. Ef-
terhånden som terapien skrider frem afløses den ”prænarrative præsentati-
on” af en mere dybdegående gennemarbejdning af flygtningens samlede 
historie. Denne gennemarbejdning indbefatter de traumatiske oplevelsers 
indbyrdes forhold på baggrund af flygtningens samlede livshistorie, og kan 
betragtes som en skabende handling, hvor forskellige perspektiver og løs-
revne historiske dele gradvist forsøges at samles til et komplet, sammen-
hængende og for flygtningen forståeligt hele. Som vi så før bliver traume-
historien i nogle terapier omformet til en offentlig vidneførsel, mens andre 
terapier fokuserer mere direkte på at få frembragt den personlige traumehi-
storie i et konfidentielt og lukket terapeutisk rum.  
 
Alle terapiformer lægger vægt på emotionernes rolle i forbindelse med 
psykoterapi (Hougaard, 1996), hvilket også gælder for den psykoterapeuti-
ske behandling af traumatiserede flygtninge, hvor katharsis, den følelses-
mæssige forløsning er en vigtig del af de fleste terapeutiske behandlingstil-
gange. Selvom alle terapiformerne synes at anerkende værdien af flygtnin-
gens mulighed for emotionel ventilering, varierer de dog med hensyn til i 
hvor høj grad de aktivt tilskynder klienterne til katharsisk afreageren. Di-
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rekte eksponering er et eksempel på en katharsisfremmende teknik, hvor 
flygtningen guides ind i en form for kontrolleret genoplevelse.  
 
I brugen af de følelsesforløsende teknikker skal terapeuten være opmærk-
som på muligheden for at genoplevelsen ikke blot vækker kendte pinefulde 
følelser, men også forskellige nye eventuelt smertefulde følelser, som 
flygtningen ikke tidligere har oplevet (van der Veer, 1995, p.190). Herman 
(1995) påpeger, at nogle PTSD ramte endda kan få en forværring i så svær 
grad, at de skal hospitaliseres. Genoplevelsen af de traumatiske oplevelser i 
terapien vil kun have en gavnlig effekt, hvis omfanget afpasses således fø-
lelserne der vækkes, ikke er voldsommere end klienten kan klare, hvilket 
som nævnt er svært at vurdere på forhånd (van der Veer, 1995). Imidlertid 
er et af formålene med den forudgående psykoedukative del af behandlin-
gen, at man forbereder flygtningene på de potentielle ubehagelige konse-
kvenser af behandlingen. Et ensidigt fokus på de følelsesforløsende meto-
der vil ifølge Herman (1995) begrænse terapiens muligheder og effekt. In-
tensiv kortids terapi (som beskrevet hos f.eks. Dress, 1989) er udpræget 
katharsisbaseret og velegnet til at reducere de intrusive symptomer, mens 
symptomer som numbness og social tilbagetrækning, udtrykt i f.eks. ægte-
skabelige vanskeligheder og/eller sociale og generelle tilpasningsproblemer 
ikke nødvendigvis reduceres. Elsass (1995, p.87) konkluderer, at det inten-
sive og katharsisprægede arbejde er en nødvendig del af terapien, men ikke 
altid tilstrækkelig1. Den kognitive bearbejdning der finder sted i denne fase 
indebærer dannelsen af en ny struktur i traume historien, som menes at 
ændre klientens oplevelser. Terapeuten assisterer klienten i konstruktionen 
af en ny traumehistorie, og konstruktionen i sig selv menes at give lindring, 
når den forsyner klienten med en sammenhæng og forståelse (Brody, 1987, 
p.185). Konstruktionen er et fælles projekt med nogle iboende omsorgs-
aspekter og virker også socialt støttende. Rekonstruktion og etableringen af 
mening i relation til traumet er sammen med genoplevelsen de centrale 
elementer i denne fase. I denne fase skabes indsigten, hvor problemerne 
forstås og sættes i en klar funktionel sammenhæng. 
  
Den sidste og tredje fase af terapien omfatter reintegrering af traumet, og 
tilbagevenden til en dagligdag eventuelt med arbejde og familie. Hvor for-
rige fase drejede sig om den emotionelle og kognitive gennembearbejdelse 
af traumet vil denne afsluttende fase rette fokus mod flygtningens anven-
delse af indsigten til problemløsning og mestren. I den forstand rettes op-

                                                 
1 Den empiriske evaluering af katharsis i behandlingen af PTSD er sparsom, men selvom der savnes kon-
klusive empiriske vidnesbyrd, er der meget der taler for værdien af kartasisk afreaktion i forbindelse med 
PTSD (se f.eks. Hougaard, 1996, kap.8).  
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mærksomheden både mod fortiden og fremtiden. Vigtige samtaleemner i 
denne fase knytter sig bl.a. til skyld, skam, tab og flygtningens sociale rela-
tioner f.eks. forholdet til familie, ægtefælle, venner fra hjemlandet og i ek-
sillandet. Flygtningen menes, som følge af den nye erkendelse, i højere 
grad at kunne orientere sig mod en ny og almindelig tilværelse. Problemaf-
klaring og forståelse af PTSD symptomerne er ud fra et commonsense per-
spektiv et naturligt led i mestringen af problemerne. Betegnelsen reintegre-
ring dækker i denne forbindelse forskellige fænomener, der spænder fra 
konkret problemforståelse, bevidstgørelse og accept af følelser på den ene 
side til narrative revisioner af flygtningens selvbiografi og eksistentiel me-
ning på den anden1.   
  
8.4 Diskussion og opsamling 
Vidnesbyrdmetoden overskrider det traditionelle psykoterapeutiske rum og 
kan ikke placeres inden for en bestemt psykoterapeutisk retning. I vidnes-
byrdmetodens fokus finder vi dens implicitte grundantagelse vedrørende 
psykiske lidelsers årsager og beskaffenhed. De underliggende årsager til 
menneskelig lidelse, herunder PTSD er i bund og grund samfundspolitiske 
og ikke psykologiske. I den forstand er metoden ikke traumefikseret, og 
flygtningen skal ikke betragtes, som en klient med problemer, men snarere 
en klient som er placeret i problemer. I sidste ende er lidelsens årsag og 
baggrund politisk og samfundsmæssigt bestemt, selvom de konkrete virk-
ninger opleves på det individuelle psykologiske plan. Metoden er baseret 
på en helhedsopfattelse af problematikken, hvor de politiske og samfunds-
mæssige forhold er i fokus, og man søger at undgå patologisering af den 
enkelte flygtning. Metoden bryder med den traditionelle sygdomsopfattel-
se, som er at finde i DSM og ICD-10 klassifikationssystemet, idet flygtnin-
ges psykiske problemer i behandlingsmæssig forstand ikke betragtes, som 
et rent klinisk fænomen. Det gør principielt set den traditionelle kliniske 
diagnostik og metode uanvendelig eller i bedste fald utilstrækkelig, som 
redskab i arbejdet med flygtninge. I praksis kan metoden imidlertid sagtens 
kombineres med traditionel klinisk diagnostik, hvilket vi bl.a. så i Weine et 
al.s (1998) pilotstudie. 
 
Selvom tiden måske er løbet fra antagelsen om, at alle former for psykisk 
forstyrrelse udelukkende er et resultat af sociale kræfter, og trods fremhæ-
velsen af de politiske aspekter centralitet, i dag, kan forekomme overvurde-
ret, i hvert fald i vores del af verden, kan metoden have nogle iboende kva-
liteter, som gør den velegnet til behandling af traumatiserede flygtninge. 
                                                 
1 For mere uddybende gennemgang af faserne i behandlingsarbejdet med flygtninge henvises til Gorman 
(2001). 
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Disse iboende terapeutiske kvaliteter kan både forstås indenfor rammer af 
de non-specifikke faktorer og/eller eklekticisme i betydningen kombinering 
af terapeutiske metoder eller teknikker. Vidnesbyrdmetodens aktive ingre-
dienser kan være fælles faktorer, som deles af de fleste former for psykote-
rapi, her tænkes specielt på kognitive faktorer som udforsken, feed-
back/konfrontation, omstrukturering/”reframing”, information, forklaring 
og emotionelle faktorer som fokus på følelser, følelsesstimulation, desensi-
bilisering og adfærdsmæssige faktorer som eksponering osv. Resultaterne 
fra Weine et al.s (1998) pilotstudie indikerede, at metoden var velegnet i 
forbindelse med traumatiserede flygtninge fra Bosnien-Herzegovina. 
 
Indsigtsterapien er udviklet på baggrund af behandlingserfaringer på RCT 
og er ifølge Vesti & Kastrup (1992) inspireret af behandlingen af overleve-
re fra koncentrationslejre, som beskrevet hos Eitinger (1969) og fra moder-
ne krise intervention (Malt & Weisæth, 1989; Ochberg, 1988).  Men ind-
sigtsterapiens ideologiske grundlag, og selve det begrebsapparatet, samt 
den kognitiv-emotionelle kartharsismetode der bruges, har primært oprin-
delse i den psykoanalytiske og psykodynamiske tradition. I deres redegø-
relse for indsigtsterapi behandler Vesti & Kastrup (1992) ikke kulturelle 
forhold nærmere. De knytter enkelte kommentarer til kulturelle forskelle i 
forhold til sproglige kommunikations vanskeligheder, i forhold til brugen 
af tolke i det terapeutiske arbejde og en kommentar, hvori de påpeger, at de 
vestlige begreber om og klassifikation af psykiatriske sygdomme har be-
grænsninger i forhold til flygtninge fra andre kulturer, og derfor kan blive 
mødt med skepsis eller helt forkastes af nogle flygtninge. Men på RCT ta-
ler man ikke om kultursammenstød i relation til psykoterapi, og man anser 
overordnet betragtet ikke kulturelle forskelle som uoverstigelige barrierer, 
som umuliggør psykoterapeutisk behandling.  
 
Imidlertid synes det psykoanalytiske begrebsapparat at medføre nogle po-
tentielle faldgrupper i det psykoterapeutiske arbejde med flygtninge. Her 
tænkes specielt på begreberne modstand, fortrængning, overføring og mod-
overføring, som benyttes i beskrivelsen af indsigtsterapien. Giver det f.eks. 
mening at tale om modstand1, hvis flygtningen kommer fra en kultur, hvor 
det at udstille sine følelser og formulere sit traume overfor et andet menne-
ske, typisk er forbundet med skam eller vanære? Kunne man så tale om en 
decideret modstandskultur? Hvorvidt den enkelte flygtning er påvirket af 
sådant et kulturelt træk og i hvor høj grad, er altid et åbent spørgsmål, men 
villigheden til at tale åbent om traumatiske oplevelser kan være bestemt af 
                                                 
1 Som bredt defineret henviser til alt som i klientens ord og handlinger, der modarbejder adgangen til det 
ubevidste og dermed modarbejder den indsigt, som er hele arbejdets rationale 
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kulturelle forhold. Kinzie (2001b) og Silove et al. (1991) beskriver, at 
mange flygtninge frygter, at deres fortællinger ikke vil blive forstået, eller 
værre ikke vil blive godtaget som sandfærdig og derfor forbliver de tavse. 
Endvidere er det velkendt at flygtninge, som har været udsat for meget 
traumatiske oplevelser kan gå i stå under den verbale udforskning (van der 
Veer, 1995, p.186). Dette behøver ikke at være et udtryk for modstand mod 
den terapeutiske proces i traditionel forstand, men snarere som manglende 
tillid eller evne til at udtrykke visse følelser. Endelig vil mange flygtninge 
komme fra en kultur, hvor behandling ikke har ydet nogen sikkerhed for 
konfendentialitet, og hvor behandlingen har udgjort en integreret del af 
samfundets kontrol. Netop derfor kan flygtningen have mistillid til psyko-
terapeutisk behandling, måske endda opfatte den som en form for forhør og 
yde ”modstand” i form af tavshed, undgåelse af visse emner eller udebli-
velse fra behandlingen. Disse forhold kan også foranledige terapeuten til at 
tænke i overføringsbaner i den forstand, at flygtningens følelser og syn på 
den terapeutiske institution er urealistiske, og handler mere om flygtningen 
selv og hans historie. Men set fra flygtningens perspektiv er disse tanker og 
følelser et reelt udtryk for den realitet, han har befundet sig i. Terapeutisk 
indebærer dette, at terapeuten ikke uden videre kan tænke i overføringsba-
ner eller rubricere flygtningens ytringer som modstand og hans måde at væ-
re på, som modstandspræget i traditionel psykoanalytisk forstand.  
 
En gylden rettesnor for den kulturfølsomme behandling er, at man bør und-
gå at lede efter fælles træk hos klienter fra en fremmed kultur. Men valget 
af en given behandlings metode indbefatter også nogle faste og veldefine-
rede orienteringspunkter, som betyder at nogle fænomener f.eks. mod-
standsfænomenet vil virke mere udbredte i flygtningepopulationer, fordi 
særlige omstændigheder eller en given kultur yder en bestemt indflydelse 
på flygtningenes adfærd. 
 
De nævnte fasebeskrivelser (f.eks. Gorman, 2001) har ikke nogen samlet 
teoretisk kerne, men inddelingen er nyttig, fordi den beskriver de hovedte-
maer, som er omdrejningspunkter i de fleste af de tilgange i arbejdet med 
traumatiserede flygtninge. Fasernes rækkefølge ligger ikke fast, men kan 
forstås som typiske for de kliniske beskrivelser. Flygtningens særlige pro-
blemer betyder, at det ofte er svært for terapeuten at holde sig til en fastlagt 
terapeutisk procedure. Det skyldes kompleksiteten, som de terapeutiske 
metoder er rettet imod, og den påvirkning hverdagens begivenheder udøver 
på flygtningens psykologiske funktion. Endvidere følger PTSD ikke en be-
stemt progression, men er kendetegnet ved dialektiske svingninger mellem 
symptomerne, hvilket betyder at man i behandlingsarbejdet ofte vender til-
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bage til vanskeligheder og problematikker, der måske allerede har været 
genstand i terapien (Herman, 1995). Fase opdelingen af terapien afspejler 
dette forhold, og angiver at behandlingen skifter og har fase-specificitet, 
samt at en form for behandling kan være uhensigtsmæssig, endda skadelig 
på ét tidspunkt, men hensigtsmæssig og kurerende på et andet. Rationalet 
er, at man som terapeut skal være opmærksom på, at fokus forandres efter-
hånden som terapien skrider frem, og at forskellige metoder har deres gyl-
dighed i forskellige faser. Vælger man at følge en bestemt behandlingsma-
nual uden at bevare fornemmelsen for disse forandringer opstår risikoen for 
terapeutiske fejldispositioner og behandlingsafbrydelse.  
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Del 3 
9. Kognitive behandlingsformer 
Litteraturen inden for feltet afspejler, at behandlerne i det psykoterapeuti-
ske arbejde med flygtninge hovedsageligt benytter særlige teoretiske mo-
deller og metoder. Derfor findes der ikke mange skriftlige arbejder, hvori 
brugen af traditionelle psykoterapeutiske metoder i forbindelse med be-
handling af traumatiserede flygtninge beskrives. Basoglu (1992, 1998) an-
fører, at de psykodynamiske og psykoanalytiske tilgange har domineret be-
handlingsområdet af torturoverlevere og andre ofre for organiseret vold1. 
Retter vi igen blikket mod den almene psykotraumatologiske litteratur i 
forhold til klinisk praksis, ser det også ud til, at de psykodynamiske terapi-
former stadig er mest fremtrædende, trods det forhold, at det primært er de 
kognitive adfærdsteoretiske metoder, der er blevet efterprøvet empirisk og 
har vist sig at have en god effekt i behandlingen af PTSD (van der Kolk et 
al., 1996)2. 
Imidlertid er der en reaktionsdannelse, som på baggrund af den empiriske 
forskning fremhæver de kognitive adfærds terapier, som værende mere 
virksomme3, og beskriver den psykodynamiske og psykoanalytisk oriente-
rede arbejdsform, som alt for langsommelig. Der foreligger dog kun få 
skriftlige arbejder der beskriver brugen af kognitive behandlingsformer i 
relation til traumatiserede flygtninge4. Af disse arbejder er det Basoglu 
(1992, 1998) der giver den mest eksplicitte og detaljerede beskrivelse af 
kognitivadfærds-terapeutisk arbejde med traumatiserede torturoverlevere. 
Basoglu (ibid.) giver en fuldstændig redegørelse for et behandlingsforløb 
med traumatiserede torturoverlevere, og giver ligeledes en eksplicit redegø-
relse for de teoretiske begrebskonstruktioner og referencerammer, der lig-
ger til grund for interventionsformen. Redegørelsen indbefatter således en 
detaljeret beskrivelse af de indledende faser, såsom det diagnostiske inter-
view herunder identifikation af problem områder, psykologiske undersøgel-
ser med henblik på vurdering af egnethed og motivation for psykoterapeu-
tisk behandling, psykoedukation, diskussion af behandling; dens metode, 
rationale og mål, samt selve behandlingsfasen herunder implosiv terapi (fo-

                                                 
1 Dette tilskriver Basoglu (1992, 1998) hovedsagligt historiske grunde: Holocaustoverlevere blev ind-
skrevet i den psykoanalytiske tradition og de første torturoverlevere, der kom i behandling var latinameri-
kanere, som indgik i den latinamerikanske psykiatriske tradition der var stærkt præget af den psykoanaly-
tiske tankegang. 
2 Van der Kolk et al. (1996) forklarer dette med, at traumeramte måske primært opsøger professionel 
hjælp for at få styr på de sekundære følgevirkninger, så som relationsproblemer, generaliseret angst, 
selvmordstanker etc. frem for de primære PTSD symptomer og derfor betragtes disse vanskeligheder fra 
behandlerens side som ”almindelige” psykologiske problemer, der kan behandles med de sædvanlige 
psykodynamiske metoder. 
3 Hvilket, som nævnt, ikke er dokumenteret – endnu.  
4 Søgning på PsycInfo 01/01/1970 – 01/03/2003 gav i alt kun 5 referencer på Refugees/PTSD/Cognitive.   
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restillingsmæssig eksponering til angstprovokerende tanker og billeder), 
eksponering in vivo (dvs. at udsætte sig for en vanskelig og angstprovoke-
rende situation i det virkelige liv) og endelig kognitiv terapi.  
Basoglus (1992, 1998) skriftlige arbejder er baseret på hans egne kliniske 
erfaringer med traumatiserede torturoverlevere. Vi har set, at flere mener, 
at PTSD diagnosen er utilstrækkelig, når flygtningen er traumatiseret, som 
følge af tortur. Basoglu positionerer sig ikke i forhold til dette spørgsmål, 
hvilket kan undre når hans kognitive behandlingsprogram er rettet specifikt 
mod traumatiserede torturoverlevere og tager afsæt i deres vanskeligheder, 
og ikke PTSD ramte generelt? Men hvad der kan undre endnu mere er, at 
Basoglu (1992, 1998) stort set ikke forholder sig til spørgsmålet omkring 
kulturelle forskelle i relation til den psykoterapeutiske behandling? Dette 
kan skyldes flere forhold. Først og fremmest kan det være et velovervejet 
fravalg fra Basoglus side ud fra devisen ”småt er godt” (dvs. at han har øn-
sket at afgrænse mest muligt) og at han er ude i et andet ærinde. Men det 
kan også skyldes, at spørgsmålet ikke er relevant i forhold til den klient-
gruppe Basoglu har arbejdet med og baseret sine publikationer på1. Endelig 
kan det skyldes, at Basoglu ikke eller kun i mindre grad tillægger tværkul-
turelle aspekter betydning i forbindelse med psykoterapeutisk behandling 
af traumatiserede torturoverlevere? Basoglus (1992, 1998) arbejde har mere 
karakter af et udviklingsarbejde end egentlig anvendt forskning. Basoglu 
(ibid.) er dog også forsigtig og selvom han fremhæver det kognitive pro-
grams nytteværdi, drager han ingen entydige konklusioner på baggrund af 
sine kliniske erfaringer. Formålet med Basoglus arbejder er, at undersøge 
mulighederne i den kognitive adfærds tilgang i forhold til traumatiserede 
torturoverleveres efterreaktioner og dermed give et fingerpeg for generali-
serbarheden til fremtidige projekter og programmer, der vil gøre brug af en 
kognitiv adfærds tilgang.  
 
Imidlertid er det relevant at undersøge det tværkulturelle aspekt i forhold til 
en kognitiv adfærds tilgang. Derfor vil der i det efterfølgende blive givet en 
analyse og diskussion af den almene kognitive adfærdsterapis teori, anven-
delse og terapeutiske teknikker, såvel som kognitiv adfærds terapi rettet 
mod PTSD, dels i forhold til traumatiserede flygtninge generelt og dels i 
forhold til det tværkulturelle aspekt. Endvidere vil der blive inddraget per-
spektiver fra Basoglus (1992, 1998) arbejder og den empiriske forskning. 
                                                 
1 Der gives ingen nærmere beskrivelse af den klientgruppe, der indgår i Basoglus behandlingsprogram. 
Dvs. vi ved intet om klientgruppens størrelse, kønsfordeling, aldersfordeling, uddannelsesbaggrund, osv. 
udover klientgruppen er traumatiseret, som følge af tortur og at nogle kommer fra andre ikke-vestlige 
kulturer. Der gives dog et enkelt case-eksempel, hvori nogle af disse oplysninger gives men, hvor de 
tværkulturelle aspekter ikke berøres, til trods for at klienten var afrikaner og kun havde befundet sig i 
England i meget kort tid inden behandlingen indledes.  



 78

  
9.1 Kognitiv terapi – grundmodellen og kernebegreber 
Kognitive behandlingsformer er en fælles betegnelse for kognitiv terapi og 
beslægtede psykologiske og psykosociale behandlingsformer, der bygger 
på menneskets særlige evne til at tænke, analysere, forstille sig og lære. De 
kognitive behandlingsformer har været under udvikling de sidste 30 år og 
kognitiv terapi er i dag den mest udbredte terapiform i USA (Nilsen, 2002). 
Også i Danmark er interessen steget siden først i 1990’erne og anvendes i 
dag mange steder i behandlingen af psykiske lidelser (Rosenberg et al., 
1998; Oestrich, 2000). De kognitive behandlingsformer kan inddeles i fire 
hovedkategorier: Psykoedukation, social færdighedstræning, kognitiv op-
træning og kognitiv terapi. De har hver deres historie, hver sit begrebsappa-
rat og hver sin praksis, men de overlapper hinanden teoretisk såvel som i 
deres praktiske anvendelse. Kognitiv terapi (KT) hører til de kortere og 
indsigtsgivende terapiformer, og omfatter såvel psykoedukation som ele-
menter af social færdighedstræning, men hovedvægten lægges på udviklin-
gen af evnen til at tænke realistisk, rationelt og analyserende med henblik 
på at øge handlemuligheder og bedre oplevelsers emotionelle kvalitet (Ro-
senberg & Mørch, 1995). I den kognitive terapi anvendes også adfærds-
elementer og man taler derfor ofte om kognitiv adfærdsterapi (KAT). Dette 
er paradoksalt, fordi KT oprindeligt blev udviklet bl.a. som et alternativ til 
og som en modreaktion på adfærdsterapien og grundantagelserne i de to 
traditioner er principielt set uforenelige (Perris et al., 1988)1. KT adskiller 
sig på væsentlige punkter fra traditionel adfærdsterapi og har mange træk 
tilfælles med støttende psykodynamisk terapi2.  
 
Overordnet hviler KT på antagelsen om, at mennesket automatisk og hur-
tigt tillægger sig selv, andre og begivenheder i omverdenen en betydning, 
som er afgørende for følelseslivet og handlinger. Ved psykopatologi hin-
dres denne proces; betydningen dannes ud fra et begrænsende, selvunder-
trykkende og handlingslammende indre billede af den pågældende situati-
onstype og lader sig vanskeligt ændre (Rosenberg & Mørch, 1995). Foran-
dringspotentialet i de kognitive behandlingstiltag er de kognitive processer, 
som ifølge denne forståelse, determinerer klientens følelsesmæssige til-
stand og adfærd, og som kan ændres via korrektioner og indlæring.  
 

                                                 
1 Litteraturen som danner grundlag for denne afhandling benytter både betegnelserne KT og KAT. Men 
fælles for den anvendte litteratur er grundantagelsen om, at adfærdselementerne anvendes mhp. kognitive 
ændringer. Derfor benyttes begreberne KT og KAT synonymt i det efterfølgende.  
2 Helt overordnet tages der i KT afstand fra det menneskesyn, som er dominerende i adfærdsterapien (og i 
psykoanalysen for den sags skyld), nemlig at mennesket er offer for kræfter, det ikke har kontrol over 
(Beck, 1976). 
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Ifølge den oprindelige kognitive model følger følelser og handlinger af in-
dividets fortolkning, den mening som individet tilskriver særlige begiven-
heder (Beck, 1976)1. Forskellige følelser betragtes for prototypisk sam-
menknyttet med særlige tanke indhold f.eks. sorg med tabet af noget værdi-
fuldt, angst med oplevelsen af trussel eller farer, og vrede med oplevet 
krænkelse af egne personlige grænser. Ifølge Beck (ibid.) lader de forskel-
lige psykiske lidelser sig også adskille ved klienternes tankemæssige ind-
hold. Som eksempel nævner Beck, at depression er knyttet til devaluering 
af ens eget personlige domæne, fobier til tanker om fare forbundet med 
særlige genstande og paranoia til oplevelsen af uberettiget indtrængen på 
ens domæne (ibid.). Den specifikke sammenknytning af på den ene side 
kognition, og på den anden side emotion omtales ofte, som den kognitive 
grundmodel (Rosenberg et al., 1998). Grundmodellen har givet anledning 
til meget omfattende forskning og har vist sig at være et frugtbart udgangs-
punkt for forståelsen af forskellige psykiske lidelser, specielt på PTSD, 
angst og depressions området. Kognitive modeller omfatter generelt: 

1) Kognitiv struktur, der henviser til organiseringen af hukommelsen 
2) Kognitive operationer, som er de processer, hvormed individet 

indkoder, lagrer og genkalder sig information. 
3) Kognitive produkter, som er individets bevidste tankeindhold, som 

følger af perceptuelt indhold samt 1 og 2 (Kendal & Ingram, 1989, 
ref. i Rosenberg et al., 1998). 

 
Den kognitive terapis begrebsapparat er relativt enkelt, men under fortsat 
udvikling. De mest centrale begreber knytter sig til en af ovenstående kog-
nitionstyper: skema til kognitiv struktur, forvrængning til kognitive opera-
tioner og negative automatiske tanker til kognitive produkter.  
 
Begrebet skema henviser en relativ stabil kognitiv struktur, der danner 
grundlag for individets opmærksomhed, perception, hukommelse og ad-
færd. Skemaer bidrager til hurtigt at genkende særlige genstande eller begi-
venheder, udvælge sanseindtryk, og gruppere dem i meningsfulde enheder, 
udfylde videnshuller og vælge strategi mhp. opnå yderligere informationer 
(Rosenberg et al., 1998). Der er tale om subjektive konstruktioner af virke-
ligheden, som er dannet og forstærket gennem opvæksten og rummer basa-
le antagelser om personen selv, andre, fremtiden og forskellige begiven-
hedstyper.   
                                                 
1 Udviklingen af den moderne kognitive terapi falder historisk set i trehovedfaser begyndende omkring 
1950 og blandt de centrale skikkelser i denne udvikling kan nævnes Lazerus, Ellis, Meichenbaum og frem 
for nogen Beck, som især tilskrives æren for den kognitive terapi store indflydelse på psykoterapiens 
aktuelle arena. For nærmere gennemgang af den historiske baggrund for kognitiv terapi henvises til 
Rachman (1997).   
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Negative automatiske tanker er kendetegnet ved, at de fører til ubehagelige 
følelser og uhensigtsmæssige handlinger og benævnes automatiske, fordi 
de opstår uvilkårligt igen og igen, uden personen er i stand til at kontrollere 
dem. De er desuden ”urimelige”, dvs. uden basis i fornuft eller logik. De 
negative automatiske tanker er oftest knyttet til konkrete begivenheder, der 
således kan betragtes som tankernes udløsende årsag, men kan imidlertid 
også indfinde sig uden ydre anledning. Eksempelvis kan negative automati-
ske tanker som f.eks. ”jeg har ingen venner” eller ”jeg er helt alene” fører 
til depressive følelser og videre til uhensigtsmæssige adfærdsændringer, 
som social tilbagetrækning som igen forstærker oplevelsen af ensomhed og 
værdiløshed. Selvom ubehagelige ydre omstændigheder ikke kan udeluk-
kes, som grundlag for de negative tanker, mener Beck (1976), at negative 
automatiske tanker generelt er udtryk for fejltolkning eller forvrængning af 
virkeligheden.  
Forvrængning er en kognitiv proces, hvis funktion er at opretholde perso-
nens særlige selv- og verdensbillede. Forvrængningernes formål er at skabe 
overensstemmelse mellem omverdenens indtryk og de basale skemata, og 
derfor registrerer og videreforarbejder sanseapparatet kun de udsnit af giv-
ne situationer, der stemmer overens med de eksisterende skemaer. Indtryk, 
der afviger, udelukkes af bevidstheden. Forvrængninger kan foregå på ad-
skillige måder, men de væsentligste former er selektiv opmærksomhed og 
abstraktion, overgeneralisering, dikotomisering, personalisering og kata-
strofetænkning. Forvrængningerne er typisk ikke bevidste for personen. 
Ved psykopatologi indebærer forvrængningerne en forringet informations-
bearbejdningsevne og en øget sårbarhed i forhold til omverdenen. Tænk-
ningen bliver dermed dysfunktionel eller maladaptiv (Rosenberg & Mørch, 
1995). 
 
Samlet betragtet vil negative tanker, depressive følelser og uhensigtsmæs-
sig adfærd ofte danne en såkaldt ond cirkel. Indholdet af de enkelte led i 
cirklen som regel relativt let tilgængelige for personen, hvorimod deres 
indbyrdes årsagssammenhæng og betydning for den psykiske lidelse står 
uklart for vedkommende (Rosenberg, et al., 1998). 
 
9.1.1 Kognitiv terapi - anvendelse og teori 
Forståelsen af de enkelte psykiske lidelser kræver særlige udformninger af 
ovennævnte grundmodel, og der er udviklet specifikke kognitive modeller 
for adskillige psykiske lidelser. De er dog alle i væsentlig grad inspireret af 
Becks model for depression (ibid.). De i kap. 2 nævnte kognitive PTSD 
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teorier er eksempler på sådanne modeller1. KT blev oprindeligt anvendt ved 
depressive tilstande og angst, men har senere vist sig at være velegnet til 
behandling af de fleste patientkategorier bedømt ud fra de store klassifika-
tionssystemer ICD-10 og DSM-IV (ibid.). Selve terapiens udformning va-
rierer afhængigt af diagnosegruppen. Desuden modificeres terapien afhæn-
gigt af den enkelte klients problemstilling og ressourcer. Således er det ikke 
klienten, der skal opfylde særlige kriterier for at være egnet til kognitiv te-
rapi, men terapien der skal afpasses efter klienten. 
 
Selvom udformning varierer med diagnosegruppen har de forskellige kog-
nitive terapier en række fælles træk, som kan sammenfattes i nogle kerne-
begreber, som dels fremkommer pga. det fokus, der er i terapierne og dels 
fremkommer pga. den særlige formelle struktur, som kendetegner KT gene-
relt. De kan kategoriseres ud fra følgende (Mørch et al., 1995; Rosenberg et 
al., 1998): De har et problemorienteret fokus med udgangspunkt i en be-
stemt model for psykiske lidelser (f.eks. PTSD, depression eller angst), er 
rettet mod aktuelle vanskeligheder og sigter mod bedring i symptomni-
veauet frem for fuldstændig helbredelse. De arbejder ud fra en fastlagt 
struktur ud fra en kontrakt om forløb og problemfokus, dvs. de præsenteres 
oftest, som et samlet program på et vist antal sessioner – typisk korte pro-
grammer med 10-20 sessioner med veltilrettelagte dagsordener. De er psy-
koedukative, dvs. den professionelle viden fremlægges for klienten. Tera-
pierne er endvidere tilpasnings- og integrationsorienterede, dvs. at man 
tager udgangspunkt i den enkelte klients livsverden og forsøger at forbedre 
klientens samspil med omverdenen. Endelig foreskriver terapierne, at tera-
peuten indtager en aktiv og dirigerende rolle, og sidst er terapierne rettet 
mod realitetsforståelse og korrektion, som kollaborativ empirisme dvs. fæl-
les udforskning af tanker og skemaer gennem særlige spørgeteknikker, som 
primær interventionsform, og sekundært gennem registreringsskemaer og 
hjemmeopgaver mellem sessionerne. Det understreges, at etableringen af 
en terapeutisk alliance, der bygger på forståelse, accept og opmuntring er af 
afgørende betydning og fundamentet for den tekniske indsats, der skal lede 
til en reduktion i symptomniveauet (ibid.). 
 
I forhold til PTSD findes der adskillige eksponenter for de kognitive ad-
færdspsykologiske indgangsvinkler til behandling af traumepopulationer, 
hvoraf Janoff-Bulman (1988), McCann & Pearlman (1990), Foa et al., 
(1991) og Foa & Rothbaum (1998) nok er de mest kendte. Overordnet kan 

                                                 
1 I forhold til traumatisering er der indenfor den kognitive ramme ligeledes flere forskellige forklaringer 
på ætiologien bag PTSD symptomatologien, alt efter om forfatterne har et overvejende kognitivt eller 
adfærdspsykologisk teoriudgangspunkt. 
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de kognitive behandlingstilgange foreslået af disse forfattere bredt betrag-
tes, som variationer over den samme grundmetode, som beskrevet ovenfor. 
Indenfor den kognitive adfærdsteoretiske skole betragtes PTSD generelt, 
som en angstlidelse, der forstås og analyseres ud fra to forskellige sæt teo-
rier; kognitive teorier som beskrevet i kap. 2, og teorier for klassisk og ope-
rant betingning. Ifølge principperne for klassisk og operant betingning op-
fattes PTSD, som en form for betinget angst, der over tid er blevet generali-
seret til mange forskellige stimuli, hvilket danner grundlag for ekspone-
ringsteknikkerne. Denne forståelse er især brugbar, når vi skal forstå PTSD 
undgåelses aspekter. Imidlertid er disse teorier utilstrækkelige når det gæl-
der, hvad Herman (1995) kalder for traumets dialektik: svingninger mellem 
de invaderende tanker og den følelsesmæssige tilbagetrækning. Her er de 
præsenterede kognitive teorier anvendelige, fordi de ikke kun fokuserer på 
den umiddelbare adfærd, men forsøger at forstå de tanker og tidligere erfa-
ringer, der ifølge teorierne ligger bag en given adfærd.  
 
9.2 Flygtninge og kognitiv terapi - analyse og diskussion af et grund-
lagsproblem 
Fælles for teorierne i kap.2 er antagelsen om, at individets konceptuelle sy-
stem kan rystes og ødelægges i mødet med den traumatiske begivenhed 
med posttraumatiske symptomer til følge. Af disse har Janoff-Bulmans 
model har vundet stor anerkendelse og har direkte eller indirekte inspireret 
til flere kognitive behandlingstilgange f.eks. Basoglu (1992, 1998) og Foa 
& Rothbaum (1998). Janoff-Bulmans model udmærker sig ved, at specifi-
cere, hvilke skemaer at indholdet af den traumatiske begivenhed, er inkon-
gruent med, og fokuserer på nedbrydningen af personens basale antagelser 
af 1) verden som god, 2) verden som meningsfuld og 3) selvet som værdi-
fuldt. Men giver det mening at basere en kognitiv behandlingstilgang rettet 
mod traumatiserede flygtninge på grundlag af denne PTSD model, når der 
kan sættes spørgsmålstegn ved, om de basale antagelser, som Janoff-
Bulmans har identificeret overhovedet er repræsentative uden for vores 
egen kulturkreds? 
 
Vi har set, at individets syn på verden, inklusiv de basale antagelser vedrø-
rende verdens godhed og meningsfuldhed kan være præget af de overbe-
visninger, der eksisterer i en given kultur, og de Silva (1999) påpegede net-
op, at de basale antagelser, som Janoff-Bulman har foreslået, højst kan si-
ges at være repræsentative i industrialiserede vestlige kulturer med en kri-
sten livsanskuelse1. I den forstand har Janoff-Bulmans model klare implika-
                                                 
1 Den nyere kulturopfattelse anfægter i det hele taget ideen om, at kulturen manifesterer sig i nogle kogni-
tive skemaer, som er generelt udbredt i en befolkning eller minoritet (Elsass, 1995, p.113). 



 83

tioner for kulturens rolle i relation til PTSD og behandlingen af traumatise-
rede flygtninge. Flygtninge som kommer fra områder præget af langvarige 
konflikter og krig, eller har levet en stor del af deres liv i en flygtningelejr 
(og måske endda er født og opvokset i en) i f.eks. mellemøsten, kunne fore-
stilles at have ganske andre basale antagelser end verdens godhed og me-
ning, samt selvets værd1. Vi kan ikke blot antage, at deres allerede eksiste-
rende skemaer er i overensstemmelse, som dem foreslået af Janoff-Bulman. 
Tværtimod kan vi nærmere antage, at mange flygtninge netop ikke har ba-
sale antagelser, der er identiske med dem Janoff-Bulman ligger til grund 
for sin traumeforståelse. Hermed ikke sagt, at kognitiv terapi ikke er et me-
ningsfuldt interventions valg, når det drejer sig om traumatiserede flygtnin-
ge. Men en kognitiv interventionsform, som tager udgangspunkt i Janoff-
Bulmans PTSD model (eller de andre kognitive PTSD teorier, som ligger i 
forlængelse af Janoff-Bulmans)2, er ikke klinisk meningsfuld i sit teoretiske 
udgangspunkt, eftersom modellen hviler på nogle teoretiske forudsætnin-
ger, som med al sandsynlighed ikke gælder for en stor del af verdens flygt-
ninge.  
 
Vi har allerede set i del 1, at flygtningenes klager og symptomer må vurde-
res på baggrund af dennes livsverden3, hvilket interventionen bør afspejle. 
Baserer vi den kognitive intervention på en teoretisk PTSD forståelse, som 
foreslået af Janoff-Bulman respekterer vi måske ikke dette forhold. Som vi 
nu skal se ligger der er et potentielt problemfelt i et teoretisk grundlag, der 
bygger på nogle forudsætninger, som sandsynligvis ikke kan generaliseres 
til flygtninge populationer. Det er problematisk, fordi selve det teoretiske 
udgangspunkt har stor betydning for interventionen.  
 
I relation til den terapeutiske brug af modellen anbefaler Janoff-Bulman 
(1985), brugen af funktionelle kognitive strategier i ”genopbyggelsesfa-
sen”, såsom at hjælpe klienten med at gøre de traumatiske hændelser for-
ståelige, finde en mening eller et formål med dem, samt at tillægge sig selv 
eller andre skyld for hændelserne og refortolkning af hændelserne, så de 
kommer i overensstemmelse de oprindelige antagelser/”verdensbilleder”. 
                                                 
1 Reelt foreligger der ikke engang gennemgribende empirisk dokumentation for, hvordan ”almindelige” 
menneskers kognitive indhold ser ud. Som påpeget af Jind (2000) er det på nuværende tidspunkt uklart og 
empirisk relativt udokumenteret, hvorvidt ikke-traumatiserede menneskers kognitive system eksempelvis 
er domineret af de tre fundamentale antagelser, der postuleres af Janoff-Bulman (1989, 1992). Billedet 
bliver ikke klarere af, at demografiske faktorer tilsyneladende influerer på det kognitive skemaindhold 
hos forskellige populationsgrupper (Jind, 2000).  
2 Det skal her tilføjes, at Foa (i Foa & Jaycox, 1999) senere selv har gjort opmærksom på problemet med 
logikken i Janoff-Bulmans model og i stedet forslår en anden model, der bryder med Janoff-Bulmans 
forklaringsmodel.   
3 Udtrykket ”livsverden” refererer her til flygtningens kulturelle, politiske og socioøkonomiske baggrund, 
samt til den måde, hvorpå flygtningen oplever denne (Rivero, 1995, p.208). 
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Problemet er, at vi ikke kender flygtningenes oprindeligt eksisterende ske-
maer.     
 
Det teoretiske udgangspunkt for Basoglus (1992, 1998) traumeforståelse er 
hentet hos Foa et al. (1989), men er i store træk identisk med netop Janoff-
Bulmans forståelse, i hvert fald hvad angår de basale antagelser. F.eks. til-
skriver Basoglu (ibid.) bestemte PTSD symptomer, som emotionel num-
bing, mistænksomhed, generel mistillid til andre og følelsen til at have mi-
stet mening med livet, med krænkelser af de basale antagelser, herunder at 
verden er sikker og retfærdig. Således tilslutter Basoglu sig ideen om de 
basale antagelser og at krænkelsen af disse kan føre til PTSD.  
 
Hos Basoglu (ibid.) ser vi, hvordan denne traumeforståelse har betydning 
for den kognitive interventionspraksis. For at reducere føromtalte PTSD 
symptomer, foreslår Basoglu to terapeutiske tiltag. For det første påpeger 
Basoglu, at det kan være nyttigt at hjælpe torturoverleveren med at genvin-
de sine oprindelige antagelser om verdens godhed og mening, samt selvets 
sikkerhed1. Han understreger endvidere, at de fleste rehabiliteringspro-
grammer eller psykoterapier formår at opnå dette mål, direkte eller indirek-
te ved, at skabe et sikkert eller stabilt terapeutisk miljø, hvori torturoverle-
veren kan begynde igen at lære at stole på andre mennesker og genvinde 
oplevelsen af sikkerhed og tryghed (ibid.). Men på baggrund af sandsynlig-
heden for at mange flygtninges antagelser om verdens godhed og mening 
og selvets usårlighed ikke ligner dem forslået af Janoff-Bulman, og vores 
viden om, at mange flygtninge har gennemgået en traumatiseringsproces, 
som har strakt sig over flere år, giver det ikke mening at tale om, at trauma-
tiserede flygtninge genvinder sine basale antagelser igennem terapien. Det 
forekommer mere sandsynligt at forskellige terapeutiske tiltag kan give an-
ledning til modificering og erstatning af nogle eksisterende skemaer2. Men 
hermed fjerner man sig fra den oprindelige grundhypotese, som denne kog-
                                                 
1 Det andet terapeutiske tiltag foreslået af Basoglu (1992, 1998) følger senere. 
2 Hermed ikke sagt, at hypotesen om traumatiske begivenheder fører til ændrede skemaer er uholdbar. 
Ifølge Zoellner et al. (2001) har flere undersøgelser vist, at PTSD er forbundet med ændrede og negative 
skemaer. I en undersøgelse af Foa et al. (1999) fandt man f.eks. at menneskers skemaer påvirkes af trau-
matiske begivenheder, at tilstedeværelsen af bestemte skemaer var relateret til sværhedsgraden af PTSD 
og at specielt tre faktorer kendetegnede traumeofre med PTSD fra dem uden PTSD: negative tanker om 
selvet, negative tanker om andre og skyld. Foa (2000) anfører, at personer med kronisk PTSD er kende-
tegnet ved at opfatte verden, som ekstrem farlig og ved at opfatte sig selv som inkompetent. Zoellner et 
al. (2001) påpeger, at det netop er forandringer i disse skemaer, der er impliceret i terapeutisk behandling 
og bedring, og støtter sig bl.a. til en undersøgelse af Foa & Jaycox, som indikerer at kognitiv adfærds 
terapi er i stand til at skabe forandringer i verdens- og selvskemaerne. Her er den kognitive grundtanke 
underforstået, idet det er ændringerne i skemaerne, som fører til bedring og reduktion af PTSD sympto-
merne. Men fastholder vi det kognitive perspektiv (og ser bort fra non-specifikke faktorer) står vi stadig 
med problemet, om det er nye eller generhvervelsen af de oprindelige antagelser, der giver anledning til 
symptomreduktionen?     
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nitive intervention bygger på, nemlig at PTSD-symptomerne, er et resultat 
af specificeret dissonans i det kognitive system og vi står dermed med et 
grundlagsproblem.  
 
Selvom der ligger nogle vanskeligheder i de kognitive PTSD forståelser i 
forhold til traumatiserede flygtninge1, kan den kognitive terapi alligevel 
have nogle kvaliteter, som gør den klinisk meningsfuld i relation til be-
handlingen af traumatiserede flygtninge. Som vi nu skal se er der nogle ka-
rakteristika ved og metoder i kognitiv terapi, som kvalificerer den som be-
handlingsmetode dels, i forhold til PTSD og dels i forhold til det tværkultu-
relle aspekt. 
 
9.3 Gennemgående metoder og teknikker  
I kognitiv terapi anvendes flere forskellige interventionsmetoder, der sam-
let set tilsigter at klienten bliver i stand til at identificere, undersøge og 
ændre den uhensigtsmæssige tænkning, som menes at være årsag til pro-
blemerne. Interventionsformerne i kognitiv terapi kan groft inddeles i me-
toder, der retter sig direkte mod tænkningen – de kognitive metoder – og de 
metoder, der retter sig mod adfærden – adfærdsmetoderne, hvor sidstnævn-
te både har til hensigt at ændre klintens handlinger og indirekte at fungere 
som kognitive metoder, idet nye handlinger ofte medfører nye tanker (Ro-
senberg et al., 1998).  
 
Her og nu fokusering. I KT fokuseres der på de symptomer og problema-
tikker, som er aktuelle i klientens liv her og nu (ibid.). På dette punkt ad-
skiller KT sig fra en psykoanalytisk tilgang med fokus på en fjern fortid og 
fra gestaltterapien med fokus på det, som foregår her og nu mellem tera-
peuten og klienten. Rationalet bag denne arbejdsmetode er primært at 
symptomfokusering hjælper til at opnå symptomlettelse relativt hurtigt, 
hvilket mobiliserer nye ressourcer i klienten. Sekundært menes arbejdet 
med kognitive dysfunktioner ikke at være betinget af en bearbejdning af 
dysfunktionernes udviklingshistorie.  
 
I forhold til traumatiserede flygtninge kan dette fokus på aktuelle forhold 
siges, at være et hensigtsmæssigt udgangspunkt for behandlingen. Vi har 
set, at selve forestillingen om at problemerne forsvinder, hvis man lærer 
mere om sig selv og sin fjerne fortid gennem en lang række samtaler, kan 
virke fremmedartet og vanskeligt at forstå for mange flygtninge. Derimod 

                                                 
1 Men også andre mennesker, som måske ikke har de basale antagelser, som vi finder i de kognitive mo-
deller, men som alligevel rammes af PTSD f.eks. svært omsorgssvigtede børn, incestofre. Flere har påpe-
get dette forhold, se f.eks. Zoellner (2001), Dalgleish (1999), Foa & Jaycox (1999). 
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har vi også set, at traumatiserede flygtninge typisk ikke har svært ved at 
forstå, at der kan være en forbindelse mellem symptomer og traumatiske 
oplevelser. Fastholdelsen på aktuelle forhold giver bedre mulighed for at 
belyse flygtningens aktuelle symptomer og generelle livssituation i relation 
til traumet, og reducerer således også risikoen for det allerede omtalte kul-
turchok flygtningen kan opleve, når han møder den vestlige terapeutiske 
institution for første gang. At der tages udgangspunkt i aktuelle, gerne hyp-
pigt forekommende problemstillinger åbner samtidig mulighed for, udover 
PTSD, at arbejde med mere sammensatte interpersonelle problemstillinger, 
såsom ægteskabelige vanskelligheder eller social isolation og problemer, 
som har direkte forbindelse med flygtningens psykosociale og materielle 
forhold: integrations- og udviklingsvanskeligheder, marginalisering, identi-
tetsproblemer og følelsen af at være umyndiggjort og hjælpeløs, som vi har 
set er almindelige og udbredte psykiske reaktioner i flygtningepopulationer. 
 
De før behandlede eksempler på behandlingsprogrammer rettede mod 
traumatiserede flygtninge; indsigtsterapien og vidnesbyrdmetoden, samt 
beskrivelsen af faseinddellingen viste et gennemgående ønske om, at forstå 
flygtningen som helhed og bibringe ham en bredere indsigt i sig selv. KT 
adskiller sigikke fra disse psykodynamisk prægede terapiformer på dette 
punkt dvs. der også her eksisterer et ønske om at kæde nutid og fortid 
sammen. Gennem uddybning af de tanker og følelser der relaterer sig hertil, 
dukker de livshistoriske begivenheder op, som har relevans for de aktuelle 
problemstillinger (Rosenberg et al., 1998). Imidlertid er den kognitive tera-
pis intention, at fastholde forankringen i de aktuelle problemer.  
 
Kollaborativ empirisme. Dette begreb henviser til to vigtige aspekter i KT. 
Empirismen henviser her til det aspekt ved KT, hvor terapeuten og klienten 
i fællesskab forholder sig undersøgende. Denne metode gør det ifølge teo-
rien muligt for terapeuten og klienten sammen, at studere klientens tanker 
og undersøge om de er virkelighedstro (Rosenberg et al., 1998)1. Det forud-
sættes at klienten selv er aktiv. Ideen med den kollaborative empirisme er 
dels, at klienten får hjælp til at bryde den føromtalte onde cirkel af kaos og 
passivitet og dels, at terapeuten og klienten danner fælles front mod klien-
tens forvrængede måde at strukturere verden på (Beck, 1976).  
 
Der lægges således vægt på en åben, samarbejdende stil i kontakten mellem 
klienten og terapeuten, men det andet aspekt henviser til at terapeuten, i 
modsætning til f.eks. psykoanalysen, bør være meget aktiv og interageren-
de med klienten. Der tolkes ikke i klassisk forstand, men arbejdes med di-
                                                 
1 Dette punkt, realitetstestningen, kan som vi senere skal se give anledning til problemer.  
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rekte spørgsmål og kommentarer mhp. at vejlede klienten til at opdage, 
formulere og dermed præcisere sine forestillinger og meningen med sine 
udtalelser (Rosenberg et al., 1998). Det tilsigtes, at terapeuten så klart som 
muligt fremstår som en tillidsvækkende, kompetent og rådgivende kapaci-
tet. I forhold til traumatiserede flygtninge giver denne hensigtserklæring 
god mening. Vi har set, at mange flygtninge, som alle andre forventer at 
blive behandlet af en ekspert, som de kan nære tillid til, men ofte vil tilbu-
det om psykoterapeutisk behandling ikke leve op til flygtningens forvent-
ninger om, hvad en behandling kan og skal tilbyde. En behandlingstilgang, 
der lægger bånd på terapeutens tendens til, at forsøge at helbrede og hand-
leanvise, vil derfor være vanskelig at acceptere, endsige forstå for mange 
flygtninge. Vi har derimod også set, at flygtninge typisk forventer at be-
handleren er aktiv, tager styring og helbreder hurtigt og effektivt. Dette kan 
KT selvsagt ikke opfylde til punkt og prikke, men KTs handleanvisninger 
lægger op til at terapeuten agerer på en måde, som måske mere svarer til 
flygtningenes forventninger og forestillinger om ekspertise, hvilket kan 
skabe grobund for større tillid og en bedre alliance. Netop de direktive og 
handleanvisende træk ved KT, som adskiller den fra de psykoanalytisk ori-
enterede og eksistentiel-fænomenologisk orienterede terapiformer, ser ud 
til at være hensigtsmæssige træk i forhold til behandlingen af flygtninge1. 
 
Sokratisk udspørgen. I KT benyttes en række metoder, som under ét kaldes 
for sokratisk udspørgen. Det er metoder, hvor terapeuten gennem særlige 
og uddybende spørgsmål får klienten til at formulere sit mere eller mindre 
manifeste tankeindhold, der knytter sig til emnet eller situationen (Rosen-
berg et al., 1998). Metoden fører til vejledt opdagelse for klienten, der op-
når indsigt i sin egen tankeverden og konstruktioner af denne.  Ifølge 
Freeman & Reinecke (1995) har denne metode en ”vertikal” effekt, idet 
terapeuten og klienten afdækker dybere lag i psyken og disses forbindelse 
til traumatiske begivenheder og mønstre i klientens tilværelse2. Rationalet 
for at anvende denne metode er dels antagelsen om, at det er muligt for te-
rapeuten og klienten, at trænge ned i de dybere lag i tænkningen (dvs. de 
basale antagelser og skemata) og dels antagelsen om, at klienten selv skal 
opdage og erkende sine forvrængninger for at blive motiveret for at ændre 
dem. 
 
I forhold til traumatiserede flygtninge kan denne metode udgøre et pro-
blem. Men det er ikke et problem, som er specifik i forhold til denne meto-
                                                 
1 KT er imidlertid ikke direktiv på samme måde som klassisk adfærdsterapi, hvor man til tider overtalte 
klienten til bestemte øvelser uden udtømmende forklaringer – tværtimod lægges der vægt på at terapeuten 
fortæller om sine hypoteser og begrundelser for at forslå særlige metoder (Hougaard et al., 2002). 
2 Derfor er metoden også blevet døbt den nedadgående-pil-teknik. 
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de. Vi har set, at selve lysten og villigheden til, at besvare terapeutiske 
spørgsmål generelt og genfortælle sin traumehistorie kan være influeret af 
kulturelle forhold. Vi har set en lang række faktorer såsom mistillid, skyld 
og skam kan forhindre, at man via spørgsmål kommer ind til kernen af det, 
som synes eller fornemmes tilbageholdt eller vigtigt for den terapeutiske 
proces. I disse situationer må behandleren udvise respekt for flygtningen og 
bevare fornemmelsen for flygtningens eventuelle modvilje mod at forholde 
sig til bestemte og centrale emner. Således bør den sokratiske udspørgen og 
tempoet for den uddybende vejledte opdagelse altid afpasses i forhold til 
den enkelte flygtning.  
 
Selve rationalet om at flygtningen skal opdage og erkende sine forvræng-
ninger for, at blive motiveret for at ændre dem hviler på forudsætningen, at 
flygtningen deler terapeutens opfattelse af, hvad forvrængninger er, og at 
der er tale om forvrængninger. Denne forudsætning er ikke nødvendigvis til 
stede, når det drejer sig om traumatiserede flygtninge1. 
   
Psykoedukation. Psykoedukation anses, som en tungtvejende del af KT. 
Betegnelsen henviser generelt til systematisk undervisning af klienten 
og/eller deres pårørende i emner, der er relateret til en psykisk lidelse (Ro-
senberg & Mørch, 1995). Det tilsigtes, at klienten (og eventuelt de pårø-
rende) indvies i den professionelle viden om den psykiske lidelse og den 
terapeutiske metodes begrundelse2. Psykoedukation kan være mere eller 
mindre formaliseret, men finder typisk sted som et uformelt integreret led i 
behandlingen. Undervisningens emner kunne typisk være teorier om psyko-
logiske problemer, variationer i symptombilleder, rationalet for forskellige 
psykosociale hjælpeforanstaltninger, samt måder at cope med symptomer 
og problemer. I sig selv er psykoedukation ikke psykoterapi3, men den re-
præsenterer et centralt træk ved den tænkemåde, der ligger til grund for 
kognitiv terapi. Rationalet for brugen af psykoedukation er, at klienten er 
en ressourceperson, der kan profitere af viden om sin lidelse. Kendskab til 
symptomerne hjælper klienten til at betragte disse, som symptomer snarere 
end som inkompetencer eller svagheder ved sig selv. 

                                                 
1 Dette punkt behandles yderligere i det senere afsnit om kognitiv omstrukturering. 
2 Ved at tilbyde psykoedukation bryder man med et udbredt behandlingsideologisk dogme om, at yde 
hjælp og omsorg ved at tilbageholde oplysninger om diagnose, sygdommens udvikling, prognose, be-
handlingsmuligheder m.v. (Rosenberg & Mørch, 1995). 
3 Ifølge Elsass (1995, p.126) viser undersøgelser, at psykoedukation ikke i sig selv giver anledning til 
ændringer, men skaber en større bevidsthed om den psykiske lidelse og risikofaktorer; en viden som 
sammen med andre former for intervention kan give effekt. Elsass (ibid.) påpeger endvidere, at undersø-
gelser viser at klienterne ofte udtrykker stor tilfredshed med psykoedukationelle forløb, specielt fremhæ-
ver de fornemmelsen af at være medinddraget i et professionelt erfaringsfelt, som de ofte har følt sig 
udelukket fra. 
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Mange forfattere (f.eks. Basoglu, 1992, 1998; Kinzie, 2001a; Reichelt & 
Sveaass, 1994; Westemeyer, 1989; Elsass, 1995) anbefaler brugen af psy-
koedukation i forbindelse med psykoterapeutisk behandling af flygtninge. 
Psykoedukation er en metode, som respekterer det kulturfremmende, fordi 
den vestlige behandler lægger sin viden frem på en åben og direkte måde. 
Hermed afmystificeres den terapeutiske behandling og flygtningens even-
tuelle frygt eller mistanke om behandlingsmæssige ”bagtanker” imødegås. 
Vi har set, at mange PTSD ramte, både fra vesten, men også i flygtninge 
populationer, anser deres symptomer som svaghedstegn og inkompetencer. 
Ved at bibringe flygtninge viden og information om menneskelige efter-
reaktioner på traumatiske begivenheder, kan behandleren måske retfærdig-
gøre og afmystificere disse symptomer, og berolige med, at det er alminde-
lige og helt legitime reaktioner på ekstreme begivenheder. Kinzie (2001a) 
anfører, at psykoedukation hjælper mange flygtninge, specielt dem som er 
forvirrede over deres symptomer og frygter at blive ”tosset”, og fremhæver 
endvidere nytteværdien af psykoedukationens legitimerende effekt – det 
hjælper flygtningen at få placeret sine symptomer i en normal stress reakti-
ons referenceramme.  
 
Udover at adressere selve PTSD symptomerne kunne man med fordel ud-
vide undervisningen til, at indbefatte information om de typiske reaktioner 
på flugt, tvungen migration, kulturel rodkapning og problemer forbundet 
med livet i eksil generelt (jf. Westermeyers kulturtilpasningssyndrom), og 
eventuelt inddrage en tværfaglig gruppe af læger, socialrådgivere og fysio-
terapeuter til at informere om somatiske reaktioner, afspændingsmetoder, 
socialsystemet, rettigheder og pligter osv. Ligeledes kunne der med fordel 
inddrages eksempler på, hvordan problemerne kunne håndteres og hvad 
andre flygtninge i en lignende situation har gjort før dem.   
  
I Basoglus (1992, 1998) kognitive tilgang står psykoedukation, som en helt 
central del af behandlingen. Ifølge Basoglu (ibid.) forstærker psykoeduka-
tionen ikke alene klientens motivation for behandlingen, men er også tera-
peutisk i sig selv. Især anbefaler Basoglu brugen af psykoedukation, når det 
drejer sig om klienter, der har tendens til somatisering, og tror at sympto-
merne skyldes indre organiske skader og insisterer på at få medicinsk be-
handling i klassisk forstand. Basoglu (ibid.) anfører, at en omhyggelig for-
klaring af symptomerne og deres årsag, samt hvordan man behandler disse 
terapeutisk, kan hjælpe disse klienter gennem indsigt. Basoglus hensigter er 
her klare og forståelige. Imidlertid ligger der en potentiel faldgruppe i Ba-
soglus argumenter, som kan problematiseres på flere punkter. For det før-
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ste, er det som vi før har set, afgørende at behandleren tager de somatiske 
klager alvorlige – selv når det forekommer umiddelbart indlysende, at kla-
gerne skyldes PTSD eller psykosocialt stress, dels fordi klagerne kan have 
en hidtil ukendt organisk baggrund1, og dels fordi klagebilledet, som påpe-
get, er et sammensat kulturelt udtryk, som kan henvise til alt lige fra en 
medicinsk sygdom til et normalt aspekt af sorg. Dertil kommer, at klienten 
selvsagt har et indiskutabelt krav på at blive taget alvorligt uanset hvilke 
klager han giver udtryk for. 
 
For det andet er det er i psykoedukationen, at mødet mellem to eventuelt 
forskellige forklaringsmodeller for sygdom tydeliggøres2. Basoglu (1992, 
1998) bruger psykoedukation til, at skabe en fælles forståelse for problemet 
natur. Hos Basoglu betyder det, at få torturoverleveren til at godtage vores 
forklaringsmodel, og han beskriver det, som forudsætningen for en effektiv 
kommunikation mellem klient og terapeut. Men flygtningen kan måske ik-
ke identificere sig med eller i værste fald ikke acceptere vores forklarings-
modeller for hans symptomer eller problemer. Vi har set, at der kan være 
betragtelige forskelle mellem forskellige kulturers forklaringsmodeller på 
psykiske lidelser, og at mange kulturer ikke deler vores dualistiske forkla-
ringer. I forbindelse med psykoedukation kan problemer opstå, hvis klien-
ten er af den klare overbevisning, at det er organiske skader der ligger til 
grund for hans symptomer og oplever at blive ”spist” af med en forklaring, 
som giver mening for os, men ikke for ham, uanset hvor velmenende og 
velunderbygget vores forklaringer end måtte være. Det samme gør sig gæl-
dende, hvis flygtningen slet og ret ikke deler vores vestlige sygdoms for-
klaringsmodeller eller vores bio-psyko-sociale behandlingsopfattelse3.  
 
I sit program gør Basoglu (ibid.) specielt meget ud af, at forklare klienten 
baggrunden for eksponering, herunder den forestillede genoplivning og ad-
færdsteknikkerne, som eksponering in vivo. At informere klienten om mu-
ligheden for indledningsvis forværring af symptomerne, som følge af eks-
poneringen vil ifølge Basoglu reducere sandsynligheden for behandlings-
frafald senere i forløbet (ibid.). Flere undersøgelser af kognitive adfærdste-
rapeutiske programmer har vist et frafald på op mod 30 % - 40 % (Foa, 

                                                 
1 Hvilket vi har set er en reel risiko, der bør give anledning til varsomhed med at tillægge flygtninges 
klager psykologiske årsager. 
2 Og er således en problemstilling, som ikke alene knytter sig til Basoglu, men til psykoedukationen gene-
relt. 
3 At traumatiserede flygtninge typisk ikke har svært ved at forstå, at der kan være en sammenhæng mel-
lem symptomerne og de traumatiske oplevelser, indebærer ikke nødvendigvis en fælles opfattelse af hvil-
ken forbindelse der er og hvordan problemerne skal løses.   
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2000)1. Hertil anfører Foa (ibid.), at det typisk vedrører klienter, som ikke 
er parate til eksponering og/eller er tynget af skyld og skam2. Disse forhold 
er, som vi har set, i høj grad relevante for behandlingen af traumatiserede 
flygtninge, men undersøgelserne er baseret på amerikanske deltagere. Vi 
har set at de vestlige befolkninger, specielt i Nordamerika sandsynligvis er 
mere ”terapi-parate” end i andre kulturer, og er måske derfor mere indstil-
lede på at gøre den nødvendige indsats, som behandlingen kræver. I forhold 
til flygtninge vil frafald også kunne tænkes, at være en følge af at terapi 
generelt eller de specifikke kognitive adfærdsterapeutiske teknikker sim-
pelthen ikke passer til bestemte flygtninge populationer?   
 
Imidlertid er det vigtigt at fastholde, at hvis psykoedukation kan forbygge 
frafald i behandling, fordi den forbereder flygtningen på de potentielle ind-
ledningsvise ubehagelige følger af behandlingen, og hvis den kan reducere 
flygtningenes oplevelse af skyld og skam, fordi psykoedukationen forklarer 
og legitimerer flygtningens symptomer og de generelle problemer der føl-
ger heraf, så bør psykoedukation indgå i ethvert behandlingsprogram hen-
vendt til traumatiserede flygtninge3. 
 
Dagsorden. Den enkelte session i KT har en fast struktur, der kan have ka-
rakter af en dagsorden (Rosenberg et al., 1998). I starten af hver session 
udarbejder terapeuten og klienten i fællesskab en dagsorden, dvs. der etab-
leres en psykologisk kontrakt for, hvad der skal være i fokus den pågæl-
dende session. Klienten opmuntres til at angive nogle få emner, som han 
ønsker at arbejde med, men emnevalget afhænger også af klientens tilstand, 
hvor klienten er i forløbet, og hvad der blev arbejdet med sidst, samt klien-
tens hjemmearbejde. Rationalet bag dagsordenen er, at korttidsterapier stil-
ler krav om et afgrænset fokus og dagsordenen hjælper terapeuten, såvel 
som klienten til at fastholde det fælles fastlagte fokus. Strukturen begræn-
ser endvidere en frit associerende talen sig mæt, og fremmer den kognitivt 
anlagte arbejdsstil, som indebærer at en vis distance til den ”emotionelle 
tænkning” opnås (Linehan, 1993. ref. i Rosenberg & Mørch, 1995).    
 

                                                 
1 I deres oversigt fra 1987 fandt Foy et al. høje frafaldsprocenter i PTSD behandlinger, og tilskriver dette, 
at klienterne ikke bryder sig om på ny at blive konfronteret med den traumatiske oplevelse og derfor 
dropper ud (ref. i Hougaard, 1996). Solomon et al. (1992) gør i deres empiriske review ligeledes opmærk-
som på de meget høje frafaldsprocenter i PTSD behandlingerne. For nærmere gennemgang af de mulige 
årsager til de høje frafalds procenter i PTSD behandlingerne henvises til Richards & Lovell (1999). 
2 Foa (2000) påpeger, at der mangler mere forskning i dels, årsager til frafald og dels i udforskning af 
muligheder for at fastholde klienterne i PTSD behandlingen.  
3 Foa et al. (2000) anbefaler brugen af psykoedukation og ser det som et helt centralt element i behandlin-
gen af PTSD ramte generelt.  
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I forhold til traumatiserede flygtninge ser, den faste struktur og arbejdet 
med få emner, ud til at være hensigtsmæssig, fordi det giver indtryk af en 
målrettet og direktiv arbejdsform, som vi har set mange flygtninge forven-
ter og ønsker. Ligeledes giver denne struktur flygtningen mulighed for, at 
bringe aktuelle og specielt belastende emner på dagsordenen. Imidlertid 
kan en decideret forhandling af fokus-emnerne være upassende i forhold til 
nogle flygtninge, fordi de forventer at terapeuten tager styringen og vælger 
de relevante emner (Kinzie, 2001a). Dertil kommer, som nævnt i del 2, at 
nogle traumatiserede flygtninge er passive under den verbale udforskning 
og/eller mangler evner til at udtrykke bestemte følelser, hvorfor det giver 
mening at terapeuten sætter dagsordenen i nogle konkrete tilfælde. Basoglu 
(1992, 1998) anbefaler også, at sessionerne konkret starter med, at terapeu-
ten vælger emnerne for sessionerne, fordi struktur i selv ikke er tilstrække-
ligt, men at emnevalget er vigtig for en målrettet indsat, hvilket i dette til-
fælde betyder, at emnerne indledningsvis begrænser sig til begivenhederne 
og tiden som ledte op til de traumatiske hændelser og senere til selve de 
traumatiske hændelser.   
 
Hjemmearbejde. Hjemmearbejde betragtes som en central metode i KT og 
henviser til de opgaver, som klienten selv skal arbejde med frem til næste 
session (Rosenberg et al., 1998). Ved slutningen af sessionerne sammen-
sætter klient og terapeut i fællesskab specifikke opgaver, som knytter sig til 
temaer fra sessionen. Konkret kan opgaverne f.eks. bestå i at indsamle in-
formation, teste hypoteser, afprøve adfærdsøvelser og generelt indarbejde 
nye færdigheder, så de bliver en internaliseret del af klienten. Rationalet 
bag hjemmearbejdet er for det første, at skabe mulighed for at klienten un-
dersøger, i sine daglige omgivelser, om den viden og indsigt han har opnået 
og de forandrende metoder, han har lært i sessionen har nogen nytteværdi i 
det virkelige liv (ibid.). For det andet, at disse opgaver aktiverer klienten på 
en ny måde og menes dermed, at medvirke til at bryde den onde cirkel af 
negative tanker, depressive følelser og uhensigtsmæssig adfærd. Endelig 
menes hjemmearbejdet at hjælpe til, at den terapeutiske proces også foregår 
mellem sessionerne, f.eks. via eksponerings øvelser mellem sessionerne. 
Det tilsigtes i KT, at der skabes en feedback sløjfe mellem aftale om 
hjemmearbejde i sessionen, klientens forsøg på at gennemføre dette og eva-
luering af hjemmearbejdet i den følgende session (Ibid.).   
 
I de tilfælde hvor det er rimeligt, benytter Basoglu (1992, 1998) også 
hjemmeopgaver i sit program1. Han foreslår, at torturoverleveren lytter til 
                                                 
1 Basoglu (1992, 1998) beskriver dog ikke yderligere, hvad rimeligt dækker over eller hvilke kriterier der 
ligger til grund for ikke at benytte hjemmearbejde?   
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båndoptagelser af sessionerne, og endvidere at torturoverleveren dagligt 
gennemgår materiale og øvelser fra sessionerne. Basoglu lægger særlig 
vægt på at benytte angstprovokerende materiale, som det er meningen at 
torturoverleveren skal lytte til igen og igen, indtil dette ikke længere gene-
rere angst (ibid.). Denne teknik har også vist sig nyttig i forhold til PTSD 
relateret til andre former for traumer (se f.eks. Richards & Rose, 1991).  
 
Argumenterne for at benytte hjemmearbejde i det terapeutiske arbejde med 
traumatiserede flygtninge er stort set de samme, som vi har set ovenfor. Vi 
har set at flygtninge typisk har en forventning om, at behandleren skal være 
den aktive og fjerne symptomerne hurtigst muligt, hvilket ikke taler for 
brugen af hjemmearbejde. Imidlertid kan hjemmearbejdet netop være en 
metode til, at inddrage flygtningen aktivt i behandlingen, og samtidig kan 
arbejdet med de konkrete hjemmeopgaver bekræfte de positive aspekter 
ved flygtningens funktionsmåde (van der Veer, 1995). I tilgift opnår man et 
vist indtryk af de mestringsfærdigheder flygtningen besidder. Man kan så-
ledes foreslå flygtningen, at anvende de forhåndenværende mestringsfær-
digheder på nye områder og derved forøge det adfærdsområde, inden for 
hvilket flygtningen fungerer hensigtsmæssigt, og ligeledes øge antallet af 
aktiviteter, som bidrager til hans almindelige velbefindende. En afgørende 
faktor for valget af hjemmeopgaver må være en individuel afpasning af ma-
terialet og opgaverne, således at flygtningen er i stand til at håndtere de fø-
lelser, som opstår som følge af aktiviteterne.  
 
9.4 Teknikker i kognitiv PTSD behandling 
I KT anvendes både adfærdsteknikker og kognitive teknikker med henblik 
på at frembringe, teste og ændre klientens specifikke forstyrrede koncep-
tualiseringer og dysfunktionelle antagelser. Udover de allerede præsentere-
de gennemgående antagelser og metoder, består KT også af en række gen-
nemgående konkrete terapeutiske teknikker1. Brugen af disse teknikker, 
hvordan og i hvor høj grad de vægtes, bestemmes af klientens problematik 
og ressourcer dvs. den konkrete udformning af terapien varierer med diag-
nosegruppen og den enkelte klient. Vi har set de gennemgående metoder, 
men reelt er terapiformen i de konkrete tilfælde udpræget specialiseret og 
differentieret i overensstemmelse med forskellige psykiske lidelsers særlige 
karakteristika og klienten. Derfor vil der i det følgende blive fokuseret på 
de teknikker, som kendetegner og dominerer de kognitive adfærdsterapeu-
tiske PTSD behandlingsformer.  
 

                                                 
1 For nærmere gennemgang af disse teknikker henvises til Beck (1995).  
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Selvom KT hører til de mest velbeskrevne og veldokumenterede behand-
lingsformer i forhold til en række psykiske forstyrrelser er kognitive tek-
nikker rettet mod PTSD et relativt nyt behandlingstiltag, som dog hurtigt 
har modtaget massiv forskningsmæssig opmærksomhed. (Richards & Lo-
vel, 1999). Adskillige forfattere (f.eks. McCann & Pearlman 1990; Foa et 
al., 1991; Resick & Schnicke, 1993; Meichenbaum, 1994; Thrasher et al., 
1996; Foa & Rothbaum, 1998) har indgående behandlet KT i forbindelse 
behandlingen af PTSD. Selvom de forskellige forfattere i flere tilfælde ba-
serer deres arbejder på specifikke traumepopulationer og lægger vægt på 
forskellige teknikker er der bred enighed om, at behandlingen skal rettes 
mod at modificere dysfunktionelle kognitioner via adfærds- og kognitive 
interventioner. I PTSD behandlingslitteraturen fremkommer tre gennemgå-
ende teknikker: 1) Eksponering (direkte eller forstillet), som har til formål 
at fremkalde angst og fremme tilvænning. 2) Kognitiv omstrukturering, 
som sigter mod at modificere dysfunktionel tænkning, forestillinger og an-
tagelser. 3) Angststyringsprogrammer (anxiety management programs), 
herunder stress vaccinationstræning (stress inoculation training – SIT), som 
sigter mod at lære klienten forskellige mestringsfærdigheder til at styre 
angst og andre symptomer. 
 
9.4.1 Eksponering 
Eksponering indebærer, at klienten konfronteres med den/de frygtede sti-
muli enten gennem forestillinger (in vitro) eller direkte konfrontation i vir-
keligheden (in vivo). Behandlingen af kronisk PTSD involverer ekspone-
ringen typisk gentagende konfrontation med både de traumatiske erindrin-
ger via forstillet eksponering og traumerelaterede situationer, som giver 
anledning til urealistisk frygt via in vivo eksponering (Zoellner et al., 
2001). I behandlingen af PTSD har man benyttet forskellige varianter af 
eksponering, herunder systematisk desensibilisering (Muse, 1986), flooding 
(Keane et al, 1989), billede tilvænnings træning – ”image habituation trai-
ning” (Vaughan & Tarrier, 1992), og langvarig eksponering – prolonged 
exposure (PE) (Foa et al., 1991). Undertiden bruger man begreberne uddif-
ferentieret, selvom terminologien er noget uensartet, men generelt er den 
internationalt fortrukne betegnelse langvarig eksponering (Richards & Lo-
vell, 1999)1.  
 
Langvarig eksponeringstræning blev oprindeligt udviklet til brug overfor 
krigsveteraner, men blev i 1984 introduceret til voldtægtsofre af Foa og 
                                                 
1 Populært sagt udtrykker betegnelserne forskelle i teknikkernes ”aggressivitet”, dvs. hvor direkte tera-
peuten går til værks, men grundlæggende afspejler de nævnte teknikker samme underliggende foran-
dringsmekanisme, nemlig tilvænning til den traumatiske begivenhed og udslukning af de betingede nega-
tive reaktioner – typisk angst (Foa, 2000). 
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kolleger og siden hen til andre traumeofre. PE indebærer en planlagt tera-
peutisk konfrontation med en frygtet situation, erindring eller et frygtet ob-
jekt, således at klienten oplever et øget, men overkommeligt arousal niveau 
(Richards & Lovell, 1999). Eksponeringen forlænges og gentages indtil 
arousalniveauet reduceres til et acceptabelt niveau, mindst 50 % under det 
maksimale arousal niveau (ibid.). Formålet med PE er først og fremmest at 
skabe reduktion i PTSD symptomerne, og gøre klienten i stand til at kon-
frontere sig selv med traumerelaterede stimuli og situationer frem for at 
undgå dem. (Foa et al., 1991).  
 
I PE er to teknikker særligt fremtrædende: Forestillet genopliven (eller 
imaginal eksponering) og in vivo eksponering. I modsætning til fobier og 
andre angstforstyrrelser, hvor de frygtede stimuli er konkret tilstede, er 
PTSD ramtes frygt nærmere bundet til stimuli og begivenheder som hører 
fortiden til. Selvom direkte eksponering in vivo i mange undersøgelser (se 
f.eks. Zinbarg et al., 1992) er fundet at være et mere effektivt middel til at 
bekæmpe forskellige angstlidelser end forestillingsbaseret eksponering (og 
andre psykoterapeutiske metoder) giver sådanne direkte tiltag problemer i 
forhold til PTSD ramte. Det er selvsagt sjældent, man ønsker at udsætte 
traumatiserede klienter, såsom voldtægtsofre, trafikofre eller torturoverle-
vere for yderligere tilnærmelsesvis lignende traumatiserende oplevelser. De 
fleste PTSD behandlinger benytter derfor primært forestillet eksponering til 
at konfrontere klienterne med traumerelateret stimuli (Richards & Lovell, 
1999). Men eksponering in vivo kan dog modificeres og tilpasses PTSD 
ramte, således den ikke længere ligger faretruende tæt på den oprindelige 
traumesituation.  
  
I forestillet genopliven instrueres klienten typisk i at forstille sig den eller 
de traumatiske begivenheder, eventuelt med lukkede øjne. Klienten opfor-
dres til, at genfortælle traumehistorien så detaljeret og meningsfyldt som 
muligt, gerne i første persons fortælling ”som om den sker her og nu” og 
tilskyndes samtidigt til at give historien oplevelsesmæssig fylde dvs. enga-
gere sig følelsesmæssigt i oplevelsen – dog uden at lade sig overvælde af 
angst (Richards & Lovell, 1999). I forestillet genopliven fungerer terapeu-
ten primært som støtte, men kan også fungere som katalysator for ekspone-
ringen. Terapeutens rolle; hvad hans primære funktion er og hvor aktiv han 
bør være under den forestillede eksponering er der forskellige holdninger 
til. I forhold til voldtægtsofre anbefaler Foa & Rothbaum (1998), at tera-
peuten primært forholder sig lyttende, opmuntrende og støttende. Modsat 
anbefaler Basoglu (1992, 1998) i sit program med torturoverlevere at gå 
mere aggressivt til værks for, at skabe og fastholde et højt arousalniveau, 
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f.eks. ved at terapeuten viser klienten reelle traume specifikke stimuli så-
som billeder eller torturredskaber, som kan relateres til de torturformer, 
som benyttedes i de konkrete tilfælde1. Både Foa & Rothbaum (1998) og 
Basoglu (1992, 1998) anbefaler, at optage fortællingen på bånd, som klien-
ten som gennemlytter hjemme i forbindelse med hjemmearbejdet mellem 
sessionerne.  
 
In vivo eksponering. Her opmuntres klienten til at konfrontere sig med situ-
ationer, som han typisk undgår, fordi de vækker den traumespecifikke 
frygt. Det kunne f.eks. være at gå ud om aftenen, møder på offentlige kon-
torer, opsøge myndighedspersoner som f.eks. politiet, deltage i offentlige 
møder osv. Typisk foregår denne eksponering gradvist, således at klienten 
udsættes for mere og mere angstprovokerende situationer, hvor klienten 
skal øve sig i at fastholde sig selv i situationen, hvorved arousal niveauet 
eller angsten langsomt nedbringes og udslukkes, således situationen grad-
vist opleves som ufarlig og acceptabel (Zoellner et al., 2001). I begyndel-
sen af denne eksponeringsform understreges overfor klienten det betyd-
ningsfulde i, at genoplive de traumatiske oplevelser frem for at undgå dem, 
idet dette er afgørende for at behandlingen kan lykkes. Som nævnt bør dette 
allerede ske i psykoedukationen. Efterhånden som behandlingen skrider 
frem kan in vivo eksponeringen flyttes ud af terapilokalet og udgøre en cen-
tral del af hjemmearbejdet. 
 
Eksponering kan være terapeutadministreret eller selvadministreret, dvs. 
udført af klienten uden eller med ledsagelse af terapeuten. Eksponering, 
både forestillet genopliven og in vivo eksponeringen kan være gradvis, så-
ledes at klienten efterhånden udsættes for mere og mere angstgenerende 
situationer, stimuli og forestillinger analogt med førnævnte systematiske 
desensibilisering (Hougaard, 1996, kap.7). Imidlertid kan klienten også 
med det samme udsættes for det mest angstfremkaldende scenario man kan 
skabe. Dette kaldes for ”flooding” eller ”flooding in vivo”. Nogle adfærds-
terapeuter (f.eks. Marks, 1987) er varme fortalere for flooding og anbefaler 
metoden, som den hurtigste vej til positive resultater. Metoden er imidlertid 
oftest meget ubehagelig for klienten, og derfor foretrækker de fleste kogni-
tive adfærds terapeuter en ”blidere” graduerende strategi (Hougaard et al., 
2002)2. Imidlertid er der ikke empiriske holdepunkter, der klart kan vejlede 

                                                 
1 Derved får metoden mere karakter af direkte eksponering eller ”flooding”. 
2 Gradueret eksponering er lettere at gennemføre for klienten, og reducerer sandsynligheden for at klien-
ten opgiver behandlingen og dermed oplever yderligere demoralisering (Hougaard et al., 2002). 
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valget af en eksponerings teknik frem for andre (ibid.)1. Men i forhold til 
PTSD bør eksponering indgå i behandlingen, uanset hvilken form man 
vælger. Som vi senere skal se har man i adskillige velkontrollerede empiri-
ske undersøgelser fundet, at eksponering giver positive effektresultater i 
forhold til PTSD.  
 
Eksponering er blevet testet på flere og meget forskellige traumepopulatio-
ner end nogen anden behandlingsteknik, og ifølge Rothbaum et al. (2000) 
har ingen andre terapeutiske teknikker vist så stærk og omfattende doku-
mentation for deres effektivitet som eksponering. Der er således tale om et 
område, hvor en bestemt teknik (men ikke terapiretning) ser ud til at have 
sejret i den føromtalte kappestrid (jf. Dodokendelsen), og dermed tilveje-
bragt dokumentation for en specifik terapeutisk metode over for en særlig 
type af problemer2. Imidlertid anvendes eksponering undertiden også, som 
et forklaringsprincip i forbindelse med psykoterapiens virkning. Således 
indgår eksponering også blandt de tidligere omtalte non-specifikke fakto-
rer. At klienten i alle terapiformer antageligt (evt. som ledsagefænomen) 
udsættes for angstfremkaldende stimuli på forestillingsplanet eller in vivo, i 
eller uden for terapien, kan være en sandsynlig fællesfaktor i al psykotera-
pi, der kan medvirke til at forklare ensartetheden i psykoterapeutiske resul-
tater på tværs af forskellige terapeutiske metoder (Hougaard, 1996). Men 
eksponeringsteknikken er utvivlsomt mere fremtrædende i det teoretiske 
fundament, som ligger til grund for kognitiv adfærdsterapi sammenlignet 
med andre terapiformer. Ligeledes arbejdes der mere målrettet med ekspo-
nering i de kognitive praksisformer sammenlignet med andre terapiformer, 
hvilket umiddelbart taler for kognitive adfærdsterapier, som det mest op-
lagte valg i forhold til behandlingen af PTSD.  
 
Anvendelsen af eksponeringsteknikker overfor PTSD og andre alvorlige 
angstlidelser er imidlertid en krævende terapeutisk opgave, der må baseres 
på såvel almen klinisk viden og erfaring, som særlig træning i brugen af 
sådanne terapeutiske metoder. Eksponeringens konkrete tilrettelæggelse er 
et anliggende for kvalificeret klinisk bedømmelse, hvor der skal tages hen-
syn til såvel problemets art og sværhedsgrad som til klientens særlige egen-
skaber og præferencer (Hougaard et al., 2002)3. Det er vigtigt, at ekspone-

                                                 
1 Undersøgelsesresultater tyder ikke på, at der er forskelle i effekten mellem flooding og gradueret ekspo-
nering, når man sørger for, at klienten når de mest angstfremkaldende situationer ved gradueret ekspone-
ring (Emmelkamp, 1994).  
2 Dette gælder også og særligt ved svær panikangst og agorafobi, hvor eksponeringsterapi er den eneste 
psykoterapeutiske metode, der overbevisende har dokumenteret effekt (Hougaard, 2002). 
3 Principper for optimal eksponering ved angstlidelser er grundigt fremstillet hos Antony & Swinson 
(2000). 
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ringen sker systematisk med hyppige og omfattende øvelser. Ustruktureret 
eksponering kan bevirke, at klienten opholder sig for kortvarigt i de angst-
fyldte situationer, hvilket kan føre til, at angsten vokser i stedet for at dale, 
såkaldt angstinkubation – derfor lyder eksponeringsterapiens ”gyldne re-
gel” at man skal blive så længe i situationen, at angsten begynder at aftage 
(ibid.). 
 
Set i ovenstående perspektiv bør eksponering også indgå i behandlingen af 
traumatiserede flygtninge. I Basoglus (1992, 1998) kognitive adfærdspro-
gram er PE også en central del af behandlingen. Basoglu (ibid.) begrunder 
brugen af eksponering med teknikkens gavnlige effekt i behandlingen af 
angst og undgåelsesadfærd, som giver sociale vanskeligheder og er et inva-
liderende problem for mange torturoverlevere. Torturoverlevere udviser 
ofte frygt og undgåelsesadfærd i situationer, som rummer lignende aspekter 
med torturoplevelsen (ibid.; se også Bøjholm & Vesti, 1992). Basoglu 
(1992) giver følgende eksempler: Torturoverlevere som har været udsat for 
elektrisk tortur kan forsøge at undgå eksempelvis elektriske apparater og 
medicinske undersøgelsesprocedurer, som involverer elektriske komponen-
ter; Seksuelt torturerede kan søge at undgå gynækologiske undersøgelser 
eller seksuelt samkvem; isolation i små celler kan føre til frygt for små 
rum; personer som er blevet vækket om natten og dernæst ført væk for at 
blive tortureret, kan udvise frygt for at sove; interviews med myndigheds-
personer kan give anledning til panik, hvis det har nogen lighed med en 
tidligere forhørsoplevelse; folk i uniform, politistationer, offentlige konto-
rer eller hospitaler kan være frygtet og forsøgt undgået. I det hele taget kan 
angst genereres fra ethvert omverdens aspekt, som kan vække torturrelate-
rede erindringer til live, og endvidere kan disse cues også udløse flashbacks 
og pludselig genoplevelse af torturtraumet (ibid.)    
 
Vi så før, at Basoglu gik relativt aggressivt til værks i den forestillede eks-
ponering sammenlignet med Foa, men samtidig anbefaler Basoglu gradue-
ret eksponering – men kun i tilfælde hvor klienten ikke kan klare den mere 
direkte form. Behandlingsprincippet er dog stadigt klart – eksponering til 
de frygtvækkende situationer, indtil angsten aftager. Som eksempel på suc-
cesfuld eksponering in vivo beretter Basoglu (1998) om en klient, som op-
søgte en politistation (uden at have et reelt ærinde der) og fik mulighed for 
at tilbringe lidt tid sammen med betjentene. Oplevelse var yderst positiv og 
klienten fik et godt indtryk af betjentene, og ifølge Basoglu (ibid.) hjalp 
denne oplevelse klienten til, at overvinde hans generaliserede frygt for au-
toriteter, fordi han fik bevist at tilstedeværelsen af politi ikke nødvendigvis 
betød fare. Denne oplevelse førte ifølge Basoglu (ibid.) til en markant re-
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duktion i både klientens mistillid til autoriteter og klientens oplevelse af 
fare i sit miljø1. 
 
På baggrund af hvad vi hidtil har set, er det svært at finde argumenter for, 
at eksponering i en vis form ikke bør indgå i behandlingsarbejdet med 
traumatiserede flygtninge. Imidlertid kan man i arbejdet med traumatisere-
de flygtninge anvende forskellige former for psykoterapeutiske metoder og 
formen som vælges, beror på flere faktorer og kan bl.a. være bestemt af en 
given behandlingspolitik på et behandlingscenter. Der findes behandlings-
programmer rettet mod traumatiserede torturoverlevere, som ikke (ekspli-
cit) arbejder med eksponering.  Nogle programmer forsøger at undgå eks-
poneringslignende teknikker, mens enkelte rehabilliteringsprogrammer har 
en decideret ”anti-eksponerings” behandlingspolitik (se f.eks. Bøjholm & 
Vesti, 1992; Kinzie, 2001b). Denne behandlingspolitik afspejler føromtalte 
humanistiske bekymring for at udsætte svært traumatiserede klienter for 
yderligere belastende oplevelser. Populært sagt ønsker man, at skåne klien-
terne for flere belastninger og lidelser2. Kinzie (2001b) deler Bøjholm & 
Vestis (1992) skepsis og modstand over for eksponeringsbaserede behand-
lingsprogrammer rettet mod traumatiserede flygtninge og anfører, at disse 
til tider meget angstprovokerende eksponerings øvelser genererer alt for 
høje angstniveauer i forhold til flygtningene ressourcer, og mener ikke PE 
kan forsvares etisk. PE bygger på konfrontation med de tanker, følelser og 
adfærd, der er uhensigtsmæssige og ubehagelige, og som flygtningen helst 
undgår at beskæftige sig med, fordi det er for smertefuldt og/eller skam-
fuldt. Men som påpeget af Foa & Rothbaum (1998) skal man som behand-
ler være opmærksom på, at det netop er undgåelsen og modstanden mod at 
beskæftige sig med de ubehagelige invaderende erindringer, som i høj grad 
fastholder klienten i en kronisk tilstand af PTSD. 
 
Set i forhold til flygtninge, som har været udsat for en langvarig traumatise-
ringsproces, såsom i årevis at have levet med alvorlige trusler og forfølgel-
se, og været udsat for organiseret vold og tortur fra myndighedernes side 
kan eksponering in vivo som i Basoglus politieksempel eller forestillet gen-
opliven, hvori der også benyttes konkrete fysiske virkemidler, såsom bille-
                                                 
1 Basoglus eksempel er forbilledligt, men betragtet gennem en kritisk optik måske lidt af en solstrålehisto-
rie og det er ikke urimeligt at kalde det for en meget hurtig afbetingning eller udslukning. 
2 Tilbage i 1992 var der allerede omfattende dokumentation som talte for brugen af eksponeringsbaserede 
behandlingsprogrammer i forhold til PTSD og den baggrund kaldte Basoglu (1992) sådanne ”undgåelses” 
strategier for potentielt ”anti-terapeutiske”. Basoglu (ibid.) påpeger dog, at selv i ”anti-eksponerings” 
behandlingsprogrammer forekommer adskillige eksponerings lignende elementer. Dette er konsistent med 
det føromtalte forhold at klienten i alle terapiformer kan antages at udsættes en form for eksponering i 
eller uden for terapien og som sandsynligvis er en fællesfaktor i al psykoterapi. Siden 1992 er der, som vi 
har set, fremkommet mere dokumentation for eksponeringsteknikkens nytteværdi i forhold til PTSD. 
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der af torturredskaber for at skabe og fastholde et højt arousal niveau virke 
unødigt aggressivt1. Omvendt har f.eks. Richards & Lovell (1999) under-
streget at disse ”real-life cues” er særligt nyttige, når klienten har svært ved 
den forestillede genopliven. Kinzie (2001b) påpeger, at eftersom traumati-
serede flygtninge ofte har gennemgået en lang traumatiseringsproces med 
multiple traumer giver PE ingen mening, fordi denne teknik ganske enkelt 
ikke kan dække omfanget af de traumer, som mange flygtninge har oplevet 
– ”There is simply no single trauma to which one can be desensitized or 
exposed” (ibid., p.477).   
 
Hver behandlingsform har sine begrænsninger. Rothbaum et al. (2000) be-
skriver, at eksponeringens begrænsninger netop ligger i, at nogle traumeof-
re er modvillige i forhold til at konfronteres med traumepåmindelser, og 
ikke vil eller kan tolerere det høje angstniveau, samt den midlertidige 
symptomforværring, som kan være forbundet med eksponering. Dette skal 
også ses i lyset af, at mange flygtninge i forvejen ikke ønsker at forholde 
sig til de fortidige traumatiske oplevelser og ofte forventer at, det er tera-
peuten som skal fjerne symptomerne. Det betyder ikke, at metoden ikke bør 
benyttes eller være den fortrukne teknik i forhold til traumatiserede flygt-
ninge, men blot at eksponering ikke er velegnet til alle klienter, hvilket igen 
understreger betydningen af behandlerens kompetencer i forhold til at kun-
ne vurdere dette. 
  
Selvom der er fundet positive virkninger af eksponeringsterapi er det ek-
sempelvis Foa & Rothbaums (1998) kliniske vurdering, at simpel ekspone-
ring er utilstrækkelig i tilfælde, hvor traumet er omgærdet af sekundære 
følelser i form af skyld og skam. Dette er, som vi har set i høj grad aktuelt 
for mange flygtninge. Rothbaum et al. (2000) anfører også, at der er forelø-
big dokumentation for at PE ikke er effektiv i forhold til traumatiserede 
klienter, som selv har fungeret som gerningsmænd og er plaget af skyld, 
f.eks. personer som har været tvunget til at lade sig indrullere i kampenhe-
der eller fungeret som angivere i forbindelse med tortur2. Ligeledes ser det 
ud til, at PE ikke er videre anvendelig overfor klienter, som lider af udpræ-
get numbness eller social isolation (Hembree & Foa, 2000), hvilket gør sig 
gældende for en del flygtninge. Endelig er der dokumentation for at indivi-
der, hvis primære emotionelle reaktion på traumet var vrede tilsyneladende 
ikke profiterer i lige så høj grad af PE, som individer hvis primære emotio-
                                                 
1 Dette kan selvfølgelig være sidste led i en gradueret eksponering, men den oplevede trussel i f.eks. Ba-
soglus politieksempel kan være reel i den forstand at flygtningen aldrig har kendt til anden opførsel fra 
myndighedernes side, som kan sandsynliggøre at et besøg på en politistation eller et myndighedskontor 
ikke vil føre til en traumatisk oplevelse. 
2 Hvilket ikke er et usædvanligt fænomen i flygtninge populationer (van der Veer, 1995).  
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nelle reaktion var angst (Rothbaum et al., 2000). Dette er relevant i forhold 
til flygtninge, som har været offer for organiseret vold. At være offer for 
organiseret vold indebærer at man konfronteres med en mængde aggressi-
on. Det kan fremkalde aggressive reaktioner hos offeret, aggressioner som 
må undertrykkes, fordi offeret er forsvarsløst over for sine bødler (van der 
Veer, 1995, p.36). Den uudtrykte vrede og aggression kan undertiden for-
trænges fra offerets bevidsthed, hvilket betyder at arbejdet med traumatise-
rede flygtninge indebærer, at man møder mennesker der rummer en mæng-
de vrede, som kan være mere eller mindre åbenbar (ibid.).  
 
Sammenlagt indikerer disse forhold, at man som behandler i terapeutisk 
arbejde med traumatiserede flygtninge skal være opmærksom på at PE ale-
ne, ikke er tilstrækkeligt pga. skyld og skam følelser, specielt når der er tale 
om traumatiserede flygtninge, som selv har optrådt som en form for ger-
ningsmænd. Ligeledes at PE ikke er tilstrækkelig, når flygtningen lider af 
udpræget numbness og social isolation, samt at PE i visse tilfælde kan være 
mindre effektiv når den primære reaktion på traumet var vrede og aggressi-
on1.  
 
9.4.2 Kognitiv omstrukturering  
Den anden gennemgående teknik, som figurerer i PTSD behandlingslittera-
turen er kognitiv omstrukturering. Kognitiv omstrukturering er den kogni-
tive terapis centrale omdrejningspunkt generelt og begrebet bruges i mange 
tilfælde synonymt med KT, hvilket kan give anledning til nogen forvirring. 
I omstruktureringsfasen2 sigtes der mod at undersøge, realitetsteste og mo-
dificere dysfunktionel tænkning, forestillinger og antagelser, som menes at 
være medvirkende til at opretholde de ubehagelige følelser og problemad-
færden (Hougaard et al., 2002).  Grundlæggende ønsker man her, at foran-
dre tænkningen, således at den bliver mere nuanceret, realistisk og selvun-
derstøttende, eller – hvis tankerne afspejler situationen korrekt – at åbne for 
konstruktiv problemløsning. Den kognitive omstrukturering kan fokusere 
på automatiske tanker såvel, som på de mere udfoldede bekymringer eller 
ængstelige forventninger, eller den kan rette sig mod basale antagelser og 
skemata (ibid.). Formålet med teknikken er overordnet, at skabe reduktion i 
symptomniveauet 
 
I den kognitive omstrukturering ønsker man, at hjælpe klienten til selv at 
gøre sine opdagelser med henblik på 1) At blive gjort opmærksom på sin 

                                                 
1 Det skal her påpeges, at der sluttes på grundlag af undersøgelser af andre traumepopulationer end flygt-
ninge.  
2 Som undertiden også kaldes for bearbejdningsfasen. 
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katastrofetænkning i problem situationer. 2) At analysere forbindelsen mel-
lem tanker, følelser og adfærd. 3) At undersøge holdbarheden af katastrofe-
tænkningen. 4) At udvikle alternative fortolkningsmuligheder for at mind-
ske angsten og ændre problemadfærden (Hougaard et al., 2002). Der arbej-
des indgående med emotioner gennem korrektion af de automatiske tanker 
og dysfunktionelle antagelser om sig selv og omverdenen, ud fra antagelsen 
om, at det er disse der genererer de pinefulde emotioner. Til det formål be-
nyttes en række metoder og teknikker som f.eks. den allerede nævnte so-
kratisk udspørgen, vejledt opdagelse ud fra den nedadgående-pils-teknik, 
undersøgelse af idiosynkratisk mening, sekvensanalyse, reattribuering, evi-
densmetoden, mobilisering af alternative tanker, konsekvensmetoden, bru-
gen af det såkaldte 5-kolonne skema osv.1. 
 
Selvom der er fundet positive virkninger af PE har flere påpeget dens be-
grænsninger, som vi så nogle eksempler på i sidste afsnit. Keane et al. 
(1992) konkluderer på baggrund af en række undersøgelser, at PE har den 
største virkning på angstbaserede og observerbare symptomer som f.eks. 
irritabilitet, mareridt, vrede og forøget psykofysiologisk arousal, mens 
symptomer som numbing, fremmedgørelse og emotionel anæstesi forbliver 
relativt uforandrede. Derudover så vi før, at PE ganske vist reducerede 
angstreaktioner, men andre følelser såsom skam, skyld og vrede ikke redu-
ceredes i tilsvarende omfang. Et andet problem forbundet med PE er be-
skrevet af Pitman et al. (1991). Her oplevede Vietnam veteraner under og 
efter forestillet genopliven yderligere komplicering i form af sekundære 
symptomer som skam, skyld og vrede. Dette tilskriver Pitman et al. (ibid.) 
med, at veteranernes negative vurderinger af sig selv og omverdenen for-
stærkedes af følelser som skam, skyld og vrede som dukkede op under eller 
efter den forestillede genopliven.  
 
Argumenter som disse har ført til at flere forfattere (f.eks. Foa & Roth-
baum, 1998; Basoglu, 1992, 1998; Keane et al., 1992; Resick & Schnicke, 
1993 m.fl.) anbefaler at kombinere PE med udprægede kognitive teknikker, 
specielt kognitiv omstrukturering i behandlingen af PTSD.  
 
I deres kognitive forarbejdningsterapi fokuserer Resick & Schnicke (1993) 
i modsætning til andre behandlingstilgange, der har eksponering som sit 
centrale omdrejningspunkt mere på en progressiv kognitiv bearbejdning af 
de traumatiske oplevelser2. De arbejder bl.a. ud fra skemateori og opfatter i 
lighed med Janoff-Bulman (1985) og Foa et al. (1989), PTSD som et ud-
                                                 
1 For nærmere præsentation henvises til Hougaard et al. (2002). 
2 Kognitiv forarbejdningsterapi er udviklet mhp. behandling af voldtægtsofre. 
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tryk for en ubalance mellem nye informationer og eksisterende viden, og 
hvor klienten ikke formår, at bearbejde de nye informationer på en hen-
sigtsmæssig måde. Da PTSD symptomerne ses, som udtryk for konflikter 
mellem nye informationer og tidligere skemaer, er disse konflikter også i 
centrum for terapien, der typisk er koncentreret omkring sikkerhed og fare, 
selvværd, nærhed og afstand til andre, tillid, magt og kontrol. Resick & 
Schnicke (1993) fremhæver, at det ikke nødvendigvis kun er traumet (her 
voldtægt), der fremmer disse indre konflikter. Disse kan også forstærkes af 
omgivelsernes bebrejdelser eller klientens mestringsadfærd, der kan være 
præget af fornægtelse og undgåelse. I modsætning til langvarig ekspone-
ring, mener Resick & Schnicke (ibid.), at kognitiv forarbejdningsterapi ik-
ke alene bidrager til, at de traumatiske hukommelsesstrukturer aktiveres i 
terapien, men tillige udsættes for modifikationer, så klienten får et mere 
realistisk og rationelt syn på sig selv og omverdenen. Ifølge Resick & 
Schnicke (ibid.) er rationalet bag den kognitive forarbejdningsterapi, at 
hjælpe klienten til at afholde sig fra, at assimilere den traumatiske begiven-
hed (i dette tilfælde menes at forvrænge hændelsesforløbet, så det “passer” 
til tidligere antagelser), og samtidig skabe grobund for, at klienten akko-
moderer (dvs. modificerer) de eksisterende skemaer til den nye information 
på en ny og fleksibel måde. Dette er interessant i forhold til f.eks. Janoff-
Bulman som Resick & Schnicke deler PTSD opfattelse med. Janoff-
Bulmans terapeutiske rationale er, at hjælpe klienten gennem assimilering 
således, at klienten genvinder sine tidligere basale antagelser, hvorimod 
Resick & Schinke lægger vægt på at stoppe en eventuel assimilation, og i 
stedet satser på kognitiv omstrukturering i form af akkomodation af de ek-
sisterende basale antagelser. 
 
Terapien er bygget op omkring kognitiv omstrukturering og derfor rettet 
mod: 1) klienten accepterer, at de traumatiske hændelser er en realitet, som 
klienten er nødt til at forholde sig til. 2) At klienten opnår forståelse af 
sammenhængen mellem sine tanker, følelser og adfærd. 3) at klienten skal 
mærke og registrere alle de tanker og følelser, der er forbundet med trau-
met. 4) At registrere, udforske og modificere basale antagelser, som er ble-
vet berørt og/eller ændret i forbindelse med traumet1.  

                                                 
1 Resick & Schnickes (1993) kognitive forarbejdningsterapi er bygget op som et 12 sessions program 
bestående af de klassiske og grundlæggende elementer, som er at finde i KT, dvs. psykoedukation, ele-
menter af eksponering og den her særligt vægtede kognitive forarbejdning. En interessant detalje er deres 
brug af skriveøvelser som eksponeringsteknik (eventuelt kombineret med mundtlig genfortælling af trau-
met) som har klare paralleller til vidnesbyrdmetoden, blot uden offentlighedsdimensionen. Resick & 
Schnicke, mener metoden er lige så effektiv, som andre eksponeringsteknikker, men mere skånsom, hvil-
ket som vi har set, kan være hensigtsmæssigt, måske særligt i forhold til flygtninge. Formålet med denne 
teknik er både, at udslukke angst og identificere forskellige konfliktområder, der ikke er bearbejdet til-
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Af de føromtalte forfattere og i PTSD litteraturen generelt synes Foa (og 
kolleger), at være den mest fremtrædende repræsentant for de kognitive 
adfærdspsykologiske tilgangsvinkler til behandlingen af traumepopulatio-
ner, specielt voldtægtsofre. I tilfælde hvor traumet i betydelig omfang er 
forbundet med skam, skyld og vrede, påpeger Foa & Rothbaum (1998) be-
hovet for kognitiv bearbejdning og anbefaler at supplere PE med KT. De 
anbefaler således en kombinationsbehandling bestående af PE og kognitiv 
terapi, når klienten ikke kun lider af udtalt angst og undgåelsesadfærd, men 
tillige plages af skyld, skam og vrede. Den anbefalede behandling består 
udover PE af en korrigering af de negative automatiske tanker og dysfunk-
tionelle antagelser om sig selv og omverdenen, som de mener ligger til 
grund for de negative følelser. Hermed støtter Foa & Rothbaum (1998) sig 
til bl.a. Resick & Schnickes kognitive forarbejdningsteori og Becks depres-
sionsmodeller og behandling heraf, når de redegør for følgerne af de nega-
tive tanker om sig selv og omverdenen. Som eksempel på inspirationen for 
Beck kan den prototypiske sammenknytning mellem følelser og særlige 
tankeindhold nævnes. Foa & Rothbaum (1998) anser også forskellige følel-
ser genereres af forskellige grundlæggende typer forestillinger, angst gene-
reres f. eks. af forestillinger om potentielle trusler eller farer, mens skyld og 
skam er afledt af antagelser om sig selv som inkompetent eller forkert.  
 
Ved kognitiv omstrukturering sigter man her efter, at lære klienten at ad-
skille automatiske tanker fra dysfunktionelle. Negative automatiske tanker 
kan f. eks være “situationen truer mig, jeg skal væk herfra ellers…”, mens 
den underliggende antagelse er “verden er farlig”. Ifølge Foa & Rothbaum 
(ibid.) er en god måde at teste de underliggende antagelser om sig selv og 
omverdenen, at spørge til klienten opfattelse af sig selv før den traumatiske 
begivenhed. Det er i højere grad fortolkningen af de traumatiske begiven-
heder end selve begivenheden, der er det centrale. Typisk handler dette om 
at finde en meningsfuld forklaring på fænomener, og her er opfattelsen af 
sig selv som årsagen til problemerne nemmere at forholde sig til end det 
forhold, at de skyldes tilfældigheder eller andre menneskers handlinger og 
dermed er ukontrollerbare (ibid.). En del af denne teknik går således ud på 
en bearbejdning af klientens attributioner, hvorfor der også arbejdes indgå-
ende med alternative og rationelle fortolkninger1. 

                                                                                                                                               
strækkeligt, samt at understøtte klientens egen kognitive omstrukturering. Det kognitive forarbejdnings-
program beskrives session for session i Resick & Schnicke (1993). 
1 Foa & Rothbaums (1998) program består typisk af 9-12 sessioner og er i lighed med Resick & 
Schnieckes program bygget op omkring de grundlæggende elementer i KT. Men sammenlignet med Re-
sick & Schnieckes kognitive forarbejdningsprogram, hviler Foa & Rothbaums kombinationsbehandling 
dog stadigt overvejende på PE. 
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Selvom Foa & Rothbaum (1998) og Resick & Schinke (1993) baserer deres 
arbejder på voldtægtsofre, er der klare paralleller mellem voldtægtsofrenes 
og flygtningenes sekundære symptomer specielt, skyld, skam, vrede, lavt 
selvværd og social tilbagetrækning1. 
 
Netop bearbejdningen af disse sekundære symptomer og bearbejdningen af 
klientens attributioner er Basoglus (1992, 1998) argumenter for, at benytte 
KT i sit behandlingsarbejde2. Basoglu (ibid.) skelner eksplicit mellem kog-
nitive og adfærdsmæssige metoder i sit behandlingsprogram og anfører, at 
KT er nyttig i forhold til de problemer, som stadig figurerer efter PE. Ifølge 
Basoglu (ibid.) har torturofre, som attribuerer årsagen til ukontrollable 
traumatiske begivenheder til dem selv (indre attribution) og generaliserer 
dem på tværs af forskellige situationer (global attribution), og opfatter dem, 
som værende kroniske (stabile attributioner) større sandsynlighed for, at 
have mere alvorlige og mere kroniske problemer. Torturofre som mener, at 
have fejlet i forhold til at have udholdt torturen eller mener, at have handlet 
på en uværdig måde ved f.eks. at have angivet andre, for at undgå yderlige-
re tortur, ser deres handlinger som værende udtryk for svagheder i deres 
karakter - frem for en normal og legitim reaktion på et ekstremt traume 
(ibid.). Denne attribution forstærkes ofte af den normative kultur, som do-
minerer den politiske gruppering som torturoverleveren har eller stadig til-
hører (Elsass, 1995). Sådanne forestillinger kan ifølge Basoglu (ibid.) gene-
rere betydelige skyld- og skamfølelser, selvbebrejdelser og social tilbage-
trækning. Dvs. Basoglu som Foa & Rothbaum (1998) støtter sig til Becks 
klassiske kognitive grundmodel, der kæder forestillinger og følelser sam-
men. I sådanne tilfælde anbefaler Basoglu, at den kognitive intervention 
retter sig mod at bearbejde de forestillinger, som ligger til grund for følel-
serne. Konkret forsøger man i Basoglus program, at hjælpe torturoverleve-
ren til at indse og acceptere, at deres adfærd under og efter torturen var en 
helt almen menneskelig reaktion nødvendig for at overleve, og at organise-
ret vold og tortur bruges med henblik på at fremkalde total mangel på kon-
trol og hjælpeløshed, hvilket kan forklare og legitimere, hvorfor torturover-
leverne handlede som de gjorde. Her benytter Basoglu bl.a. den kognitive 
reattribueringsmetode, dvs. der arbejdes på at ændre torturoverlevernes fo-
restilling og forklaring på hans egen og andres andel i forhold til de trauma-
tiske hændelsers forløb, udfald og konsekvenser. Ved at undersøge den 
                                                 
1 Selvom der er ligheder i symptombilledet kan sammenligningen mellem voldtægtsofre og flygtninge 
være problematisk, idet traumets psykologiske betydning kan være forskellig. Endvidere vil en ”normal” 
voldtægt måske ikke for ofret betyde det samme som at blive arresteret og seksuelt torteret som led i 
politisk vold.     
2 Hermed er Basoglus argumenter for at benytte KT stort set identiske med Foa & Rothbaums. 
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traumatiske hændelse nærmere hjælpes klienten til at opdage, hvor klienten 
påfører sig selv en skyld og et ansvar, som er uberettiget. Gennem reattri-
buering kan torturoverleveren hjælpes til at fordele skylden og ansvaret 
mere realistisk på flere forhold1.  
 
Som alternativ til det først præsenterede terapeutiske tiltag - genvindelsen 
af disse oprindelige basale antagelser, foreslår Basoglu (1992, 1998) også 
at hjælpe torturoverleveren med, at acceptere at leve uden antagelser om 
verdens godhed og selvets usårlighed. Basoglu anfører, at verden hverken 
er fuldstændig sikker eller retfærdig, og heller ikke fuldstændig usikker el-
ler uretfærdig, og at andre mennesker hverken er fuldstændig pålidelige 
eller upålidelige. At indtage enhver af disse positioner er ifølge Basoglu en 
illusion og en forvrængning af virkeligheden (ibid.)2. Derfor står bearbejd-
ningen af de dybereliggende, mere generelle tankemønstre, som ligger til 
grund for sådanne forvrængninger, også i centrum for Basoglus terapeuti-
ske arbejde og han følger derved den generelle terapeutiske linie, der er at 
finde i kognitiv terapi3.  
 
KT af PTSD der følger den terapeutiske linie fra Beck, som i Basoglus til-
fælde indbefatter identifikationen og evalueringen af negative automatiske 
tanker, som vedligeholder følelser som ængstelse, vrede, skam, skyld og 
lavt selvværd. Dertil kommer identifikation, kritisk vurdering og modifika-
tion af forvrængede, negative antagelser og skemata, samt antagelser om de 
traumatiske begivenheder, selvet, andre, verden og fremtiden (Richards & 
Lovell, 1999). I KT får bearbejdningen af de dybereliggende tankemønstre 
ofte en tiltagende central placering i terapiens forløb, men selve bearbejd-
ningen kan ofte gå i flere retninger. Det kan dreje sig om basale antagelser 
og handlestrategier, der følger af disse, og om skemata eller forvræng-
ningsmåder. Basoglu (1992, 1998) påpeger vigtigheden af en grundig ud-
forskning af torturoverlevernes centrale negative tanker, inden tankeind-
                                                 
1 For nærmere gennemgang af de mange konkrete tiltag i relation til reattribueringsmetoden henvises til 
Basoglu (1992).  
2 Ifølge Powers & Dalgleish (1997) er det netop mennesker med overgeneraliserede skematiske modeller 
af selvet, andre og omverdenen (jvf. Janoff-Bulman), der har størst risiko for at udvikle PTSD. Disse 
mennesker har en øget risiko, fordi omverdenen er repræsenteret som ”fuldstændig” sikker og selvet, som 
værende usårligt og som en følge deraf er deres skematiske modeller nemmere at ryste. 
3 Set fra et teoretisk perspektiv forekommer det imidlertid besynderligt at Basoglu benytter to så teoretisk 
uforenelige forståelser, som grundlag for interventionen. I det første tilfælde hjælper terapeuten tortur-
overleveren til at genvinde sine ”illusioner” og det næste hjælper terapeuten torturoverleveren til at juste-
re sine illusioner, så de kommer i overensstemmelse med virkeligheden. Flere har dog påpeget, at illusio-
ner af denne karakter, såsom at selvet er usårligt tjener en adaptiv funktion i relation til psykisk sundhed 
og fremhæver de overgeneraliserede antagelser som hensigtsmæssige tilpasningsmekanismer (Elsass, 
1992; Lockhard & Poulhus, 1988). Som klinisk arbejdende må man med hver flygtning stille sig spørgs-
målet, hvilken slags og hvilken grad af ”illusioner” kan være til skade eller til gavn og under hvilke om-
stændigheder.     
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holdet udfordres, da de ofte har et ret idiosynkratisk indhold og følger der-
ved de generelle anbefalinger der gives inden for denne ramme (se f. eks. 
Beck, 1995; Hougaard et al., 2002).  
 
Når disse tanker er lokaliserede, kan tankerne undersøges nærmere og reali-
tetskorrigeres. Dette sker hovedsagligt ved hjælp af spørgsmål om evidens. 
Evidensmetoden anvendes til at hjælpe klienten med at svække en dysfunk-
tionel tanke eller antagelse ved at undersøge, hvad klienten begrunder den 
med, jf. følgende eksempel: ”ingen på asylcentret kan lide mig” – hvordan 
kan du mærke det? – hvad gør de, som beviser det? På den baggrund læg-
ges der op til at undersøge, hvordan de tegn, klienten bygger sine antagel-
ser på, kunne udlægges på mere selvunderstøttende, neutrale måder. Ratio-
nalet bag teknikken er, at det forvrængende i tankerne bliver synliggjort for 
klienten via undersøgelsesarbejdet (Rosenberg et al., 1998). Evidensmeto-
den er et gennemgående træk i Basoglus (1992, 1998) terapeutiske arbejde 
og i KT generelt. Basoglu (ibid.) anfører, at ved undersøgelse af beviser for 
og imod og især ved bestemmelse af den realistiske sandsynlighed af en 
dysfunktionel tanke eller vurdering, ofte bliver klart for torturoverleveren, 
at der kun er få beviser for og adskillige beviser imod den dysfunktionelle 
tanke eller vurdering, og at tanken derfor ikke er realistisk. I KT tilstræbes, 
at klienten så vidt muligt selv finder frem til alternative, mere realistiske 
tanker, men i mange tilfælde vil klienten skulle hjælpes af spørgsmål fra 
terapeuten til at finde beviser imod dysfunktionelle tanker, fordi klienten 
oplever tanken som identisk med virkeligheden (Hougaard et al., 2002)1. 
Ifølge Beck (1979) fører påvisningen af beviser imod tanken typisk til en 
følelsesmæssig ændring for klienten.   
 
Kognitiv omstrukturering er det helt afgørende punkt i forhold til en kogni-
tiv behandlingstilgang til traumatiserede flygtninge. Vi har tidligere set, at 
mere end trefjerdedele af verdens befolkning lever i ikke-vestlige kulturer 
og mere end 90 % er ikke bekendt med vores psykoterapeutiske konstrukti-
oner. Endvidere deler mange flygtninge ikke vores opfattelse af sygdom 
(og sundhed), psykiske lidelser og hvordan disse bør behandles. Ligeledes 
har vi set, at i psykoedukationen ekspliciteres mødet mellem to eventuelt 
forskellige forklaringsmodeller for sygdom og psykosociale problemer. 
                                                 
1 Tankerne kan også nogle gange efterprøves ved hjælp af de såkaldte adfærdseksperimenter. I adfærds-
eksperimentet iscenesættes en særlig begivenhed mhp. at undersøge og evt. modbevise dysfunktionel 
tænkning (Rosenberg et al., 1998). Hvis føromtalte klient på flygtninge centret antager at ingen vil have 
noget med ham at gøre, kan han undersøge antagelsen ved at opsøge en landsmand på centret og se hvad 
der sker. I denne forbindelse kan adfærdseksperimentet sidestilles med eksponering in vivo.  Føromtalte 
politistations eksempel kunne være et eksempel på et adfærdseksperiment, og ifølge Basoglu  (1992, 
1998) er vellykkede adfærdseksperimenter af denne karakter ofte ligeså effektive som den mere traditio-
nelt kognitive evidensmetode.     
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Men det er for alvor i den kognitive omstruktureringsfase, der ligger et po-
tentielt ”kultursammenstød” i den omtalte betydning. Den kognitive terapis 
brug af evidensmetoden vil med stor sandsynlighed afsløre et eventuelt 
”kultursammenstød” mellem to forskellige delvist kulturbundne forkla-
ringsmodeller. Vi har set, at det i arbejdet med flygtninge ikke er udsæd-
vanligt at møde klienter, som føler sig besat eller generet af en ånd eller 
flygtninge som klager over ikke diagnostiserbare hjerteproblemer. I sådan-
ne tilfælde giver det ingen mening at stille spørgsmålet ”hvilke beviser har 
du for det?”  
 
I KT arbejdes der i omstuktureringsfasen konkret med 5-kolonne-skemaet, 
som et vigtigt hjælpemiddel til at fastholde omstruktureringens indre pro-
ces. Forinden er klienten, flygtningen blevet introduceret til kognitiv om-
strukturering og undervist i, hvordan han kan identificere de automatiske 
tanker. Hernæst skal flygtningen beskrive en faktisk hændelse eller situati-
on, der førte til negative følelser1. Herefter skal flygtningen specificere 
hvilke følelser, der var særligt dominerende - f.eks. frygt eller en oplevelse 
af skyld eller skam over det hændte, og dernæst præcisere de automatiske 
tanker der gik forud for følelserne – f.eks. det går galt eller jeg er svag og 
uværdig. Overbevisningen af disse automatiske tanker gradueres på en ska-
la fra 0-100 % og efterfølgende afprøves deres gyldighed – passer der re-
elt?2. Men afprøvning af gyldighed forudsætter, at man kan identificere sig 
med og acceptere det gyldighedsbegreb, vi benytter i vores vestlige forkla-
ringsmodeller, og det behøver ikke at være tilfældet i behandlingsarbejdet 
med flygtninge. 
       
At appellere til flygtningens rationalitet igennem undersøgelser af beviser 
for eller imod, og ved bestemmelse af den realistiske sandsynlighed af tan-
ker, kan i nogle tilfælde virke omsonst og meningsløst. Sandsynligvis vil 
det ikke virke befordrende på den videre terapeutiske proces, hvis den kog-
nitivt orienterede behandler bad en flygtning om at bevise, han er generet af 
en ond ånd eller at estimere sandsynligheden for, at han har hjerteproble-
mer i håbet om, at klienten ville ”vågne op” og overtage vores verdensbil-
lede og sygdomsopfattelse. Shweder (1991, p.3) stiller i den forbindelse et 
interessant spørgsmål ”hvilke retfærdiggørelser er der for vores egne be-
greber om virkeligheden set i lyset af den tilsyneladende forskellighed?”   
 

                                                 
1 Her er det underforstået at en given situation beskrives ”objektivt” dvs. nøgternt, set ude fra. 
2 Denne beskrivelse er hentet hos Foa og Rotbaum (1998) og er således et konkret eksempel på, hvordan 
der arbejdes med registreringsskemaer i forbindelse med behandlingen af voldtægtsofre. 
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Det er blevet nævnt at den antropologiske litteratur er rig på sådanne ek-
sempler på kulturelle udtryksmåder for sygdomme, psykosociale, moralske 
og religiøse problemer – kulturbestemte udtryk, der for en stor dels ved-
kommende af en vestlig terapeut kunne udlægges som kognitive forvræng-
ninger. Det som for den vestlige terapeut kan betragtes, som forvrængnin-
ger kan hos den traumatiserede flygtning være et ”normalt” ikke-
forvrænget udtryk, som har til formål at opretholde personens særlige kul-
turpåvirkede selv- og verdensbillede. For at kunne vurdere, hvorvidt der er 
tale om en forvrængning eller ej må man tilnærmelsesvis have en relativt 
ensartet opfattelse af virkeligheden, eller være i stand til at sætte sig ind i 
den andens, i dette tilfælde flygtningens, virkelighed. Hvis den tværkultu-
relle terapi skal udvikle sig til et kulturmøde og ikke strande på modsæt-
ninger i kultursammenstødet, og hvis terapien skal undgå at blive en ure-
flekteret proces, som blot søger at indskrive klientens problemer i vores 
egen diskurs, bør den kognitivt orienterede terapeut lade sine egne forestil-
linger og modeller udfordre af de eventuelle forskelle, som flygtningen re-
præsenterer med sin kulturbaggrund.  
 
Kognitive forvrængninger er de processer, som er baggrund for en fejlagtig 
eller forvrænget opfattelse af eller erindring om særlige begivenheder 
(Hougaard et al., 2002). Ved angst ser man f.eks. ofte selektiv opmærk-
somhed og negative fortolkninger. En flygtning kan f.eks. være hypersensi-
tiv overfor de mindste faresignaler og se farer overalt; eller overdrive sand-
synlighed f.eks. jeg er sikker på, at jeg snart bliver likvideret; overdrive 
negative konsekvenser f.eks. ”hvis jeg fortæller min terapeut eller læge no-
get fortroligt eller politisk sensitivt, risikerer min familie at betale prisen”. 
Forvrængninger som disse kan i nogle tilfælde afspejle den virkelighed 
flygtningene kommer fra, så hvornår kan disse egentlig kaldes for for-
vrængninger i begrebets egentlige forstand? Gælder det også for den svært 
traumatiserede flygtning, som lige er ankommet til et asylcenter efter 3 
måneders flugt og har oplevet at flere familiemedlemmer eller politiske 
venner er blevet tortureret eller dræbt?  Hvor mange år skal flygtningen 
have levet i sikker eksil før man i sådanne tilfælde kan tale om egentlige 
forvrængninger i begrebets oprindelige forstand?1 Flygtninge som kommer 
fra områder præget af mange års politisk, racemæssig og etnisk vold vil i 
mange tilfælde være plaget af tænkning, som kan udlægges som skemarela-
terede forvrængninger, såsom overgeneraliseringer og katastrofetænkning, 
og som på et vist tidspunkt også bør udlægges som forvrængninger. Men 
                                                 
1 Ifølge van der Veer (1995, p.39) frygter nogle flygtninge – undertiden med god grund – at agenter fra 
hjemlandets hemmelige politi kan have infiltreret deres omgivelser, og at det de gør og siger, kan få føl-
ger for slægtninge og venner i hjemlandet, dvs. deres tilsyneladende overdrevne og irrationelle frygt kan 
være velbegrundet. 
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vurderingen af forvrængsningsformerne skal sammenholdes med informa-
tioner om flygtningens socioøkonomiske, politiske og kulturelle baggrund, 
og nuværende livsbetingelser, samt de tanker som flygtningen selv gør sig 
om sine ”forvrængninger”. 
 
Når det gælder flygtninge indebærer en stringent kognitiv tilgang en risiko 
for, at de forklaringer som flygtningene selv giver på deres problemer og 
symptomer kan udgøre en forhindring for afviklingen af den kognitive te-
rapeutiske proces og derved blive en hindring for helingsprocessen. I den 
forstand opfattes KT ofte, som en teknisk terapiform styret af en traditionel 
”objektivistisk” virkeligheds- og videnskabsmodel (Hougaard et al., 2002). 
Dette er korrekt i den forstand, at KT lægger stor vægt på ætiologisk viden 
og dokumenteret behandlingseffekt, men i Becks udgave er der en udpræ-
get åbenhed i forhold til klientens ”personlige paradigme” (Beck et al., 
1979) og klientens egen opfattelse af problemet og af relevante løsnings-
muligheder heraf. Således afviser Beck ikke ubehagelige ydre omstændig-
heder, som grundlag for depressive og dysfunktionelle tanker, men at disse 
tanker i almindelighed er udtryk for en forvrængning af virkeligheden. Men 
netop i forhold til traumatiserede flygtninge kan det være særdeles ubeha-
gelige ydre omstændigheder, som udgør det eneste grundlag for eventuelt 
depressive og dysfunktionelle tanker og man kan derfor ikke tale om al-
mindelighed når det traumatiserede flygtninge. 
 
KT tilstræber at lære klienten at tænke mere realistisk om problemet, men 
også at der kan være flere måder at forstå en begivenhed på (Hougaard et 
al., 2002). McGinn & Young (1996) har f.eks. påpeget at særligt i forbin-
delse med det terapeutiske arbejde med at ændre grundantagelser om sig 
selv og andre er det vigtigt at være opmærksom på, at der findes forskellige 
forståelses- og værdiperspektiver snarere end en enkelt korrekt virkelig-
hedsforståelse1. Basoglu (1992, 1998) er opmærksom på denne problematik 
og påpeger, at dette er et potentielt problemfelt, specielt når torturoverleve-
rens og terapeutens værdier og politiske holdninger er væsensforskellige i 
betydelig grad. I den forbindelse stiller Basoglu (1992) spørgsmålet ”How 
much agreement does there have to be on these issues for effective treat-
ment to take place?”. Basoglu giver ingen entydige svar på dette spørgsmål, 
men argumenterer dog for, at store forskelle kunne tænkes at underminere 
den terapeutiske alliance, og citerer Baeckeland & Lundwall (1975), der 
udpeger større terapeut-klient forskelle som en af årsagerne til behandlings-
frafald i psykoterapi generelt (ibid.). Becks udgave af KT, som har domine-
                                                 
1 Også inden for den kognitive terapis rammer er der diskussion af forholdet mellem såkaldte ”realistiske” 
og konstruktivistiske” udgaver af terapiformen (Mahoney, 1991).   
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ret de kognitive tilgange generelt, har altid været præget af en moderat kon-
struktivistisk forståelse i og med den betydelige vægt som klientens opfat-
telse og fortolkning tillægges. Dette åbner mulighed for en vis rummelig-
hed i forhold til flygtninge. 
 
I forhold til en kognitiv behandlingstilgang til traumatiserede flygtninge er 
kognitiv omstrukturering terapiformens akilleshæl, fordi flere af de meto-
der, særligt evidensmetoden og realitetskorrigeringen, der benyttes i denne 
fase kan forstærke eller vedligeholde et potentielt kultursammenstød. Kog-
nitiv omstrukturering lægger ikke op til et kulturmøde, medmindre man 
som terapeut er opmærksom på de potentielle faldgrupper, der er forbundet 
med teknikken. Samtidig ligger der, som påpeget af Foa & Rothbaum 
(1998), Resick & Schinke (1993) og Basoglu (1992, 1998) et behandlings-
mæssigt potentiale i omstruktureringsstrategien. Metoder som reattribue-
ring, og mobiliseringen af alternative tanker synes, at være hensigtsmæssi-
ge og meningsfulde metoder i forhold til traumatiserede flygtninge. Ratio-
nalet for at benytte kognitiv omstrukturering i forhold til traumatiserede 
flygtninge er, at ændre tænkningen omkring skyld og skam i forbindelse 
med traumet, samt en dybdegående bearbejdning af de skemaer og basale 
antagelser, som kommer til udtryk i de kognitive forvrængninger og som 
afspejler den traumatiseringsproces flygtningen har gennemgået. Formålet 
med den kognitive omstrukturering i dette tilfælde er, at ændre tænkningen, 
således den bliver mere nuanceret, realistisk og selvunderstøttende i for-
hold til den virkelighed flygtningene nu befinder sig i. Selvom en tvungen 
eksiltilværelse, som vi har set, er forbundet med en lang række vanskelig-
heder (jf. Westermeyers kulturtilpasningssyndrom, 1988 og Eisenbruch 
”cultural bereavement”, 1991) virker det sandsynligt at en markant reduce-
ring af de traumatiserede flygtninges PTSD symptomer og sekundære 
symptomer, som angst, skyld og skam vil styrke dem i forhold til den pro-
blematik. En vellykket behandling af enkelte symptomer synes at have en 
gunstig virkning på klientens generelle funktionsmåde (Paunovic & Öst, 
2001; Foa et al., 2000; van der Veer, 1995). 
 
9.4.3 Angststyringsprogrammer, herunder stress vaccinationstræning 
(SIT) 
Disse tekniker blev oprindeligt udviklet til at træne klienter i, at kunne 
håndtere angst og blev primært anvendt til klienter, der var plaget af over-
vældende og invaliderende angst1. Siden hen er disse teknikker også blevet 
brugt i behandlingsarbejdet med klienter med massive kroniske symptomer 
                                                 
1 Anxiety management training (ofte forkortet til AMT) er en samlebetegnelse for teknikker, der har til 
formål at reducere kropsligt ubehag (van der Kolk et al., 1996).    
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efter traumatiske oplevelser, og der forefindes en række forskellige varian-
ter af angst styringsprogrammer rettet mod klienter med kronisk PTSD 
(Foa et al., 1991)1. Begrebet stress vaccinationstræning bruges ofte syno-
nymt med angststyring og SIT er den internationalt foretrukne betegnelse 
(Richards & Lovell, 1999) 2. SIT har til formål at træne klienten i en række 
strategier til kontrol af angst og stress og er udviklet til klienter, der pri-
mært lider af angst og fobisk undgåelsesadfærd (ibid.). SIT-teknikkernes 
overordnede formål er ikke at fjerne angstsymptomerne, men at kontrollere 
og minimere det kropslige ubehag og genskabe en oplevelse af kontrol hos 
klienten. Til disse strategier hører bl.a. afslapningsøvelser, kontrollerede 
åndedrætsteknikker, tankestop- og distraktionsteknikker, rollespil og mo-
delindlæring (ibid.). 
 
I PE og KT forsøger man af terapeutiske grunde, som vi har set, typisk at 
fremkalde og fastholde relativt høje arousal niveauer og derfor virker det 
umiddelbart ulogisk at benytte teknikker, som har den modsatte effekt. 
Men som vi også har set kan det for nogle klienter være svært at tolerere 
disse høje arousal niveauer, hvilket kan vanskeliggøre arbejdet med de 
traumerelaterede problemer. Når gradueret eksponering og de mere udpræ-
gede klassiske kognitive teknikker ikke formår, at nedbringe arousalni-
veauet kan nogle klienter som fortsat plages af et relativt konstant forhøjet 
arousal niveau, drage nytte af SIT teknikkerne og derigennem forbedre den 
almene funktionsevne (Richards & Lovell, 1999). Yderligere kan SIT tek-
nikker benyttes i forbindelse med PE behandling med det formål at forsyne 
klienten med tilstrækkelig kontrol til at kunne klare en form for ekspone-
ring, indtil klienten oplever nogen grad af udslukning og tilvænning i for-
bindelse med angstgenerende stimuli (ibid.) 
 
Argumenter for at benytte angst styrings teknikker som SIT i forhold til 
traumatiserede flygtninge er de stort set de samme som nævnt ovenfor. Set 
i et tværkulturelt perspektiv er der ikke noget der taler mod brugen af disse 
teknikker – tværtimod, synes disse teknikker at være et klinisk menings-
fuldt valg, både som substitut for PE eller de mere kognitivt prægede tek-
nikker i forhold til de flygtninge der ikke kan tolerere de høje arousal ni-
veauer forbundet med PE og KT, og/eller som understøttende teknik i for-
                                                 
1 Kombinationsbehandling bestående af PE og SIT blev introduceret i forbindelse med, at Foa et al. 
(1991) fandt at SIT teknikker havde en særlig god og hurtigt virkende effekt i forhold til reduktion af 
PTSD symptomerne på kort sigt, hvorimod PE var mest effektiv på længere sigt. Foa et al. (ibid.) benytter 
hovedsageligt kombinationsbehandlingen i de tilfælde, hvor klienten har udprægede problemer med inva-
derende tanker, ledsaget af et højt arousal niveau og ikke ønsker at beskæftige sig med traumet, som på-
krævet ved PE.  
2 Dette skyldes bl.a. at SIT er det mest benyttede program, hvad enten det drejer sig om forskningsprojek-
ter eller indgår som led i et almindeligt behandlingsforløb (Richards & Lovell, 1999). 
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hold til at kunne udholde det arousalniveau, som følger af PE og KT. Imid-
lertid bør angst styringsteknikker dog ikke benyttes, fordi terapeuten ikke 
kan udholde klienternes høje arousal niveau eller fordi terapeuten ikke kan 
rumme flygtningenes traumefortælling og i stedet forlader sig på angststy-
ringsteknikker som SIT.   
 
9.5 Empiriske perspektiver 
I forhold til den almene behandling af PTSD er de tre gennemgående tek-
nikker: 1) eksponering, 2) kognitiv omstrukturering, 3) angststyringspro-
grammer, herunder SIT, blevet efterprøvet i adskillige empiriske undersø-
gelser. I forbindelse med behandlingen af eksponering er det kort blevet 
beskrevet at eksponering bør indgå i traumebehandling, fordi teknikken i 
adskillige meget velkontrollerede undersøgelser har opnået gode resultater i 
behandlingen af PTSD1. Ved PTSD er PE, hvor man omhyggeligt genfor-
tæller den traumatiske hændelse og gennemlever de ubehagelige følelser, 
den enkeltstående metode, som har opnået de mest konsistente positive og 
holdbare virkninger (Keane, 1998; Foa & Meadows, 1997; Rothbaum et 
al., 2000). De nævnte teknikker er empirisk efterprøvet hver for sig, i for-
skellige kombinationsbehandlinger og i komparative undersøgelser. Flere 
af disse undersøgelser vurderes i Rothbaum et al. (2000) til Level A niveau 
efter AHCPRs klassifikationssystem, hvilket betyder at de er yderst meto-
disk velfunderede, samtidig med at forfatterne i de enkelte undersøgelser 
giver gode metodemæssige overvejelser, hvilket har betydning for fortolk-
ningen af resultaterne. På baggrund af en gennemgang af de foreliggende 
empiriske undersøgelser indenfor området fandt Rothbaum et al. (ibid.) at 
PE er blevet testet i 12 generelt metodisk velfunderede undersøgelser, 
hvoraf 8 er vurderet til Level A undersøgelser og af disse opfylder flere 
”the Gold Standards” for klinisk effektforskning (som angivet af Foa & 
Medows, 1997). Fælles for alle (!) undersøgelserne, var positive resultater 
med en signifikant reduktion i PTSD symptomer sammenlignet med de kli-
enter som ikke modtog behandling (Rothbaum et al., 2000). Dokumentati-
onen fra mange velkontrollerede undersøgelser med forskellige og blande-
de traumepopulationer, dog ikke flygtninge, men bl.a. krigsveteraner der 
lige som flygtninge kan have multiple traumer bag sig, viser utvetydigt at 
PE er effektiv i forhold til PTSD (se f.eks. Marks et al., 1998; Foa & Mea-
dows, 1997; Rothbaum et al., 2000).  

                                                 
1 Med betegnelsen ”meget velkontrolleret” henvises til Level A undersøgelser ud fra ”the Agency of 
Health Care Policy and Research classification of Level of Evidence - AHCPR”. Systemet benytter seks 
kategoriseringer fra Level A til Level F, hvor Level A dækker over dokumentation baseret på randomise-
ret kontrolleret kliniske forsøg med individer med PTSD og Level F henviser til dokumentation baseret på 
nyudviklede behandlinger, som endnu ikke har været genstand for kliniske eller empiriske undersøgelser. 
For nærmere gennemgang henvises til Foa at al. (2000).   
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Ifølge Thrasher et al. (1996) og Marks et al. (1998) er der stigende doku-
mentation for at de mere udprægede kognitive interventioner alene, såsom 
kognitiv omstrukturering, er effektive i forhold til reducering af PTSD 
symptomatologien. I enkelte komparative undersøgelser har kognitive me-
toder i form af kognitiv omstrukturering opnået virkninger på linje med 
eksponering (se f.eks. Foa et al., 1999; Mark et al., 1998). Ifølge Rothbaum 
et al. (2000) har rene kognitive metoder i to Level A undersøgelser vist sig 
effektive i reduceringen af PTSD symptomer. I fire undersøgelser har SIT 
vist sig effektiv, men af disse var kun to velkontrollerede og i alle undersø-
gelserne var traumepopulationen kvindelige voldtægtsofre, og vi ved derfor 
ikke med sikkerhed om resultaterne kan generaliseres til andre traumepopu-
lationer (ibid.). I en komparativ undersøgelse fandt Tarrier et al. (1999) in-
gen signifikant effektforskel mellem eksponeringsterapi og KT i forhold til 
både PTSD symptomatologien, generaliseret angst og depression. 
 
Kombinationsbehandlinger bestående af PE, kognitiv omstrukturering og 
SIT er i forskellige kombinationer i komparative undersøgelser blevet 
sammenlignet med anvendelsen af metoderne hver for sig. Ifølge Marks et 
al. (1998) og Rothbaum et al. (2000) har man i flere velkontrollerede un-
dersøgelser ikke fundet signifikante forbedringer i effekten ved kombinati-
onsbehandlinger uanset, hvordan de kombineres, sammenlignet med meto-
derne hver for sig. Dette gælder både i forhold til PTSD og de sekundære 
symptomer, såsom angst, depression, skam, skyld og vrede (ibid.). Dvs. at 
det ser ud til, at man ikke opnår en tillægsgevinst ved, eksempelvis at kom-
binere PE og kognitiv omstrukturering, hverken i forhold til PTSD eller de 
sekundære symptomer, hvilket ellers var hovedargumentet for kombinati-
onsbehandlingen PE og kognitiv omstrukturering hos flere forfattere (f.eks. 
Foa & Rothbaum, 1998; Basoglu, 1992, 1998; Keane et al., 1992; Resick & 
Schnicke, 1993 m.fl.). Dette sår tvivl om fordelene ved kombinationsbe-
handlinger, men ikke om kombinations behandlinger per se.  
 
Paunovic & Östs (2001) metodisk velfunderede komparative undersøgelse 
sammenligner kognitiv adfærdsterapi (inklusiv kontrollerede åndedræts 
teknikker) med ren eksponeringsterapi, og er så vidt vides første og indtil 
videre eneste randomiserede effektundersøgelse med traumatiserede flygt-
ninge som eksperimentel gruppe1. Her undersøgte man effekten af kognitiv 
adfærdsterapi (KAT) og eksponeringsterapi (E) i forhold til behandlingen 
af PTSD hos flygtninge. 20 flygtninge der opfyldte DSM-IV kriterierne for 
                                                 
1 Og er således den anden af kun to empiriske undersøgelser, som fremkommer ved søgning på PsycInfo 
01/01/1970 – 01/03/2003 Refugees/PTSD/Treatment. 
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PTSD blev efter lodtrækning placeret i en af de to grupper og man fulgte 
op lige efter behandlingens ophør og efter 6 måneder. Udover PTSD symp-
tomerne indgik også generaliseret angst, depression, livskvalitet og kogni-
tive skemaer (!) i undersøgelsen, hvilket er interessant i forhold til denne 
afhandlings fokus. Resultaterne af undersøgelsen viste både lige efter be-
handlingsophør og opfølgningen 6 måneder senere signifikante og endda 
store forbedringer på samtlige af disse mål. Man fandt ingen signifikant 
forskel mellem de to behandlingsgrupper.  (ibid.). E og KAT førte til hen-
holdsvis 48 % og 53 % reduktion i PTSD symptomerne og tilsvarende 49 
% og 50 % reduktion i generaliseret angst, samt 54 % og 57 % reduktion i 
depression. Disse resultater opretholdes i opfølgningen 6 måneder efter. 
Hermed ligger resultaterne af undersøgelsen på linje med Marks et al. 
(1998) resultater i forhold til PTSD, og tillige med Tarrier et al. (1999), der 
heller ikke fandt signifikante forskelle mellem kognitiv terapi og ekspone-
ring for både PTSD, generaliseret angst og depression1. 

I deres behandling af undersøgelsens begrænsninger, påpeger Paunovic & 
Öst (2001) både metodeproblemer og problemer med undersøgelsens re-
præsentativitet. Af disse kan nævnes at undersøgelsen ikke inkluderede en 
kontrolgruppe2, antallet af undersøgelsespersoner var lavt, man benyttede 
ikke en uafhængig dataindsamlingsperson (assessor)3, og 75 % af klienter-
ne var medicinerede i behandlingsperioden4.    

På baggrund af resultaterne konkluderer forfatterne at både eksponerings-
terapi og kognitiv adfærdsterapi er effektive behandlinger i forhold til 
PTSD ramte flygtninge (ibid.). Forfatterne giver flere gode metode- og be-
handlingsmæssige overvejelser i forhold til resultaterne, bl.a. omkring 
hvorfor der er opnået tilsvarende resultater mellem KTA og E. Set i lyset af 
denne afhandlings fokus er det imidlertid ikke de ensartede effektresultater 
mellem KTA og E, der er af størst interesse, men den positive effekt af be-
handlingerne som helhed. Paunovic & Öst (2001) er desto mere imponere-
de over resultaterne i deres undersøgelse, fordi deres eksperimentelle grup-
pe bestod af ekstremt traumatiserede flygtninge sammenlignet på en række 
skalaer, med eksperimentelle grupper i de andre velrenommerede undersø-
                                                 
1 I forhold til Marks et al. (1998) undersøgelser modtog eksperimentel gruppen i Paunovic & Öst (2001) 
undersøgelse flere (16-20 mod Marks 9-10) og længere (op til 120 mod Marks 60-90) sessioner og det er 
Paunovic & Öst kliniske vurdering, at de ikke havde opnået samme gode resultater, hvis de havde fulgt 
Marks et als. (1998) procedurer. 
2 Dette skyldes, at det generelt anses for uetisk at inddrage en venteliste kontrolgruppe, når der arbejdes 
med torturofre (Petersen, 1989, ref. i Paunovic & Öst, 2001). Forfatterne anser dog spontan remission, 
som usandsynlig i dette tilfælde, pga. klienternes traumatiseringsgrad og varigheden af deres PTSD (gen-
nemsnitlig 7.8 år). 
3 Paunovic indgik både som terapeut og dataindsamler i undersøgelsen. 
4 Disse klienters medicinering skulle dog have været stabilt doseret i fem måneder før de blev inkluderet i 
undersøgelsen og ligeledes indvilgede de i at holde medicineringen konstant i behandlingsperioden.  
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gelser, og de nævner i den forbindelse eksperimentelle grupper i Foa et al. 
(1991); Foa et al. (1999); Marks et al. (1998) og Tarrier et al.s (1999) un-
dersøgelser. 

Et andet interessant aspekt ved Paunovic & Östs (2001) undersøgelse er at, 
af 34 henviste flygtninge blev de 14 ekskludereret efter at have gennemgået 
et screeningsinterview. I fem tilfælde opfyldte klienterne ikke PTSD krite-
rierne. Ni af de ekskluderede opfyldte PTSD kriterierne, men blev eksklu-
deret pga. følgende forhold: fem klienter blev decideret kriseramt i forbin-
delse med selve PTSD interviewet; for en klient mindede det terapeutiske 
rum ham for meget om hans torturoplevelse, en klient havde ikke tillid til 
terapeuten, en klient ønskede ikke en mandlig terapeut og en klient følte sig 
som en forsøgskanin. Disse eksempler illustrerer netop nogle af de pro-
blemstillinger, som terapeuten kan møde i behandlingsarbejdet med trau-
matiserede flygtninge og som er blevet behandlet i denne fremstilling. Pro-
blemstillingerne er måske særligt illustrative i forhold til det tværkulturelle 
terapeutiske møde med flygtninge, men gælder dog også for PTSD behand-
lingen generelt  
 
Formålet med Paunovic & Östs (2001) komparative undersøgelse var først 
og fremmest at undersøge effekten af KTA og E i forhold til flygtninge 
med PTSD og dernæst at sammenligne de to behandlingsformer. Men Pau-
novic & Öst (2001) undersøgte også de traumatiserede flygtninges generel-
le livskvalitet målt på ”Quality of Life Inventory” (QOLI; Frisch, 1992) og 
deres kognitive skemaer/basale antagelser vedrørende selvet, omverdenen 
og meningsfuldhed målt på ”World Assumption Scale” (WAS; Janoff-
Bulman, 1988) både før og efter behandlingen, samt i opfølgningen 6 må-
neder efter. Også på disse områder viste resultaterne signifikante forbed-
ringer efter behandlingen, hvilket gjorde sig gældende for begge grupper, 
og forbedringerne holdt stort set også i opfølgningen efter 6 måneder. Når 
dette sammenholdes med den signifikante reduktion i generel angst og de-
pression kan undersøgelsen siges at have imødegået noget af den kritik (se 
f.eks. Hougaard, 1996, kap.7; Kinzie, 2001b), der er blevet fremsat mod 
kognitive adfærds terapier generelt og i forhold til kognitive PTSD behand-
linger - nemlig, at de kognitive adfærds terapiers fokus på (PTSD) symp-
tom reduktion sker på bekostning af andre vanskeligheder, i den forstand at 
de tilknyttede problemer overses. En effektiv behandling bør ikke blot mi-
nimere klientens symptomniveau, men bevirke at klienten selv oplever en 
tilfredsstillende, positiv forandring og øget funktionsevne. Paunovic & Östs 
(2001) undersøgelse indikerer, at kognitiv adfærds terapi ikke alene formår 
at reducere PTSD symptomatologien, men også de tilknyttede problemer 



 117

og tillige øger flygtningenes generelle funktionsevne og oplevede livskvali-
tet. 
 
Paunovic & Östs (2001) undersøgelse bekræfter endvidere Zoellner et al. 
(2001), der som tidligere nævnt påpegede, at forandringer i skemaer/ basa-
le antagelser om selvet og omverdenen er impliceret i terapeutisk behand-
ling og bedring, og støtter også undersøgelsen af Foa & Jaycox (ref. i 
Zoellner et al., 2001), som også pegede på, at kognitiv adfærdsterapi er i 
stand til at skabe forandringer i selv- og verdensskemaerne. Men i forhold 
til spørgsmålet om kausalitet og virkning viser undersøgelsen ikke om det 
er ændringerne i skemaerne, som fører til bedring og reduktion af PTSD 
symptomerne eller om det forholder sig omvendt. Denne problemstilling 
gør forfatterne selv opmærksom på1. Undersøgelsen bekræfter således ikke 
den kognitive grundtanke, at det er ændringerne i skemaerne, som skaber 
bedring og reduktion af PTSD symptomerne. Undersøgelsen bekræfter, at 
forandringer i skemaer/basale antagelser om selvet og omverdenen er im-
pliceret i terapeutisk behandling – også i flygtningepopulationer. Undersø-
gelsen bekræfter endvidere, at kognitiv adfærds terapi enten direkte eller 
indirekte formår, at skabe forandringer i selv- og verdensskemaerne – også 
i en flygtningepopulation.  
 
9.6 Sprogproblemer og tolkning 
Selvom det på baggrund af Paunovic & Östs (2001) undersøgelse ser ud til 
at kognitiv adfærds terapi er en effektiv interventionsform, når det gælder 
behandlingen af PTSD ramte flygtninge, er resultaterne ikke repræsentative 
for flygtninge generelt. Dette skyldes primært, at alle de flygtninge som 
indgik i undersøgelsen talte Svensk (terapeuternes modersmål) og ikke be-
høvede en tolk. I den forstand var flygtningene i denne undersøgelse ikke 
repræsentative for traumatiserede flygtninge, som er i behandling for deres 
problemer, og forfatterne påpeger, at undersøgelsens resultater kunne have 
set anderledes ud, hvis det havde været nødvendigt med tolkebistand i for-
bindelse med behandlingen.  
 
Vi har set, at det er vigtigt at terapeuten hele tiden er opmærksom på de 
kommunikationsproblemer, som kan opstå som følge af forskelle i kultur, 
men derudover skal man i behandlingsarbejdet med traumatiserede flygt-
ninge være opmærksom på de sprogproblemer og misforståelser, som kan 
og vil opstå når terapeut og klient ikke har samme modersmål. I den ideelle 

                                                 
1 Paunovic & Öst forholder sig ikke eksplicit til Janoff-Bulmans ætiologiske model og således heller ikke 
til spørgsmålet om det er nye eller generhvervelsen af de oprindelige antagelser, der giver anledning til 
symptomreduktionen. 
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situation taler terapeut og klient samme sprog flydende og har en fælles 
kulturbaggrund, men i arbejdet med traumatiserede flygtninge må man ofte 
kommunikere med klienter, som er vokset op i en anden kultur med et 
fremmedartet sprog (van der Veer, 1995, p.137). Selvom terapeuten taler 
flygtningens modersmål flydende, kan der dog stadig opstå misforståelser, 
hvis terapeuten ikke er opmærksom på visse sædvaner i flygtningens kultur 
(ibid., p.138). For begge parter er det af afgørende betydning, at det ikke 
kun er ordene, men også meningen der kommunikeres og forstås. 
 
I de tilfælde, hvor flygtningene taler terapeutens sprog (som hos Paunovic 
& Östs), eller når terapeut og klient taler et fælles tredje sprog f.eks. en-
gelsk, må man imidlertid gøre sig klart at flygtningen måske kun i begræn-
set omfang behersker dette fremmedsprog. I sådanne tilfælde råder flygt-
ningen måske kun over et begrænset antal almindelige vendinger og kender 
eller forstår ikke mange af de udtryk, der kræves for at beskrive eller ud-
trykke deres følelser og tanker (van der Veer, ibid.). Austweg (1997) påpe-
ger, at det at kunne udtrykke følelser sprogligt, netop er noget af det sidste 
man lærer ved tilegnelsen af et fremmed sprog. Det betyder, at mange 
flygtninge i tillæg til deres eventuelle modvilje mod, at tale om deres pro-
blemer og fortælle deres traumehistorie, samt vanskeligheder ved at ud-
trykke deres følelser, særligt overfor en fremmed, også kan have rent 
sproglige vanskeligheder, som forhindrer eller begrænser deres muligheder 
for at viderekommunikere deres problemer.  
 
Mertz (1992) anfører, at stress og angst tilstande kan bevirke, at flygtninge 
har særligt svært ved at udtrykke sig på et andet sprog end det oprindelige. 
Det samme kan gøre sig gældende for flygtninge, der lider af udpræget for-
tvivlelse eller kognitive forstyrrelser (Westermeyer, 1990). Endvidere har 
Mertz (1992) påpeget, at flygtningenes manglende evne til at udtrykke selv 
elementære begreber ofte medfører en følelse af skam, usikkerhed, ned-
trykthed, ensomhed og angst for at udtrykke sig. Her kan oversatte spørge-
skemaer som Hopkins’ symptomliste, hvor psykiske klager og fornemmel-
ser er fint formuleret, ifølge Molica et al. (1987) fremme kommunikationen 
og være en hjælp til på europæisk sprog, at finde betegnelser for følelser, 
som flygtningen betragter som vigtige. Hvis kommunikationen er hæmmet 
(men mulig og acceptabel) af sprogproblemer og præget af problemer, som 
ovenstående forslår van der Veer (1995) dels at udvide tidshorisonten for 
de terapeutiske sessioner, og dels at terapeuten skaffer sig et vist kendskab 
til syntaksen i flygtningens modersmål for at mindske risikoen for alvorlige 
misforståelser.   
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I forbindelse med det tværkulturelle diagnostiske interview og behandling, 
anfører Westermeyer (1990) at selve det, at skulle formulere sig på et 
fremmedsprog kan bevirke, at klienten giver en forkortet og ufuldstændig 
version af sin historie, hvor det emotionelle indhold går tabt. Det kan bety-
de, at behandleren ikke får den fornødne information om klientens reelle 
tilstand og dermed et utilstrækkeligt grundlag for planlægningen af et be-
handlingsforløb1. På denne baggrund har flere anbefalet brugen af tolke i 
det psykosociale arbejde med flygtninge – også i de tilfælde, hvor flygtnin-
gen har lært sig værtslandet sprog eller behersker et internationalt sprog 
som Engelsk (Egli, 1987; Marcos, 1976; Westermeyer, 1987, alle ref. i Jør-
gensen 1991; Rechtman, 1997).  
 
Hvis sprogbarrieren mellem terapeuten og klienten er for stor, dvs. hvis de 
ikke kan kommunikere ordentligt eller tilstrækkeligt, kan man gøre brug af 
tolk (van der Veer, 1995, p. 138). I forbindelse med terapi anbefaler Jør-
gensen (1991), at der skal bruges tolk med mindre, 1) det ikke er muligt at 
skaffe kvalificeret tolkebistand, 2) klienten behersker værtslandets sprog 
tilfredsstillende dvs. både har en god forståelse og kan udtrykke sig godt på 
værtslandets sprog eller 3) at klienten nærer stor modstand mod anvendel-
sen af en tolk. Ifølge Røkenes (1995) bør terapeuten altid konferere med 
klienten om denne ønsker at gøre brug af tolkebistand. Ønsker klienten ik-
ke at benytte en tolk, bør terapeuten undersøge hvorfor. Hvis det f.eks. 
skyldes overvurdering af egne sprogkundskaber eller mistillid til tolken kan 
det blive nødvendigt at terapeuten og klienten forhandler sig frem eller i 
nogle tilfælde at terapeuten stiller krav om tolkebistand (ibid.). Undertiden 
nærer flygtninge mistillid til landsmænd som tolke af politiske grunde og 
ønsker derfor ikke at benytte dem (van der Veer, 1995, p. 138). På RCT 
nævner Vesti & Kastrup (1992) tilsvarende at tolkning, i forhold til psyko-
terapi med torturoverlevere, kun er nyttig hvis tolken dels er anerkendt og 
eksempelvis er dansk, hvis klienten ikke stoler på en landsmand, og dels 
hvis tolken er den samme gennem hele behandlingsprocessen og ikke er i 
familie eller ven med klienten.    
 
Terapeutisk arbejde med tolk indebærer en usædvanlig situation, der påvir-
ker dynamikken i en samtale og terapisituation. Baseret på erfaringer fra 
det tværkulturelle psykiatriske felt anfører Westermeyer (1990), at behand-
lingsarbejde med tolk indebærer to ekstra relationer udover behandler-
klient relationen, nemlig relationerne mellem behandler og tolk, samt klient 

                                                 
1 Dette understøttes af Hoang & Erickson (1985) og Chack et al. (1984) som nævner at mange flygtninge 
tilsyneladende behersker et rimeligt Engelsk, men ikke tilstrækkeligt til at gennemføre et medicinsk inter-
view.  
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og tolk. Dermed tredobles de potentielle kilder til kommunikationsproble-
mer og –fejl og på den måde er triaden bestående af behandler-tolk-klient 
200 % mere kompleks end behandler-klient dyaden (ibid.). Men bedømt ud 
fra litteraturen på området er det muligt at udøve kvalificeret terapi med 
flygtninge ved hjælp af en kvalificeret tolk (se f.eks. Vesti & Kastrup, 
1992; Gong-Guy et al., 1991; Dahl, 1990; Jørgensen 1991; Stephenson, 
1995). Et stort problem er imidlertid, at finde en kvalificeret tolk. Største-
delen af de tolke, som anvendes indenfor flygtningeområdet har ingen for-
mel uddannelse eller oplæring, hvilket står i kontrast til de mange krav der 
stilles til tolkene, og derfor er det svært at få kvalificeret tolkebistand 
(Gong-Guy at al., 1991). Manglen på formel uddannelse og oplæring be-
virker, at mange tolke ikke er tilstrækkeligt kompetente til at varetage op-
gaven og dermed stiger risikoen for mangelfuld og ukorrekt tolkning. Galal 
& Galal (1999) anfører, at der i høj grad er mangel på kvalificerede tolke i 
Danmark og tilskriver også mangelfulde uddannelsesmuligheder, som en af 
årsagerne til dette problem. Manglen på kvalificeret tolkebistand kan få 
uheldige, undertiden katastrofale følger for klienten, som spænder fra al-
mindelige misforståelser, til fejldiagnostisering og –behandling, og i værste 
fald selvmord (Westermeyer, 1991). Derfor er det nødvendigt at beskæftige 
sig med, hvad god og kvalificeret tolkning indebærer og hvordan man op-
timere kommunikationen i triaden mellem klient, terapeut og tolk.  
 
Hvad der konstituerer den gode og kvalificerede tolkning gives der mange 
forskellige bud på, men blandt de hidtil citerede forfattere betragtes god 
tolkning bredt set, som andet og mere end blot oversættelse af sprog. Litte-
raturen efterlader det klare indtryk, at den gode og kvalificerede tolkning 
udover de sproglige budskaber også indbefatter meningssammenhænge og 
betydningsbudskaber. Således skal tolken ikke alene fungere som sproglig 
formidler, men også som menings- og kulturformidler. Det betyder, at tol-
ken i de tidligere omtalte eksempler med flygtninge, som føler sig generet 
af en ånd eller flygtninge, som klager over ikke-diagnostiserbare hjertepro-
blemer bør kunne oversætte de kulturelle koder, så de nævnte udtryk bliver 
forståelige og giver mening.  
 
For at illustrere, hvad der kræves af tolken i det tværkulturelle behand-
lingsarbejde benytter Tribe (1999) betegnelsen ”bicultural worker” i stedet 
for tolk. Også Hammer & Baadsgaard (1992) tillægger tolkens tovejs kul-
turformidlerrolle – formidling af flygtningens kultur til behandleren, og 
omvendt af den danske kultur til flygtningen stor betydning, og understre-
ger at viden og indsigt i kulturelle forhold er en nødvendighed for en vel-
lykket behandling af flygtninge. På RCT i København anser man denne del 
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af tolkningsarbejdet, som helt essentielt. I forbindelse med brugen af ind-
sigtsmetoden i behandlingsarbejdet med torturoverlevere understreger 
Vesti & Kastrup (1992) tolkens centrale funktion som bikulturel oversæt-
ter, idet tolken ikke alene skal oversætte de sproglige udtryk, men også 
hjælpe terapeuten til at forstå klientens kulturspecifikke udtryk (verbale 
såvel som nonverbale). 
     
Austweg (1997) anser også tolkens kulturformidlende funktion som central, 
og skelner mellem tolkens funktion som teknisk oversætter og kulturel bro-
bygger, men påpeger samtidig at funktionen som kulturel brobygger med-
fører en risiko for at tolkens ansvar bliver for stort i forhold til sin faglige 
kompetence. Denne pointe er værd at fremhæve, fordi den understreger at 
kommunikationen primært sker gennem en tolk, som i reglen ikke er ud-
dannet som behandler eller hjælper, men alligevel yder sit personlige bi-
drag til sessionens forløb og kvalitet. Baker (1981) anfører i den forbindel-
se, at det er vigtigt, dels at oplyse tolken om de grundlæggende principper, 
hvorpå terapeuten baserer sin arbejdsmåde, og dels at tolken ikke får en 
udpræget dominerende rolle under den terapeutiske samtale. I den konkrete 
terapisession er den gode tolkning kendetegnet ved, at tolken både formår 
at være aktivt tilstede og aktivt tilbagetrukket, når dette er påkrævet (Jør-
gensen, 1991). Ifølge van der Veer (1995, p.138) er tolkens holdning over 
for klienten af afgørende betydning for den atmosfære, hvori mødet finder 
sted og denne atmosfære er ikke altid, som terapeuten kunne ønske sig. En 
medfølende, neutral, autoritær eller patroniserende holdning fra tolkens 
side kan fremme eller hæmme udviklingen af gensidig tillid mellem tera-
peuten og klienten (ibid.). Som tidligere nævnt ligger der et potentielt pro-
blemfelt, når flygtningens og terapeutens værdier og politiske holdninger er 
væsensforskellige i betydelig grad. Det samme gør sig gældende i tilfælde, 
hvor tolken har meget modsatrettede politiske holdninger. I tilfælde hvor 
tolken faktisk har samme politiske grundholdning som klienten, kan der 
ligeledes opstå situationer, hvor klienten ikke frit kan udtrykke tvivl om sin 
politiske overbevisning. 
 
Hvis man anvender en tolk som kommer fra samme kulturområde som 
flygtningen, indebærer det fordelen, at de udover sprogfællesskabet, også 
har samme kulturelle baggrund (van der Veer, 1995, p.241)1. Dette vil ty-
pisk indebære en fordel for kommunikationen mellem parterne, idet man 
kan udnytte og optimere tolkens kulturformidlende funktion som kulturel 

                                                 
1 Dette udsagn skal dog betragtes med en vis forsigtighed. Vi har eksempelvis set at der inden for samme 
land og kultur kan være større forskelle i verdensbillede og tankeverden end mellem to repræsentanter fra 
forskellige lande. 
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brobygger. Omvendt kan klienten også skamme sig over problemer, som 
deres fælles kultur betragter, som udtryk for sindssyge eller med foragt. 
Undertiden kan kulturforskelle også hæmme kontakten mellem tolk og te-
rapeut, f. eks. kan nogle tolke på grund af egne kulturelle normer føle sig 
ilde berørt af spørgsmål vedrørende sex eller andre emner, der typisk hører 
privatlivet til (Rendon, 1989). 
 
Et andet problem ved brugen af tolke er, at de kan have oplevet tilsvarende 
traumer som flygtningene har gennemgået. I så fald vil de måske søge at 
undgå, at vække belastende erindringer hos sig selv, ved at undgå vise em-
ner, oversætte mindre nøjagtigt, skifte emne, anbefale terapeuten at skifte 
emne eller påpege, at flygtningen ikke kan håndtere mere osv. (Wester-
meyer, 1989). Tilsvarende påpeger Musser-Granski & Carrillo (1997), at 
en traumatiseret tolk vil være tilbøjelig til at udelade og ændre det sagte, 
når vedkommende ikke kan håndtere den følelsesmæssige belastning for-
bundet med flygtningens traumehistorie1. Røkenes (1995) og Austveg 
(1997) anbefaler i den forbindelse kun at benytte tolke, der har fået bear-
bejdet sine egne eventuelle traumatiske oplevelser. 
 
Tolkning i forbindelse med KT, som særskilt terapeutisk metode er ikke 
behandlet i litteraturen2. Hvis situationen kræver en tolk bør tolken infor-
meres om denne tilgangs særlige karakteristika og indgå i behandlingen fra 
start, dvs. allerede i den vigtige undersøgelses- og psykoedukationsfase. Da 
KT lægger stor vægt på anamnese og diagnostisk afklaring, som grundlag 
for terapien påhviler der allerede tolken et stort ansvar når den systematiske 
vurdering af den traumatiserede flygtning foretages. Brug af tolk i undersø-
gelsesfasen kan f.eks. tænkes, at muliggøre at det kliniske interview kan 
suppleres med strukturerede og semi-strukturerede interviews og dermed 
øge præcisionen i diagnosticeringen. I forbindelsen med psykoedukationen 
har tolken gode muligheder for at sætte sig ind i det materiale, som skal 
oversættes og viderebringes til flygtningen, hvilket kunne tænkes at ned-
bringe eventuelle fejloversættelser. Har tolken tilnærmelsesvis samme kul-
turbaggrund, som flygtningen kan tolken ydermere være et aktiv i forbin-
delse med psykoedukationen, hvor de eventuelle forskellige forklarings-
modeller mødes og fungere som tovejs kulturformidler, således at både te-
rapeutens og klientens perspektiver på symptomernes fænomenologi, me-
ning og behandlingstiltag kan viderekommunikeres. Tolkens kulturelle 
                                                 
1 I tilfælde, hvor klienten er i krise påpeger Røkenes (1995) en risiko for, at tolken oplever vikarierende 
traumatisering, dvs. tolken får de samme symptomer f.eks. søvnløshed, mareridt og angsttilstande som 
klienten.   
2 Ved PsycInfo søgning 01/01/1970 – 01/03/2003 Interpret/Cognitive therapy fremkommer der ingen 
referencer, der behandler emnet. 
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brobygningsfunktion kan også komme klienten og terapeuten til gode i om-
struktureringsfasen, hvor tovejs kulturformidlingen kan reducere risikoen 
for det potentielle kultursammenstød. Til omstruktureringsfasens vigtigste 
metoder hører 5 kolonne skemaet, som fungerer som hjælpemiddel til at 
fastholde omstruktureringens indre proces, og her vil tolken f.eks. kunne 
bidrage til at skabe en meningsfuld oversættelse af skemaet, og ligeledes 
hjælpe klient og terapeut når hjemmearbejdet med skemaet gennemgås. 
 
Tolkebistand kan være en nødvendig og uundværlig del af det terapeutiske 
arbejde med traumatiserede flygtninge og på trods af de ulemper, der kan 
være forbundet med brugen af en tolk, kan det samlet betragtet også inde-
bære nogle fordele for det tværkulturelle terapeutiske arbejde med flygt-
ninge. Hvis det er muligt at rekvirere en kvalificeret tolk, der kan fungere 
som kulturel brobygger kan eventuelle kulturelle barrierer mindskes eller 
overvindes og dermed reducere sandsynligheden for kultursammenstødet1. 
 
9.7 Opsamling og perspektivering 
Formålet med kapitlet var at undersøge og vise mulighederne for at benytte 
KT i behandlingsarbejdet med traumatiserede flygtninge. Den almene kog-
nitive terapis teori, anvendelse og terapeutiske teknikker, såvel som kogni-
tiv adfærdsterapi rettet mod PTSD er blevet analyseret og diskuteret i for-
hold til det tværkulturelle aspekt, og i forhold til de temaer, der kendeteg-
ner behandlingsarbejdet med traumatiserede flygtninge generelt. Vi har set, 
at de her præsenterede kognitive PTSD forståelser ikke synes teoretisk me-
ningsfulde i forhold til flygtninge (og andre traumepopulationer som har 
gennemgået en lang traumatiseringsproces). Dette er ikke uvæsentligt, fordi 
interventionen i høj grad tager udgangspunkt i den specifikke model for 
PTSD lidelsens aktuelle årsagsmekanismer. Eksemplificeret ved Basoglus 
(1992, 1998) arbejder så vi, hvorledes en kognitiv PTSD model har betyd-
ning for og påvirker klinisk praksis med torturoverlevere. Samtidig er det 
fremgået, at den kognitive adfærds terapi har nogle kvaliteter, gennemgå-
ende metoder og teknikker som ser ud til at kvalificere tilgangen, som en 
meningsfuld behandlingsmetode, dels i forhold til PTSD og dels i forhold 
til det tværkulturelle aspekt. At de kognitive adfærdsterapeutiske teknikker 
primært er rettet mod reduktion af PTSD symptomerne diskvalificerer ikke 
denne behandlingsform i forhold til traumatiserede flygtninge. Behandlin-
gen af PTSD symptomerne sker ikke på bekostning af de sekundære symp-
tomer, som f.eks. angst, depression, skyld og skam - disse forsøges også 
bearbejdet gennem metodens mere udprægede kognitive teknikker. Det er-
klærede mål for de kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsformer er 
                                                 
1 For nærmere gennemgang af brugen af tolk i psykoterapi henvises til Galal & Galal (1999).  
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ikke decideret helbredelse gennem fuldstændig fjernelse af symptomerne, 
men nærmere at skabe symptom lindring og forbedre klientens generelle 
funktionsniveau. Set i lyset af PTSD lidelsens forløb ofte er langvarigt og 
for nogle livslangt forekommer denne målsætning hensigtsmæssig.   
 
Den fælles kerne for PTSD behandlingsformerne er integrationen af de 
traumatiske oplevelser gennem emotionel bearbejdning og/eller genople-
velse af traumet. Ligeledes er der er en række paralleller mellem kognitiv 
adfærdsterapi og andre behandlingstilgange rettet mod traumatiserede 
flygtninge. De her præsenterede behandlingsformer, vidnesbyrdmetoden og 
indsigtsmetoden har klare ligheder med kognitiv adfærdsterapi. I vidnes-
byrdmetoden tilskyndes den traumatiserede klient til at fortælle så detalje-
ret, som muligt om sine traumatiske oplevelser og opfordres ikke blot til at 
gengive kendsgerningerne verbalt, men også til at beskrive de følelser, der 
knytter sig til hans oplevelser. Tilsvarende tilstræber man i kognitiv ad-
færdsterapi, at klienten omhyggeligt genfortæller den traumatiske oplevelse 
og gennemlever de ubehagelige følelser, som er forbundet med traumet. I 
indsigtsterapien anser man det ligeledes for en nødvendighed, at de trauma-
tiske erindringer med ledsagende tanker og følelser genoplives, som emoti-
onelt nærværende. Derudover forsøger man i indsigtsterapien gradvist at 
svække den emotionelle indvirkning af de traumatiske erindringer via gen-
tagende genoplevelser af den traumatiske oplevelse, således den torturerede 
flygtning til sidst er i stand til at forholde sig konstruktivt til traumet. På 
den måde har indsigtsmetodens kognitiv-emotionelle katharsis behandling 
af PTSD klare paralleller med den kognitive adfærdsterapis udsluk-
ningsteknik. I den forbindelse påpeger Basoglu (1992, 1998) muligheden 
for, at det er eksponering på forestillingsplanet, som er den centrale tera-
peutiske ingrediens i behandlingsformer som vidnesbyrdmetoden, indsigts-
terapi og kognitiv adfærdsterapi. 
 
Brugen af eksponering sætter krav til at terapeuten formår, at afpasse om-
fanget af genoplevelse i overensstemmelse med flygtningens ressourcer, 
samt at flygtningen gennem psykoedukationen på forhånd er grundigt in-
formeret om teknikkens ofte ubehagelige følger og har givet tilsagn om at 
teknikken kan benyttes1. Ligeledes benyttes der i den kognitive omstruktu-
reringsfase teknikker, som indebærer en risiko for kultursammenstød, hvil-
ket fordrer at terapeuten anerkender og accepterer, at traumatiserede flygt-
ninge kan have andre virkeligheds- og værdiperspektiver, end dem vi ty-
                                                 
1 Kinzie (2001b) der er kritisk overfor brugen af eksponering i behandlingsarbejdet med traumatiserede 
flygtninge, beretter om uheldige eksempler, hvor teknikken er blevet benyttet uden at klienterne havde 
forstået behandlingens rationale og følgerne af behandlingen, samt uden at have give deres tilladelse til at 
eksponeringsteknikken kunne anvendes i behandlingen. 
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pisk finder inden for den vestlige kulturkreds. Angststyringsteknikker som 
SIT ser umiddelbart også ud til at kunne anvendes med fordel i behand-
lingsarbejdet, men skal ikke benyttes, fordi terapeuten ikke kan udholde 
klientens høje arousal niveau eller ikke kan rumme flygtningens traumehi-
storie.  
 
Empiriske undersøgelser af forskellige traumatiserede PTSD populationer 
viser, at PE og i enkelte undersøgelser også KT, har opnået de mest konsi-
stente positive og holdbare virkninger. I en enkelt, men metodologisk vel-
funderet undersøgelse har man efterprøvet PE og KT med traumatiserede 
flygtninge og opnået resultater på linje (og endda lidt bedre) med de øvrige 
velkontrollerede undersøgelser. Samtidig er det Basoglus (1998) kliniske 
vurdering, efter i flere år at have benyttet KT og PE i behandlingsarbejdet 
med torturoverlevere, at denne interventionsform er velegnet til behandlin-
gen af tortur relaterede psykologiske problemer. Samlet betragtet er der pt. 
ikke dokumentation nok til entydigt, at konkludere at kognitiv adfærdstera-
pi er velegnet, som primær interventionsform til traumatiserede flygtninge, 
men bedømt på det forhåndenværende materiale er der grundlag for opti-
misme. 
 
Bedømmes de her præsenterede behandlingsmetoder ud fra kriterierne op-
stillet i kap. 6.3 (som et behandlingsprogram rettet mod traumatiserede 
flygtninge fra forskellige kulturer bør indeholde) mener jeg imidlertid, at 
kognitiv adfærdsterapi har flere fordele sammenlignet med indsigtsmetoden 
og vidnesbyrdmetoden. Først og fremmest kan kognitiv adfærdsterapi i 
overensstemmelse med punkt 1 rettes mod de store almene psykiske lidel-
ser, såsom depression og angst, i tillæg til PTSD og har, i modsætning til de 
to andre behandlingsformer, tillige en dokumenteret effekt i forhold til dis-
se lidelser. I den forstand er kognitiv adfærdsterapi ”parat” til, at kunne be-
handle flere forskellige psykiske lidelser selvom behandlingen af PTSD bør 
være fokus når det gælder traumatiserede flygtninge. Set i lyset af den be-
tydelige komorbiditet ved PTSD er denne ”parathed” i sig selv en kvalifi-
kation, når behandlingsmetoden skal vælges.  
 
Hvorvidt et behandlingsprogram kan gennemføres, og med hvilken succes 
er sandsynligvis afhængig af det renommé programmet og dets behandlere 
opnår indenfor den flygtningegruppe, som programmet henvender sig til. 
Her ser det ud til at den kognitive adfærdsterapis iboende kvaliteter f.eks. 
de direktive og handleanvisende træk, fokuset på de aktuelle forhold, psy-
koedukationens centrale placering, samt understregningen af behandlerens 
rolle som tillidsvækkende, kompetent og rådgivende ekspert, kunne give en 
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form for troværdighed i en given flygtningepopulation - jf. punkt 3. Som 
det er fremgået er dette helt essentielt, fordi flygtninge af flere grunde kan 
være skeptiske over for hele det terapeutiske projekt og nære mistillid til 
behandlerne.  
 
Endvidere indebærer den kognitive behandlingsforms eklektiske og udog-
matiske karakter at den, undertiden med fordel, kan kombineres med anden 
behandling f.eks. medikamentel behandling og tillige indgå i en tværfaglig 
behandlingsindsats - jf. punkt 4. I den forstand er kognitiv adfærdsterapi 
fleksibel, og kan tilpasses forskelligartede behandlingsmiljøer, uanset om 
der er tale om behandling i privat regi hos en praktiserende psykolog, et 
hospital, behandlingsinstitution eller et decideret rehabiliteringscenter for 
traumatiserede og torturramte flygtninge. Dette taler også for brugen af en 
kognitiv tilgang.  
 
Endelig giver det tætte forhold mellem den empiriske forskning og udvik-
lingen af den kognitive adfærds terapi mulighed for, at målrette behandlin-
gen i overensstemmelse med flygtningenes lidelser og behov, samt skabe 
løbende evalueringssystemer, hvor behandlingens effekt måles og hvor kli-
enterne får mulighed for at give feedback på behandling, og herigennem 
skabe grundlag for eventuelle justeringer af behandlingen jf. punkt 5. Det 
kan være en konstruktiv terapeutisk strategi at satse på direkte ændring af 
centrale problemer eller symptomer gennem løbende justering af behand-
lingen.   
 
Vurderet ud fra disse kriterier er der samlet betragtet umiddelbart flere go-
de grunde til at overveje kognitiv adfærdsterapi, som enten primær inter-
ventionsform eller i kombination med andre behandlinger i behandlingsar-
bejdet med traumatiserede flygtninge. 
 
Imidlertid skal begrænsningerne ved kognitiv adfærdsterapi også påpeges. 
F.eks. har flere fremhævet at kognitive adfærdsterapier stiller krav til klien-
tens abstraktionsevne (f.eks. Rosenberg et al., 1998; Hougaard et al., 2002; 
Resick & Schnicke, 1993). Bearbejdningen af de dybereliggende, mere ge-
nerelle tankemønstre: f.eks. basale antagelser og handlestrategier der følger 
deraf indtager en central placering i terapiens forløb. Da disse ofte går på 
tværs af konkrete situationer er kravet til klientens abstraktionsevne stor - 
hjemmearbejdet vil typisk kunne lyde i retning af følgende: Prøv at gribe 
dig i de antagelser eller leveregler, vi har afdækket i dag og undersøg, hvil-
ke situationer der udløser dem (Rosenberg et al., 1998). Dette krav vil ikke 
alle traumatiserede flygtninge kunne honorere. For det første er mange 
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flygtninge ikke bekendt med vores psykoterapeutiske konstruktioner, eller 
har ikke interesse i eller forståelse for den form for introspektion som den-
ne behandlingsform forudsætter. For det andet kan koncentrationsbesvær, 
svækket intellektuel funktion eller generel nedsat funktionsevne som følge 
af traumet eller andre udviklingsvanskeligheder nedsætte flygtningens ab-
straktionsevne så betragteligt, at metoden ikke er anvendelig, endsige reali-
stisk. Resick & Schnickes (1993) kognitive forarbejdningsterapi f.eks. pri-
mært er rettet mod ganske ressourcestærke og velfungerende klienter, hvil-
ket forfatterne selv understreger ved at lægge op til høj grad af refleksion 
og parathed til deres behandlingsform. Det vil unægteligt være flygtninge, 
som ikke kan mobilisere de ressourcer behandlingen kræver, hvilket vi bl.a. 
også så i Paunovic & Östs (2001) undersøgelse.  
 
Et andet ofte fremført kritikpunkt mod de kognitive adfærdspsykologiske 
behandlingsformer er, at de ikke tillægger etableringen af en følelsesmæs-
sig stærk alliance afgørende betydning for behandlingens effekt (se f.eks. 
Hougaard, 1996, kap.7; Kinzie, 2001b). Dette skal ses på baggrund af, at 
der efterhånden findes et solidt empirisk grundlag for at konkludere, at en 
velfungerende terapeutisk alliance har afgørende betydning for terapiens 
resultat og ikke mindst for, om klienten gennemfører og færdiggør et tera-
peutisk forløb (Jørgensen, 2000). I den forstand kan der ikke sættes 
spørgsmålstegn ved at den terapeutiske alliance spiller en vigtig rolle i al 
psykoterapi. Imidlertid har KT fra starten fremhævet den centrale betyd-
ning af et godt terapeut-klient forhold (Beck et al., 1979). Men Beck frem-
hæver det personlige forhold mellem terapeut og klient, som en nødvendig, 
men ikke tilstrækkelig betingelse for et godt udbytte af behandlingen 
(ibid.). 
 
Kinzie (2001b) påpeger, at behandlingen af traumatiserede flygtninge først 
og fremmest afhænger af terapeutens personlige kvaliteter og ikke den tek-
nik terapeuten benytter. Kinzie anser kognitiv adfærdsterapi for at være en 
teknisk behandlingsform, som terapeuten kan gemme sig bag, for at undgå 
de ubehageligheder, der kan være forbundet med at etablere et terapeutisk 
forhold med traumatiserede flygtninge. Kinzie (ibid.) fremfører, at de vig-
tigste elementer i succesfuld behandling af svært traumatiserede flygtninge 
er knyttet til terapeutens personlige kvaliteter og beror på terapeutens evne; 
1) til at lytte, 2) til at blive 3) til at modtage og 4) evne til at tro1. Dette be-
grunder han med, at traumatiserede flygtninge tilsvarende først og frem-
                                                 
1 Kinzie (2001b) erkender, at nytteværdien og effekten af disse terapeutspecifikke evner ikke er blevet 
testet i kontrollerede undersøgelser, men primært er baseret på case reporter. Imidlertid er den svært 
traumatiserede population som Kinzie baserer sine arbejder på, veldefineret og har gennemgået et stabilt 
behandlingsprogram, som har været benyttes i 22 år. Således må Kinzies arbejder tillægges en vis vægt.      
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mest har behov for: 1) at fortælle deres traumehistorie, 2) terapeutens 
standhaftighed over tid, 3) at give og 4) søge efter det ukrænkelige og ac-
ceptere den ondskab, de har mødt. (ibid.). Kinzie opfatter eksponeringstek-
nikker, EMDR, vidnesbyrdmetoden og KT som tekniske behandlingsfor-
mer, som fjerner fokus fra disse faktorer og underminerer den terapeutiske 
alliance. Således er det Kinzies hovedargument, at behandlingen af svært 
traumatiserede flygtninge er en lang og besværlig proces, og de i litteratu-
ren ofte nævnte behandlingsformer som KT, vidnesbyrdmetoden og PE er 
utilstrækkelige og ignorerer terapeutens unikke og uerstattelige rolle i be-
handlingen (ibid.). 
 
Selvom Kinzies kritik er bred, er den velargumenteret og velfunderet, og 
retter sig primært mod de her behandlede og manualbaserede behandlings-
former. Og det er vigtigt at gøre sig klart, at brugen af specifikke teknikker 
og metoder ikke mindsker betydningen af terapeutens personlighed og al-
mene kliniske færdigheder. Men Beck et al (1979, p.25) understreger også, 
at den kognitive terapeut først og fremmest skal være en ”god terapeut”, og 
fremhæver i den forbindelse betydningen af Rogers såkaldte ”facilitative” 
terapeut egenskaber; ægthed, varme og empati. Selvom disse ikke er identi-
ske med de af Kinzie nævnte afgørende terapeutegenskaber, er der indenfor 
det kognitive perspektiv en anerkendelse af, at den strukturerede, direktive 
terapiform kun kan gennemføres, hvis de almene såkaldt non-specifikke 
faktorer er tilvejebragt (Rosenberg et al., 1998). Ligeledes er den kognitive 
terapi understregning af et åbent samarbejde og aktive bestræbelser på at 
bekræfte klienten et udtryk for et ønske om, at styrke den terapeutiske alli-
ance1. 
 
Kinzies kritik er også berettiget i den forstand, at de tekniske virkemidler 
ikke kan løsrives fra den måde terapeuten bruger dem på, ligesom de ikke 
kan løsrives fra den kontekst, hvori terapeuten bruger dem. Eksempelvis er 
det en almindelig fejl hos uerfarne kognitive terapeuter, at de forcerer tem-
poet og for hurtigt forsøger at bearbejde og ændre angstskabende tanker 
uden en grundig udforskning af deres personlige og emotionelle mening 
(Hougaard et al., 2002)2. Tilsvarende er det i det tværkulturelle behand-
lingsarbejde med traumatiserede flygtninge vigtigt, at kende til de forskel-
lige kulturers opfattelse af sygdomme og symptomer, men det er lige så 

                                                 
1 En række undersøgelser har fundet, at klinikere ud fra båndoptagelser bedømmer kognitive terapeuter 
højere på alliancemål end psykodynamiske terapeuter (Raue et al., 1993).  
2 F.eks. fandt Caston-guay et al. (1996), at de kognitive terapeuter, som var mest ihærdige med at anvende 
kognitiv omstrukturering i depressions behandling, opnåede de dårligste resultater. Forfatterne mente, at 
resultatet bl.a. kunne skyldes, at de uerfarne og ”manualtro” terapeuter ikke gav klienterne tilstrækkelig 
tid til at udforske deres negative følelser. 
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påkrævet at terapeuten forstår, hvordan man forhandler og formidler mel-
lem to eventuelle forskellige værdi- og virkelighedsopfattelser. I forhold til 
den problemstilling er manualer og teknikker ikke til megen hjælp. 
 
Efter min mening er Kinzies stærkeste argument og kritikpunkt mod de 
tekniske behandlingsformer såsom kognitiv adfærdsterapi og vidnesbyrd-
metoden, at de kan efterlade indtryk af, at være en hurtig og effektiv ”kur” 
mod den samlede mængde symptomer, lidelser og problemer, som plager 
flygtningen efter at have gennemgået en lang traumatiseringsproces med 
ofte multiple traumatiske oplevelser1. Ifølge Kinzie (2001a) er det vigtigste 
aspekt i behandlingen af traumatiserede flygtninge, at anerkende følgerne 
af massive traumer, død, brutalitet, og at tabet af hjem og hjemland aldrig 
kan erkendes fuldt ud eller integreres, og dermed at livet aldrig bliver det 
samme igen – ”The losses are real, permanent, and bring into question the 
mening of life, suffering, and even death. There is no quick fix, and the 
promise of a rapid cure will ring false and hollow” (ibid.). Undersøgelser 
som Paunovic & Östs (2001) der måler effekten efter behandlings ophør og 
seks måneder efter, tillægger Kinzie ikke stor betydning, fordi han betrag-
ter resultater som disse, som udtryk for en midlertidig symptom lindring, 
der ikke holder over tid. Kinzie betragter kompleks PTSD og andre reakti-
oner på alvorlige traumer for kroniske lidelser, hvortil der ikke findes en 
decideret helbredelseskur (ibid.). Han anser derfor de svært traumatiserede 
flygtninges problemer, som værende permanente vanskeligheder, der ikke 
kan kureres ved korttidsterapier, som f.eks. kognitiv adfærdsterapi og anbe-
faler i stedet en eksistentiel-fænomenologisk terapimodel, der betoner tera-
peutens værensensegenskaber i form af hans villighed og evne til at være 
med og være der for den traumatiserede flygtning, og hvor terapeuten for-
pligter sig på et langvarigt behandlings forløb.  
 
Set i lyset af den empiriske forskning er Kinzies kritik velbegrundet. PTSD 
forløbet er ofte langvarigt, hos nogle livslangt. Blandt veteraner fra Viet-
nam-krigen med PTSD har mange (ca. 15-20 %) fortsat PTSD tyve år efter 
hjemkomsten og selvom en del af disse veteraner har modtaget behandling, 
har forløbet alligevel været langvarigt (Hougaard et al., 2002). Tilsvarende 
resultater er fundet for PTSD, som opstod under anden verdenskrig 
(McFarlane, 2000). At PTSD ofte har et langvarigt forløb bekræftes i Kes-
sler et al.s (1995) store undersøgelse. Hos ca. 50 % af de ubehandlede hav-
de lidelsen haft en varighed på over 60 måneder mod 36 % af dem, som 
havde modtaget behandling. Mere end 1/3 af personer med PTSD blev vur-
                                                 
1 Kinzie (2001b) påpeger, at de tekniske behandlingsformer faktisk foregiver at være en hurtig og effektiv 
”kur” og dermed kommer til at trivialisere de traumatiske oplevelser, flygtningen har gennemgået. 
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deret til aldrig fuldstændigt at have remitteret, selv efter mange år og selv-
om de have modtaget behandling (ibid.). Set i det perspektiv er det selvsagt 
uheldigt, hvis tekniske behandlingsformer, som kognitiv adfærdsterapi fo-
regiver eller giver indtryk af at være en hurtig mirakelkur. Imidlertid har 
jeg i litteraturen til denne afhandling ikke stødt på eksempler, hvor der 
lægges op til noget sådant. Tværtimod understreges det, at formålet med 
den kognitive adfærdsterapi ikke er, at fjerne symptomerne og problemerne 
permanent, dvs. der lægges ikke op til en fuldstændig helbredelse, men sna-
rere at skabe reduktion i symptomerne og forbedre klientens almene funk-
tionsniveau. Der er grundlag for en forsigtig optimisme i forhold til at opnå 
denne målsætning, hvis kognitiv adfærdsterapi benyttes, som interventions-
form i behandlingsarbejdet med traumatiserede flygtninge. Kognitiv ad-
færdsterapi kan dog betegnes, som en kortidsbehandling og det kan ikke 
afvises, at traumatiserede flygtninge forsat vil have brug for psykoterapeu-
tisk behandling efter at have gennemgået et kognitivt adfærdsterapeutisk 
behandlingsforløb. Fremtidens forskning vil forhåbentlig kaste mere lys 
over Basoglus (1992, 1998) kliniske erfaringer, og om resultaterne fra Pau-
novic & Östs (2001) undersøgelse holder, samt om behandlingseffekten er 
varig eller aftager med tiden, og dermed vise om kognitiv adfærdsterapi er 
en frugtbar og effektiv interventionsform i forhold til traumatiserede flygt-
ninge.       
 
10. Opsamling og afsluttende bemærkninger 
Formålet med denne afhandling var at belyse feltet for det tværkulturelle 
terapeutiske arbejde med traumatiserede flygtninge med henblik på, at un-
dersøge mulighederne for at benytte kognitiv terapi som interventionsform 
Jeg har tilstræbt, at indkredse og behandle forskellige centrale tematiserin-
ger, der vedrører traumatiserede flygtninge og behandlingen af traumatise-
rede flygtninge, mens en række mere alment gældende psykoterapeutiske 
retningslinier er udeladt. Afhandlingen har imidlertid flere metodiske og 
praktiske begrænsninger. Først og fremmest har jeg taget udgangspunkt i 
eksisterende viden på feltet med henblik på en teoretisk undersøgelse af en 
problemstilling, som ikke er behandlet i litteraturen. Teoretiske undersøgel-
ser af denne art indebærer risikoen for at bestemte, men for praksis relevan-
te problemstillinger og nuancer er blevet overset eller ikke har fået den 
grundige behandling, som de fortjener. Derudover er størstedelen af den 
anvendte empiri hentet fra andre traumepopulationer og kan derfor ikke 
nødvendigvis generaliseres til flygtninge. Af disse grunde er hovedparten 
af afhandlingens anbefalinger også af generel og teoretisk karakter og skal 
derfor primært tjene som inspiration og teoretisk vejledende, frem for 
egentlig handle anvisende for psykoterapeutisk behandlingspraksis. 
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Gennem nærværende afhandling har jeg forsøgt at vise, at mange flygtnin-
ge oplever problemer, som stammer fra en langvarig traumatiseringsproces. 
En proces som kan have alvorlige psykologiske, sociale og somatiske kon-
sekvenser for de berørte flygtninge. Vanskelighederne følger både af trau-
matiseringsprocessens to første faser 1) præ-traumefasen, dvs. tiden og til-
værelsen i hjemlandet og 2) traumefasen, som indbefatter de konkrete 
traumatiske begivenheder, samt flugten og endelig de problemer, som er 
forbundet med processens tredje fase 3) præ-asyl og postmigrations fasen, 
dvs. livet i eksil. Samtidig er det givet, at der er store variationer i de van-
skeligheder, vi ser hos traumatiserede flygtninge. 
 
De her præsenterede kognitive PTSD forståelser synes ikke teoretisk me-
ningsfulde i forhold til flygtninge, og ligeledes er problemet ved at anskue 
kognitioner, som primære kausale faktorer, medens emotioner og adfærd 
anses for post-kognitive følgevirkninger blevet præsenteret. Denne forstå-
else har nyere fund og teoretiske landvindinger inden for psykologien ef-
terhånden undermineret. Begge forhold er væsentlige at nævne eftersom 
kognitive interventioner i høj grad tager udgangspunkt i specifikke model-
ler for PTSD lidelsens aktuelle årsagsmekanismer og retter sig i udpræget 
grad mod klientens tænkning. I den forstand er der nogle grundlagsproble-
mer forbundet med en kognitiv rammeforståelse.  
 
Selve PTSD diagnosen har dog vist sin nytteværdi i det terapeutiske arbej-
de med flygtninge. Selvom andre kulturers sygdomsudtryk kan forvirre vo-
res vestlige diagnostiske begreber, og selvom de diagnostiske kriterier i 
DSM klassifikationssystemet skal anvendes med forsigtighed, når man skal 
vurdere den psykiske tilstand hos et menneske med en fremmed kulturbag-
grund er det i langt de fleste tilfælde muligt, at stille diagnosen i flygtninge 
populationer. Brug af standardiserede måleinstrumenter udviklet og afprø-
vet i Vesten kan gennem grundig og meningsfuld oversættelse forbedre 
muligheden for at stille en korrekt diagnose i flygtninge populationer. 
PTSD diagnosen tilbyder en karakteristik af de problemer, man møder hos 
flygtninge der søger hjælp og er et godt redskab til at bedømme sværheds-
graden af traumets betydning for flygtningen. Diagnosen giver samtidig en 
afgrænsning ud fra hvilken en behandlingsstrategi kan vælges. Samtidig er 
det karakteristisk, at traumatiserede flygtninge ikke kun oplever vanskelig-
heder, der kan forstås inden for rammerne af PTSD diagnosen, men tillige 
oplever en række andre problemer som følger direkte af den langvarige 
traumatiseringsproces, men også som følge af kulturelle forhold, den kultu-
relle rodkapning og livet i eksil generelt. Det gælder sekundære symptomer 
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som skam, skyld, angst, depression, somatiske gener, sociale og interperso-
nelle vanskeligheder, som i større eller mindre grad kan stå i vejen for inte-
grationen og orienteringen mod en normal tilværelse i eksillandet. Disse 
problemer skal helt klart adresseres i behandlingsarbejdet. Imidlertid viser 
den empiriske forskning, at PTSD er en invaliderende og langvarig, og for 
nogle en livslang lidelse. Set i det lys bør behandlingen af PTSD være det 
centrale omdrejningspunkt, når det gælder professionel psykoterapeutisk 
behandling af traumatiserede flygtninge. 
 
Indledningsvis og undervejs er det blevet påpeget, at det tværkulturelle 
psykoterapeutiske arbejde med traumatiserede flygtninge kræver udvikling 
af særlige modeller og metoder, såsom vidnesbyrdmetoden og indsigtstera-
pi. Men her er en af de terapeutiske hovedtraditioner med en omfattende 
forskningstradition bag sig forsøgt sammenstillet med de mange problem-
stillinger, som kendetegner det tværkulturelle terapeutiske arbejde med 
traumatiserede flygtninge. Set fra teoretisk perspektiv har kognitiv terapi i 
kraft af dens særlige karakteristika nogle kvaliteter, som kvalificerer den i 
relation til tværkulturel behandlingsarbejde med traumatiserede flygtninge. 
Også selvom behandlingsarbejdet kræver tolkebistand. Set fra et teoretisk 
perspektiv er en kognitiv tilgang samlet betragtet ikke alene mulig og kli-
nisk meningsfuld, men ser tillige ud til at være en hensigtsmæssig interven-
tionsform i forhold til traumatiserede flygtninge. I praksis understøtter 
Paunovic & Östs (2001) undersøgelse denne konklusion og bekræfter, at 
kognitiv terapi fortjener opmærksomhed som behandlingstilbud til trauma-
tiserede flygtninge.  
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Bilag 1: Diagnostiske kriterier for diagnosen PTSD (DSM-IV, APA, 
1994) 
 

1. Personen har været udsat for en begivenhed der er kendetegnet ved de to neden-
nævnte forhold: 

a) Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en begivenhed eller begi-
venheder, som indebar død eller trusler om død eller alvorlig kvæstelse eller trusler mod 
egen eller andres integritet. 

b) Personen reagerede med intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel. 
2. Den traumatiske begivenhed bliver genoplevet på mindst én af følgende måder: 
a)    Gentagne invaderende og belastende erindringer om det skete. 
b) Gentagende belastende drømme om begivenheden. 
c) En pludselig oplevelse af eller ageren som om den traumatiske begivenhed gentog sig i 

nuet (f.eks. oplevelse af at gennemleve begivenheden igen, oplevelse af illusioner eller 
dissociative episoder). 

d) Intens psykisk stress ved oplevelser af begivenheder, der symboliserer eller ligne den 
traumatiske begivenhed. 

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

3. Vedvarende forsøg på at undgå stimuli der er forbundet med traumet, eller en fø-
lelsesmæssig tilbagetrækning (”numbness”), som ikke var tilstede 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 huske (centrale) dele af traumet. 
d) Tydeligt nedsat interesse for vigtige aktiviteter. 
e) En oplevelse af følelsesmæssig afsondrethed eller fremmedgørelse overfor andre. 
f) Begrænsning i det følelsesmæssige spektrum, f.eks. manglende evne til at føle kærlig-

hed overfor andre. 
g) En oplevelse af at fremtidsmulighederne er begrænsede. 
4. Personen har symptomer på øget stress (”arousal”), som ikke var tilstede før 

traumet. Dette skal manifestere sig ved mindst 2 af følgende symptomer: 
a)    Vanskelighed ved at falde i søvn eller at sove igennem. 
b) Irritabilitet og vredesudbrud. 
c) Koncentrationsbesvær. 
d) Overagtsomhed. 
e) Overreaktion på forskrækkelse (”startle response”). 
5. Forstyrrelsen skal have stået på i mere end en måned. 
6. Personen oplever en klinisk set betydelig belastning eller forringelse på det sociale, 

arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.  
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Bilag 2: Genevekonventionens flygtninge definition 
 
Den internationale definition af, hvem der kan kaldes flygtning, og hvilke 
internationale rettigheder flygtninge har, er fastlagt af FN i den såkaldte 
Genevekonvention fra 1951 (Convention of Geneva relating to the status of 
refugees of July 26, 1951). I en tillægsprotokol til Genevekonventionen fra 
1967 (The protocolat relating to the status of refugees of 1967) defineres en 
flygtning som: 
 
   ”Enhver person der, som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse p.g.a. 
sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe 
eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han 
har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt 
ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse, eller som ikke har nogen 
statsborgerret og p.g.a. sådanne begivenheder befinder sig uden for det 
land, hvor han tidligere havde fast bopæl og ikke er i stand til – eller på 
grund af sådan frygt ikke ønsker – at vende tilbage hertil.” (ref. i Arenas et 
al.,1987, p.15). 
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