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RCT Midtjylland er sammen med syv andre 
rehabiliteringscentre for torturofre gået i 
gang med et ambitiøst udviklingsprojekt. 
Målet er at udvikle et specifikt redskab til 
at beskrive den samlede funktionsevne hos 
torturofrene og monitorere den tværfaglige 
behandlingsindsats 

af journalist Iben Baadsgaard Al-Khalil
Udviklingsprojektet er et pionerarbejde, hvor ICF, 
WHO´s Internationale Klassifikation af Funktionsevne, 
Funktionsnedsættelser og Helbredstilstand, skal 
 målrettes flygtninges komplekse problemstillinger. 
RCT Midtjylland har længe ønsket at kunne moni-
torere sin behandling. Tidligere forsøg er strandet 
på, at redskaberne ikke var gode nok til at beskrive 
de  komplekse og tværfaglige problemstillinger, tor-
turoverleverne lider af. Det kan for eksempel være 
diffuse smerter i kroppen, som ikke kan forklares med 
fysiske skader af torturen, men snarere må ses som 
kroppens svar på psykiske og sociale problemer.

I projektet anvender RCT Midtjylland og de øvrige 
centre det internationalt anerkendte og tværfaglige 
redskab ICF. I Danmark har WHO udpeget Marselis-
borgCentret til nationalt ICF Center. For at reducere 
ICFs 1454 koder (se faktaboks) til en størrelse, som 
er praktisk anvendelig, har 12 eksperter i behandling 
af torturoverlevere i sommeren 2007 over tre runder 
udvalgt de nødvendige koder til at beskrive trau-
matiserede flygtninge. Herefter bestod listen af 106 
koder. Det er dog stadig for stort et antal til, at man 
kan anvende skemaet i praksis. Derfor skulle de 24 
nøglemedarbejdere på centrene også gennemføre en 
udvælgelse, før selve afprøvningen kunne gå i gang. 
Under projektet følger hvert center seks klientforløb 
gennem otte måneders rehabiliteringsforløb hos 
 psykolog, socialrådgiver og kropsterapeut.  

Fælles sprog effektiviserer behandlingen 
Hanne Melchiorsen fra MarselisborgCentret er pro-
jektleder. Hun mener, ICF er et anvendeligt redskab 
til at beskrive traumatiserede flygtninges situation, 
fordi ICF netop giver en generel status på menneskers 
helbredstilstand. Beskrivelsen indeholder både fysiske, 
psykiske og sociale faktorer og er god til tværfaglig 
rehabilitering. 

Hanne Melchiorsen har store forventninger til projektet. 
”Jeg forventer, at man får et overblik over, hvad 
 flygtninges problematikker er, og hvor indsatsen 
skal sættes ind. Og på lidt længere sigt at projektet 
også viser hvilken indsats, der hjælper,” siger Hanne 
Melchiorsen. Hun synes, projektet er spændende, fordi 
ICF afprøves til en meget svær målgruppe, som ikke 
bare har én isoleret problemstilling. De traumatiserede 
flygtninge har både fysiske, psykiske og sociale pro-
blemer på samme tid.  

På RCT Midtjylland er der også store forventninger til 
projektet.
”Vi får et fælles sprog, som kan være med til at 
 optimere behandlingstilbuddet. Vi bliver mere fokuse-
rede i det tværfaglige samarbejde,” håber psykolog  
Bo Søndergaard Jensen.
Det er Hanne Melchiorsens erfaring, at ICF tilfører 
et fagområde fælles referencerammer på tværs af 
fagterminologi. Det fælles sprog letter samarbejdet 
både internt og eksternt. ICF er allerede tilpasset 12 
forskellige patientkategorier på verdensplan og bruges 
blandt andet til patienter med kroniske rygsmerter, 
depression og brystkræft.  

ICF - dokumentation  
af et “ungt” vidensområde



”Mange af vores klienter har problemer, som er skjulte 
og vanskelige at beskrive. Men ved at beskrive hvad de 
kan i deres hverdag, får vi et ret klart billede af, hvor 
skadede de er”, siger fysioterapeut Samuel Andersen. 
Han håber, det nye redskab vil gøre overlevering af 
flygtninge mellem sektorer og fagfolk lettere.

Fra diagnoser til hele mennesker
ICF flytter fokus. Fra at inddele klienter i diagnoser in-
teresserer man sig i ICF for hele menneskets helbreds-
situation og funktionsniveau. Man inddrager også de 
begrænsninger eller fremmende foranstaltninger, det 
omgivende samfund stiller op for borgerens aktive 
deltagelse i hverdagen. På den måde bliver det let-
tere at få øje på de faktorer udenfor personen, som 
indvirker på helbredstilstanden. Eksempelvis har det 
 betydning for en kørestolsbrugers funktionsniveau, 
om han bor på 2. sal i en bygning uden elevator, eller 
om han så let som ingenting kan komme ud af byg-
ningen, fordi den er handicapvenlig. 
”Jeg tror, ICF vil gavne den enkelte flygtning på 
 længere sigt. Der kommer større fokus på hele perso-

nen og hans liv. Og behandlerne vil få en bredere viden 
om klienten,” vurderer Hanne Melchiorsen.   
Margrethe Bennike, som har været socialrådgiver 
siden centrets start, finder det spændende, at man 
med projektet tør kvantificere kvalitative input.
”Det bliver dejligt at få et valideret måleredskab på 
det psykosociale område. Kan man finde ud at åbne 
sin post, kan man ordne sine regninger? Det gør, at vi 
kan se hvor i processen, det går i stå for den enkelte. 
Tankegangen om at gøre det psykosociale målbart er 
ikke ny her i huset, men med ICF har vi et anerkendt 
redskab,” siger Margrethe Bennike.  
På længere sigt skal det nye redskab bruges til at 
dokumentere behandlingseffekten, når centrene 
senere i projektet følger og beskriver 60 behandlings-
forløb fra start til slut. Projektet er indtil videre støttet 
med 250.000 kr. fra Helsefonden, og der er søgt om 
yderligere støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Ind-
vandrere og Integration. Endelig bidrager hvert af de 
deltagende centre økonomisk til projektet.  

ICF (International Klassifikation af 
Funktionsevne, Funktionsnedsættelse  
og Helbredstilstand)

ICF har været undervejs i mange år. Første  
udgave blev godkendt i WHO allerede i 1980, 
og den nuværende udgave blev vedtaget 
af WHO’s generalforsamling World Health 
 Assembly i 2001.
Siden 2003 har der eksisteret en dansk ud-
gave, udarbejdet og udgivet på den danske 
prøveenhed på MarselisborgCentret.
I stedet for at klassificere mennesker efter 
 diagnoser klassificerer ICF funktioner og 
 funktionsnedsættelser.
Målet er at flytte fokus fra sygdom og hel  - 
bredelse til aktiv deltagelse i et hverdagsliv  
alene eller sammen med andre i samfundet.
ICF giver et fælles standardiseret sprog og en 
begrebsramme til beskrivelse af helbred på  
tværs af faggrænser og sektorer.
ICF indeholder i sin uredigerede form 1454 
koder, som beskriver menneskets helbreds-
situation ved hjælp af områderne:

Kroppens (inklusiv psykens) funktion •	
Kroppens anatomi•	
Aktiviteter og deltagelse•	
Omgivelsesfaktorer •	

Læs mere på www.marselisborgcentret.dk
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”Jeg er født som soldat. Jeg lærte alt om krig 
fra min far, som også var soldat. Da jeg var 
12 år, startede jeg min træning til selv at blive 
soldat, og da jeg blev 15 år, var jeg med i 
kamp og på militære operationer. Det er ikke 
en enkelt oplevelse, som er problemet, men 
hele mit liv.”

Sådan trækker Fadi sine problemer op. Han er tidligere 
klient på det daværende RCF og diagnosticeret med 
PTSD. Fadi er palæstinenser og blev født i 1966 i en 
flygtninge lejr i Bakaa-dalen.   
Som del af soldaterlivet blev han fængslet adskillige 
gange. Han orker ikke at huske nøjagtigt hvor mange 
gange eller hvor længe. Han har været hængt op,  

slået under fødderne, spændt op i et hjul og tæsket  
– og det som var værre.
”Det er meget forskelligt, hvad de gør ved dig i fængs-
let,” fortæller Fadi. 
”Det er aldrig den samme person, som kommer, og de 
har alle deres yndlingsmetoder. Men det værste er at 
have bind for øjnene. Når du har bind for øjnene, kan 
du bare høre, hvad de gør ved de andre, og du ved 
aldrig, hvornår det bliver din tur.” 
Fængselsopholdene varede fra en måned op til et år. 
Fadi flygtede til Danmark som 22-årig. Han blev 
isolationsfængslet i Vestre Fængsel i 45 dage, fordi 
myndighederne ikke troede på hans flugtrute. Det var 
den værste fængsling i hans liv. 
Allerede i Libanon var Fadi syg. Han fik angstanfald 
og blev behandlet af en psykiater. Han mener selv, 
angsten stammer fra de mange oplevelser med 
 mennesker, der blev dræbt for øjnene af ham. 

For nogle år siden var han i behandling hos en 
psykiater i Århus. Fadi havde store problemer med 
angst og blev let hidsig, så han isolerede sig fra 
andre. Da psykiateren ikke kunne hjælpe ham mere, 
henviste han ham til det daværende RCF.
”Jeg kan ikke sige, at jeg blev bedre. Men når man 
er syg, må man prøve alt,” siger Fadi om opholdet. 
Fadi har efterhånden lært at leve med fortiden,  
og han har fundet forskellige ting, som hjælper. 
Han opholder sig meget i naturen, kigger på fugle 
og andre dyr. I naturen finder han ro, og han kan 
være alene, uden at nogen synes, han er underlig. 
Når Fadi har brug for at se mennesker, går han en 
tur i Bazar Vest. Desuden bruger han det social-
psykiatriske tilbud Biffen jævnligt. 
”Der vil jeg komme, så længe jeg behøver det.  
Det er dejligt at have et sted, som ikke skal gøre 
mig færdig.” - IB

Fadi’s historie: Født til krig
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af journalist Iben Baadsgaard Al-Khalil
Mange af RCT Midtjyllands klienter lider af kronisk 
PTSD og har gjort det i rigtig mange år.
Forskellen mellem PTSD efter enkeltstående traumer 
og kronisk PTSD er, at symptomerne mere eller mindre 
styrer og påvirker alle livets funktioner. 
Hos en tredjedel af de, som rammes af PTSD, udvikler 
tilstanden sig ifølge undersøgelser til en kronisk  eller 
meget langvarig tilstand, fortæller professor Ask 
Elklit, der er specialist i krise- og traumepsykologi ved 
 Aarhus Universitet.
”For nogle år siden var man mere optimistisk i forhold 
til behandlingen af PTSD. Kronisk betyder dog ikke, 
at det nødvendigvis er for livet, men at man må give 
en mere intensiv behandling som den, der ydes på 
behandlingscentrene,” siger Ask Elklit. 

Tortur er et ultimativt kontroltab. Derfor er det typiske 
billede, at torturoverlevere spænder op og er i kon-
stant psykisk og fysisk beredskab. Det er en relevant 
adfærd, så længe de er fængslede eller truede der, 
hvor de bor. Men tilstanden bliver kronisk og ses ofte 
hos klienterne på RCT Midtjylland.   
”Klienterne er enten overspændte og opfarende eller 
slappe og depressive. Det er sjældent at finde nogen 

midt i mellem,” fortæller Jytte Munkholm, som er 
fysioterapeut på RCT Midtjylland. 
Hun fortæller, at det konstante beredskab giver 
muskelspændinger og smerter. Åndedrættet bliver 
tilbageholdt og låst, deres kontakt med kroppen har 
taget skade. 
”De har siddet og ventet på bødlen om natten og 
vidste aldrig, hvornår der ville ske noget. De er i 
alarmberedskab og bruger hele deres forsvarsapparat 
konstant. Det bliver indlært så stærkt, at de ikke kan 
og tør slippe det igen, og det bliver til kronisk smerte.” 
Jytte Munkholm understreger, at der i tillæg til de 
psykosomatiske problemer naturligvis også ses fysiske 
følger efter torturen. 

Personlighedsændringer og PTSD
Generelt fører kronisk PTSD til personlighedsæn-
dringer hos rigtig mange. Ask Elklit fortæller, at man 
blandt andet ser kontrafobisk adfærd, hvor klienten 
forsøger at beherske det oprindelige traume ved at 
mestre lignende situationer. Nogle bliver enten angste 
og ‘neurotisk’ påpasselige, de udvikler en adfærd, som 
skal beskytte dem.
”Det kan være, at man skal kontrollere ting i sin lej-
lighed, at dørene er låste, og at tingene står på deres 

rigtige plads – og det skal kontrolleres flere gange. 
Man holder måske vagt ved vinduerne, fordi serberne 
engang kom midt om natten,” fortæller Ask Elklit. 
Adfærden kan også ændres i en retning, hvor man slipper 
tøjlerne og ikke længere har normale hæmninger. 
”Ens jeg-grænser opløses, og man tror, man kan tillade 
sig hvad som helst. Man ser for eksempel nogle af 
vores hjemvendte soldater, som laver vilde ting: Begår 
bankrøverier, kører som død og djævel eller udfordrer 
sig selv på andre måder. Måske på grund af en slags 
overlevelsesskyld,” siger Ask Elklit. 
Hvis traumatiseringen sker, mens man er barn eller 
ung, har det konsekvenser for personligheden, som 
endnu ikke er færdigdannet. Traumerne bliver indlejret 
i personligheden.

Langvarig stress giver hjerneskader 
Nyere forskning viser, at langvarig stress giver hjerne-
skader. I modsætning til kort tids stress, som skærper 
hukommelsen, betyder langvarig, kronisk stress, at 
man mister hjerneceller og evnen til at gendanne dem, 
fortæller Bo Søndergaard Jensen, psykolog på RCT 
Midtjylland. Det betyder, at man får problemer med 
hukommelsen i forbindelse med indlæring af ny viden, 
ligesom man kan miste evnen til at orientere sig. 

Kronisk PTSD – én lang kamp
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I tillæg til PTSD udvikler 70-80 % ifølge Ask Elklit 
sekundære lidelser som angst, depression og fobier. 
Nogle selvmedicinerer sig selv gennem misbrug. En 
mindre del udvikler psykoser.
”De kan ikke holde deres fantasier og flashbacks ude. 
De indre billeder får så dominerende en kraft, at klien-
terne kan begynde at bygge en forestilling op omkring 
dem og gå ind i en mere permanent psykose. Man skal 
være opmærksom på, at hallucinationerne giver me-
ning ud fra traumet, og at man ikke finder egentlige 
realitetsforstyrrelser,” siger han.   

Brugen af medicinsk behandling er et komplekst 
område. RCT Midtjyllands psykiatriske lægekonsulent 
Niels Chr. Helm understreger, at antipsykotisk medicin 
kun har en meget lille plads i behandlingen af kronisk 
PTSD - men gør alligevel opmærksom på, at det kan 
være relevant at gøre forsøget. 
”I de tilfælde, hvor PTSD-symptomerne har udviklet 
sig til vedvarende vrangforestillinger, kan jeg godt 
finde på at forsøge medicinsk behandling,” siger Niels 
Chr. Helm.
”Jeg har haft enkelte patienter, som havde gavnlig  
 effekt af medicinen. Nogle få profiterer desuden af 
den søvnforbedrende og beroligende effekt,  
medicinen har.” 
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Kriterier for PTSD - posttraumatisk belastningsreaktion
Ifølge WHO ICD-10 (F43.1)

A.  Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning  
(af katastrofekarakter)

B.  Tilbagevendende genoplevelser af traumet i ”flashbacks”, 
påtrængende erindringer eller mareridt - eller stærkt 
ubehag ved hændelser, der minder om traumet

C.  Undgåelse af alt der minder om traumet

D.  Delvis eller fuld amnesi (hukommelsestab) for den 
traumatiske oplevelse eller vedvarende symptomer 
på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab (for 
eksempel søvnproblemer, koncentrationsbesvær, 
irritabilitet/vrede, vagtsomhed)

E.  Optræder indenfor 6 måneder efter den traumatiske 
oplevelse

Kriterier for personlighedsændring efter katastrofeoplevelse 
Ifølge WHO ICD-10 (F62.0)

A.  Vedvarende personlighedsændring efter udsættelse for 
exceptionel belastning (KZ-lejr, tortur, krigshandling, 
naturkatastrofe)

B.  Mindst 2 af flg. symptomer: fjendtlig eller mistroisk 
holdning, social isolationstendens, tomheds- eller 
håbløshedsfølelse, kronisk anspændthed eller vagtsomhed, 
følelse af fremmedgjorthed

C.  Påvirkning af dagliglivsfunktioner, befindende eller af 
omgivelserne

D.  Varighed mere end 2 år

E.  Ingen tidligere påfaldende personlighedstræk

F.  Ikke forbundet med anden psykisk lidelse, undtagen PTSD

G.  Organisk ætiologi (årsagssammenhæng) udelukkes
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Aktivitetstilbuddet Biffen, Brabrand
I Biffen møder man ofte flygtninge, som har 
været på RCT Midtjylland for kortere eller 
 længere tid siden. I Biffen mener man da heller 
ikke, at RCT’s indsats kan stå alene. 
”Som de psykiatriske patienter, der bruger Bif-
fens tilbud, har de traumatiserede flygtninge 
ofte mistet deres eget drive til at handle,” 
fortæller Kai Myrthue, socialpsykiatrisk med-
arbejder i Biffen. Han mener, klienterne skal 

have støtte til at komme i gang med aktiviteter i 
deres nærområde. 
”De skal kaldes på, holdes til, snakkes med og 
tages hensyn til. Og de steder, flygtningene 
skal komme, skal vide noget om de problemer, 
traumerne giver. Der skal være en rummelighed 
for, at de overhovedet kan indgå i et tilbud,” 
forklarer Kai Myrthue. 

”Den rummelighed er der her.”
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