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Traumatiserede flygtninge, der henvises til rehabilite-

ringscentre og klinikker, er personer fra forskellige kul-

turer med mangeartede og komplekse problemstillinger. 

Det er derfor vigtigt, at rehabiliteringsindsatser målrettes 

den enkeltes hele livssituation. 

Lederne fra landets rehabiliteringscentre og klinikker har 

længe efterspurgt et redskab, der kan dokumentere såvel 

den psykiske, fysiske og sociale funktionsevne hos den 

traumatiserede flygtning. Et redskab der samtidig giver 

mulighed for at vælge og prioritere rehabiliteringsindsat-

ser samt udarbejde mål og plan for rehabilitering.  

Der findes ingen velegnede tværfaglige redskaber til en 

sådan helhedsvurdering. 

ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, Funk-

tionsevnenedsættelse og helbredstilstand) er en klassi-

fikation, der indeholder et antal koder til beskrivelse af 

hele helbredstilstanden, både funktionsevnen (kroppens 

funktion, kroppens anatomi, aktivitet og deltagelse) og de 

kontekstuelle faktorer (omgivelsesfaktorer og personlige 

faktorer).

Til nærværende projekt har vi derfor valgt at udvikle et 

ICF baseret redskab – et ICF Core Set til traumatiserede 

flygtninge, der indeholder et udvalgt antal ICF koder, hvor 

både fysiske, psykiske og sociale aspekter medtages. 

I denne rapport beskrives, hvordan et ICF Core Set til trau-

matiserede flygtninge er udviklet, hvordan det kan anven-

des til dokumentation og monitorering, samt hvordan de 

professionelle vurderer anvendeligheden heraf ved af-

prøvning i den daglige praksis. 

Projektet havde ikke kunnet gennemføres uden indsats fra 

mange personer. Derfor skal der rettes en stor tak til ICF-

nøglepersonerne på de deltagende centre, som aktivt har 

deltaget i hele processen med stor interesse og udholden-

hed (bilag 1).

Også en stor tak for uvurderligt samarbejde under hele 

projektperioden til arbejdsgruppen, bestående af Kirstine 

Bak Gulstad, Center for Sundhed og Træning, Århus og Ti-

tina Vinter, Datamanagementenheden, Center for Folke-

sundhed, Region Midtjylland samt til styregruppen bestå-

ende af Ulrik Jørgensen, OASIS, behandling og rådgivning 

for flygtninge København, Annemarie Gottlieb, Klinik for 

Traumatiserede Flygtninge, Århus, Vibeke Hallas, Region 

Syddanmarks RehabiliteringsCenter for Torturoverlevere 

og Traumatiserede flygtninge – RCT Fyn, Bodil Lousdal, 

Region Nordjyllands RehabiliteringsCenter for flygtninge 

– RCF Region Nordjylland og Claus Vinther Nielsen, Mar-

selisborgCentret, Center for Folkesundhed, Region Midt-

jylland. Ligeledes en tak til eksperter, der deltog i udviklin-

gen af ICF Comprehensive Core Set. 

Yderligere skal rettes en stor tak til Laila K. Laursen, vej-

ledt af Marianne Engberg, RCT (Rehabiliterings- og Forsk-

ningscentret for Torturofre), fordi de velvilligt har bidraget 

med en systematisk litteraturgennemgang af den, af med-

lemmer af styregruppen, udvalgte litteratur vedrørende 

traumatiserede flygtninges problemområder.

Endelig en tak til kolleger, der har bidraget med alle for-

mer for støtte i projektperioden, og ikke mindst en tak til 

sekretær Inger Hornbech, MarselisborgCentret for utræt-

telig støtte undervejs i hele forløbet samt i forbindelse 

med udarbejdelse af rapporten.

Stor tak skal også rettes til de økonomiske bidragydere, 

der har muliggjort projektets gennemførelse: Sygekasser-

nes Helsefond, Åse og Ejner Danielsens Fond samt de syv 

deltagende rehabiliteringscentre.

Det er vores håb, at vi med dette arbejde kan forbedre ind-

satsen overfor traumatiserede flygtninge og vise, at ICF 

kan anvendes til mere end en bio-psyko-social reference-

ramme i tværfagligt samarbejde.

Forord

Hanne Melchiorsen

Sygeplejerske MPH

Projekt- og udviklingskonsulent

MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed

Region Midtjylland

Claus Vinther Nielsen

Socialoverlæge, afdelingsleder ph.d

MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed

Region Midtjylland
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Projektets formål var at udvikle et tværfagligt dokumen-

tation og monitoreringsredskab, der medtager såvel fy-

siske, psykiske og sociale faktorer, til beskrivelse af den 

traumatiserede flygtnings helbredstilstand – et ICF Core 

Set (et antal koder udvalgt fra ICF klassifikationen). Der-

næst at afprøve om redskabet var egnet til en helhedsbe-

skrivelse af den traumatiserede flygtnings funktionsevne 

før, under og efter en intervention.

Til projektet blev foretaget en systematisk litteraturgen-

nemgang med henblik på at belyse, hvilke følgevirknin-

ger traumatiserede flygtninge oplever i forhold til katego-

rierne i ICF, hvilken form for rehabilitering de modtager, 

samt hvilke metoder der anvendes til at dokumentere, 

monitorere og evaluere rehabiliteringsindsatser. Denne 

del indgår i sin helhed som bilag 8 i rapporten.

Projektets sigte har ikke været at undersøge eller beskrive 

effekt af rehabiliteringsindsatser hhv. forhold i den trau-

matiserede flygtnings netværk eller omgivelser, der kun-

ne influere herpå. Således var det ikke formålet at udtale 

sig om årsagen til eventuelle ændringer i funktionsev-

nen, men om der har kunnet konstateres en ændring ved 

anvendelse af redskabet.

Traumatiserede flygtninge er en kompleks målgruppe 

med meget forskellig baggrund. Arten, mængden og 

varigheden af de traumer, de har været udsat for, har 

medført såvel psykiske som fysiske følgevirkninger med 

meget varierende symptomer som angst, depression, 

søvnproblemer og smerter. Endvidere er mange flygt-

ninge påvirket af tilværelsen i eksillandet og ventetider 

på asyl og opholdstilladelse, hvor de samtidig skal tilpas-

ses i ny kultur og tilegne sig nyt sprog og normer.

I litteraturen er der kun fundet få studier, som omhand-

ler effekt af rehabilitering til flygtninge mht. til sundhed. 

Der efterspørges derfor flere og grundigere undersøgel-

ser. De måleinstrumenter, som almindeligvis anvendes, 

retter sig gerne mod en specifik diagnose som fx Post 

Traumatisk Stress Disorder (PTSD). Dette taler for at ud-

vikle et måleinstrument, der har et bredere sundheds-/

sygdomsfokus. Et instrument der kan måle både psyki-

ske og somatiske symptomer, som ofte ses hos trauma-

tiserede flygtninge, samt belyse hvordan konteksten på-

virker funktionsevnen.

På baggrund af resultater fra projektet kan det overord-

net konkluderes, at det har været muligt at udvikle et ICF 

baseret redskab. Redskabet er fundet anvendeligt til en 

overordnet beskrivelse af den traumatiserede flygtnings 

samlede helbredstilstand (fysiske og psykiske funktions-

evne og omgivelsernes påvirkning), til konstatering af 

ændringer i funktionsevnen, til brug i udarbejdelse af 

behandlingsplaner samt til at udtrykke viden om og be-

skrivelse af klienterne. 

Behandlere har ved afprøvning af redskabet givet udtryk 

for, at de har fået et fælles sprog, en fælles forståelse, en 

bredere helhedsbetragtning og dermed en mere uddy-

bende viden om den traumatiserede flygtning, til gavn 

såvel monofagligt som i det tværfaglige teamsamarbej-

de. 

Redskabet – ICF Core Set til traumatiserede flygtninge 

– er ikke færdigudviklet, men med rapportens resultater 

er der skabt et grundlag for videreudvikling af et ICF do-

kumentationsredskab til denne målgruppe.

Sammenfatning
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The purpose of this project was to develop a tool for inter-

disciplinary documentation and a monitoring tool which 

include both physical, mental and social factors. The aim 

was to describe health conditions of traumatized refugees 

by means of an ICF Core Set (a number of codes selected 

from the International Classification of Functioning, Dis-

ability and Health (ICF).  Secondly we had the intention 

to test whether this tool could prove itself suitable for an 

overall description of functional ability of traumatized 

refugees both before, during and after the intervention.

A systematic literature review was conducted for the 

project. The intention of this review was threefold firstly 

we intended to clarify which effects traumatized refugees 

experience when related to ICF categories (as described in 

the core set), secondly we needed to find out which kind 

of rehabilitation they receive and thirdly we wanted to 

find out which methods were applied to document, moni-

tor and to assess rehabilitation approaches, cf. enclosure 

8 of this report.

The aim of the project was neither to study nor to describe 

the effect of rehabilitation approaches such as conditions 

related to the traumatized refugee’s network or environ-

ments that might affect the refugee’s living conditions. 

Thus, it was not the intention to discuss the cause of po-

tential changes of functional ability, but the aim was to 

find out, whether any functional changes could be moni-

tored when using the tool.

Traumatized refugees are a complex target group with very 

different backgrounds. The nature, the number and the 

duration of the traumas, they have been exposed to, have 

affected them both mentally and physically with varying 

symptoms such as fear, depression, sleep problems and 

pains. Furthermore, many exiled refugees are affected by 

living conditions of their new country, e.g. waiting times 

for political asylum,  residence permit – at the same time 

they have to adapt to a new culture, acquire a new lan-

guage and norms.

 Studies on the effect of rehabilitation of refugees as re-

gards health care have been very scarce. Therefore, more 

and thorough studies are demanded. The measuring in-

struments usually applied often address to a specific di-

agnosis as Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). This 

fact speaks for developing a measuring instrument with a 

wide focus on health and disease. An instrument that can 

measure both mental and somatic symptoms often seen 

with traumatized refugees, and furthermore clarify how 

the context affects the ability of functioning.

The results obtained from this project leads us to the con-

clusion that it has been possible to develop a tool based 

on the ICF classification. The tool has turned out to be 

useful for a general description of the total health condi-

tions (physical and mental functional ability as well as im-

pact from the environment) of traumatized refugee’s. The 

tool helps to describe changes in the functional ability to 

be used in connection with preparation of plan of action. 

It can also be used to express knowledge about the refu-

gees and describe the general conditions of the refugees 

included in the study.

 Interdisciplinary teams have tested the tool and stated 

that they have achieved a common language, a common 

understanding and achieved thorough knowledge about 

the traumatized refugees – for the benefit of both mono 

and interdisciplinary team work.

The tool; the ICF Core set for traumatized refugees has not 

yet been fully developed, but with the results of the report 

there has been created a basis for a further development 

of an ICF documentation tool for the target group; trau-

matized refugees. 

Summary
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Blandt flygtninge i Danmark er 20-30 procent traumati-

serede som følge af krig, flugt eller tortur. Det antages, at 

ca. 50 % af den danske flygtningepopulation, svarende til 

ca. 55.000, lider af angst og depression. Heraf opfylder ca. 

22.000 kriterierne for PTSD (Post Traumatisk Stress Dis-

order), svarende til 20 % af den samlede population (1). 

På rehabiliteringscentre og klinikker tilbydes speciali-

seret rehabilitering og behandling af flygtninge med ef-

tervirkninger af tortur, krig og flugt. For at gøre brug af 

centrene skal flygtningene have behov for en indsats, 

der rækker ud over, hvad det øvrige revaliderings- og be-

handlingssystem tilbyder (2). 

Den indsats, der tilbydes flygtninge på centre og klinik-

ker i Danmark, er helhedsorienteret med udgangspunkt 

i klientens hele livssituation, idet ikke blot den traumati-

ske begivenhed, men også sociale faktorer spiller en rolle 

for prognosen og den enkeltes symptombillede.

Det betyder, at indsatsen er tværfaglig og kan omfatte 

psykoterapi, fysioterapi, afspændingspædagogik, un-

dersøgelse og behandling af speciallæge, social koordi-

nering og behandling (1). Nogle centre og klinikker kan 

endvidere tilbyde pædagogisk rehabilitering.

Rehabiliteringen er et tilbud under Sundhedsloven (tid-

ligere sygehusloven), som er et specialsygehustilbud, der 

evt. kombineres med Lov om Aktiv Social Indsats, Lov 

om Aktiv Beskæftigelses Indsats, Integrationsloven el-

ler Serviceloven. Henvisning til rehabilitering foregår via 

læge, psykolog eller kommune. Denne danner grundlag 

for en vurdering af rehabiliteringsbehovet og for tilrette-

læggelse af den videre behandling (2).

I et pilotprojekt blev der udviklet en systematisk registre-

ring af flygtninge henvist til behandling. Formålet med 

pilotprojektet var at opbygge en database, at monitorere 

ændringer i psykiske og fysiske symptomer og sociale 

problemstillinger under et behandlingsforløb samt at 

opbygge et netværk til erfaringsudveksling blandt fag-

personer i centrene (3).

På baggrund af resultater fra pilotprojektet og et stadigt 

behov for et fælles tværfagligt dokumentationsredskab 

til beskrivelse af traumatiserede flygtninges komplekse 

problemområder, tog lederne fra landets rehabiliterings-

centre og -klinikker initiativ til igangsættelse af nærvæ-

rende projekt.

Forudsætninger for som center/klinik at deltage i pro-

jektet var, at faggrupperne fysioterapeut/kropsterapeut, 

psykolog, socialrådgiver, var en del af den faste persona-

lestab på centret eller klinikken. 

Fra projektstart deltog otte centre/klinikker: Klinik for 

traumatiserede flygtninge – Vordingborg, Klinik for trau-

matiserede flygtninge – Århus, RCT – Fyn, RCF – Region 

Nordjylland, RCT-Jylland, RCT København, OASIS og RIC 

Horsens (udgik før interventionsopstart grundet omor-

ganisering, som følger af strukturreformen).

Centrene og klinikkerne var forskellige med hensyn til, 

hvilke traumatiserede flygtninge de modtog, hvilke ind-

satser de tilbød, den faglige sammensætning af ansatte, 

tidsperioden fra forundersøgelse til behandlings/reha-

biliteringsopstart samt de måleinstrumenter, modeller 

eller skabeloner der blev anvendt til registrering af trau-

matiserede flygtninges samlede funktionsevne.

Hvert center/klinik udvalgte tre ICF–nøglepersoner, hhv. 

en fysioterapeut/kropsterapeut, psykolog og socialråd-

giver, der tilsammen udgjorde det tværfaglige team, der 

deltog i projektperioden.

Til projektet blev etableret en styregruppe, der inviterede 

MarselisborgCentret til at varetage projektlederskabet.

Begrebet rehabilitering omfatter i nærværende projekt 

såvel behandling som rehabilitering, idet vi her betragter 

behandling som en del af rehabilitering.

Hvor behandling tager udgangspunkt i en eller flere 

diagnoser med tilhørende symptomkompleks, retter re-

habilitering fokus på hele borgerens hverdagsliv, hvilket 

kræver en tværfaglig koordinerende indsats og fælles 

målsætning. Rehabilitering foregår i forskelligt omfang 

i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere på de 

deltagende centre og klinikker. 

Efter igangsættelsen af nærværende projekt er der udar-

bejdet en omfattende MTV (Medicinsk teknologivurde-

ring) rapport (4). Formålet med denne MTV var at afklare 

og sammenfatte den foreliggende evidens for behandling 

1. Indledning 
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1. Indledning

og rehabilitering af patienter med PTSD, herunder trau-

matiserede flygtninge, på baggrund af en systematisk lit-

teraturgennemgang. MTV rapporten anbefaler bl.a. 

•  At der som minimum før og efter en behandlingsind-

sats indsamles systematisk registrerede data vedrø-

rende klientens symptomkompleks, reaktionsmønster 

og psykosociale ressourcer for at kunne dokumentere, 

monitorere og videreudvikle behandlingsindsatsen. 

•  At der udarbejdes en ensartet protokol med få måle-

instrumenter, der på en veldefineret måde afkoder de 

centrale elementer i klientens problemstilling.

•  At der oprettes en tværfaglig database fra samtlige fag-

personer, til anvendelse i praksis og i forskningsøje-

med. 

Hvor MTV rapporten især har fokus på patienter med 

PTSD og vurdering af effekt af behandling, har nærvæ-

rende projekt fokus på traumatiserede flygtninges hele 

helbredstilstand, uafhængigt af diagnoser. Fælles for 

MTV’ens og nærværende projekts anbefalinger er beho-

vet for et fælles systematisk dokumentationsredskab til 

beskrivelse af funktionsevnen hos traumatiserede flygt-

ninge.  



13ICF som dokumentation og monitoreringsredskab – anvendt til primært traumatiserede flygtninge

De følgende tre afsnit er en meget kortfattet sammen-

skrivning af litteraturgennemgangen, der findes i sin 

helhed i bilag 8.

Traumatiserede flygtninges 
helbredstilstand
Det er veldokumenteret, at traumatiserede flygtninge har 

psykiske problemer, PTSD, depression og angst. Resulta-

ter fra studiepopulationerne er meget varierende. Nogle 

studier finder en prævalens på 100% for PTSD (5,6). Præ-

valens for depression findes varierende fra 93,5% til 3,5-

7% og angst fra 91,9% til 3,5-7% (7,8,9,10), hvor den lave 

procent ligger under eller i niveau med prævalens i den 

gennemsnitlige befolkning.

Studier, der indeholder fysiske problemområder hos 

flygtninge, beskriver omfattende skader som brænde-

mærker, snitsår, skudmærker, brækkede lemmer, dårligt 

selvvurderet helbred og nedsat funktionsevne. 

En række øvrige demografiske og sociale faktorer påvir-

ker derudover helbredstilstanden. For eksempel afhæn-

ger flygtningenes sundhed til dels af etnicitet, genetiske 

og biologiske faktorer, ligesom sociologiske faktorer spil-

ler en rolle. Et studie finder en lavere andel med psyki-

ske lidelser i lande, hvor modtagerlandet og hjemlandet 

socialt og kulturelt er sammenlignelige end i lande, der 

adskiller sig meget fra hinanden (11).

Effekt af rehabilitering
Der findes ringe dokumentation for effekt af rehabilite-

ringsindsats i forhold til at forbedre sundheden for trau-

matiserede flygtninge, og resultaterne er ofte modsatret-

tede og ofte målrettet effekt af behandling (5,7,12,13).

Rehabiliteringsindsatser er primært foregået i lande med 

god adgang til sundhedsydelser, hvorimod hovedparten 

af alle flygtninge kommer fra lande med begrænsede res-

sourcer (14). 

Manglende social støtte og stress i forbindelse med in-

tegrering i det nye land, fx i forhold til jobsøgning og det 

at lære et nyt sprog, har betydning for udvikling af psyki-

ske problemer, mens det at have et arbejde kan have en 

større positiv effekt på sundheden end rehabiliterings-

indsatserne (15). 

Måling af rehabiliteringsindsats
Til måling af helbred er anvendt en lang række forskellige 

måleinstrumenter, hvoraf de mest benyttede er Harvard 

Trauma Questionnaire, Hopkins Symptom Checklist-25, 

SF-36 og WHOQOL-BREF. Ikke alle måleinstrumenter er 

validerede på de flygtningepopulationer, som de benyt-

tes på, hvilket kan influere på resultaterne. Der er ikke 

fundet eksempler på et ICF baseret måleredskab.

På trods af manglende konsistens mellem studierne mht 

evidensniveau, vurderingsmetoder, populationer og 

sampling, tegnes der et tydeligt billede af en befolknings-

gruppe i øget risiko for psykiske og fysiske symptomer, 

som følge af de traumer, de har før, under og efter flugten. 

De har tydeligt behov for rehabilitering, men hvis den gi-

ves, er der usikkerhed omkring effekten af indsatsen.

Den viden, der er indhentet ved litteraturgennemgan-

gen, er i overensstemmelse med de problemstillinger, 

der kendes fra praksis. Her efterspørges en veldokumen-

teret viden om traumatiserede flygtninge, deres psykiske, 

fysiske og sociale problemer med henblik på at optimere 

behandling og rehabilitering. 

ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, 

Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand) (16), 

medtager netop fysiske, psykiske og sociale områder og 

giver mulighed for at beskrive og monitorere såvel funk-

tionsevnen, funktionsevnenedsættelsen og kontekstens 

påvirkning. ICF er derfor valgt som redskab i nærværende 

projekt. 

ICF
ICF blev godkendt af WHO i 2001 som klassifikationssy-

stem til international anvendelse (17). En dansk udgave af 

ICF klassifikationen: International klassifikation af funk-

tionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand 

blev udgivet i 2003 (16). Det overordnede sigte med denne 

klassifikation er at tilbyde et fælles og standardiseret sprog 

2. Baggrund 
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2.  Baggrund

og en tilsvarende begrebsramme til beskrivelse af helbred 

og dermed forbundne tilstande. I 2005 udarbejdede Mar-

selisborgcentret for Sundhedsstyrelsen en dansk vejled-

ning i brug af ICF med det formål at sikre en ensartet brug 

af klassifikationen på tværs af fag og sektorer til personer 

med funktionsevnenedsættelse (18).

ICF er en bio-psyko-social model, med samspil mellem 

komponenterne. ICF består af to dele, som er afgræn-

sende aspekter af den samlede helbredstilstand. Første 

del indeholder komponenterne kroppens funktioner og 

anatomi samt aktivitet og deltagelse, hvilket svarer til 

funktionsevnen. Anden del indeholder komponenterne 

omgivelsesfaktorer og personlige faktorer, hvilket svarer 

til kontekstuelle faktorer.

ICF kan anvendes som referenceramme på tværs af fag-

grupper og sektorer til forskellige formål bl.a. standar-

diseret sprog/kommunikation mellem fag og sektorer, 

klinisk værktøj til bedømmelse af behov for valg af inter-

vention, redskab i forbindelse med behandling, træning 

og rehabilitering samt referenceramme i forbindelse 

med dokumentation og forskning.

ICF kan anvendes som klassifikation, hvor personens 

funktionsevne scores (kodes) ved at udvælge domæner 

eller kategorier fra klassifikationens forskellige kompo-

nenter med mulighed for at tilføje gradienter, der angi-

ver påvirkning af helbredstilstanden indenfor kategorien 

(dvs. graden af funktionsevnenedsættelse). 

ICF klassifikationen er omfattende og indeholder i alt 

1454 koder (kategorier) indenfor de fem komponenter, 

der består af: Kroppens funktioner, anatomi, aktivitet, 

deltagelse og omgivelsesfaktorer. Hertil kommer en eller 

flere gradienter, der belyser den store kodningsmulig-

hed. ICF kategorierne kvantificeres ved anvendelse af en 

fælles generisk skala med brede procentopdelinger (sva-

rende til relevante fordelinger af percentiler i standard-

befolkningen). 0 INTET problem (0-4%), 1 LET problem  

(5-24%), 2 MODERAT problem (25-49%), 3 ALVORLIGT 

problem  (50-95%), 4 KOMPLET problem (96-100%), 8 

uden specifikation, 9 ikke relevant.

De personlige faktorer indgår som en del af de kontek-

stuelle faktorer, men er ikke klassificeret.

For at imødekomme behovet for anvendelighed har WHO, 

FIC netværket (Family of International Classifications) i 

samarbejde med internationale organisationer, i officielt 

samarbejde med WHO, udviklet ICF baserede praktiske 

redskaber bl.a. ICF Core Sets (et antal koder udvalgt fra 

ICF klassifikationen til en defineret målgruppe). 

De første Core Sets, der blev udviklet, var til kroniske hel-

bredstilstande, bl.a. Breast Cancer, Depression, Stroke, 

Low Back Pain. Der er igangværende arbejde med udvik-

ling af flere Core Sets til bl.a. akut rehabilitering og post 

akut rehabilitering. 

Et Core Set udvikles primært som et Comprehensive Core 

Set, der medtager så få kategorier som muligt, men til-

strækkeligt til at give en udførlig og detaljeret multidisi-

plinær beskrivelse af patientens funktionsevne og funkti-

onsevnenedsættelse. Fra dette udvælges et mindre antal 

koder til et Brief Core Set, der indeholder så få kategorier 

som muligt, men tilstrækkeligt til at beskrive patientens 

funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i den speci-

fikke tilstand (19,20). 

Til ICF Core Sets, der er udarbejdet af arbejdsgrupper 

under WHO, er anvendt Delphimetoden, en omfattende 

proces der indeholder:

a)  en forberedelsesfase (systematisk litteraturgennem-

gang, patientinterviews, ekspertundersøgelse og 

tværsnitsstudie), 

b)  en udviklingsfase med konsensuskonference og ud-

arbejdelse af ICF Core Set vha. en Delpfiteknik samt

c)   en valideringsfase med testning af de udarbejdede 

Core Sets.

Delphiteknikken er en struktureret kommunikationspro-

ces med fire nøglekarakteristika: anonymitet, gentagelse 

med kontrolleret feed back, statistisk grupperespons og 

ekspert input (21,22).  I nærværende projekt er Delphi-

teknikken valgt som metode til udarbejdelse af Compre-

hensive Core set til traumatiserede flygtninge.
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Målgruppen for det udviklede Core Set er både primært 

traumatiserede flygtninge, der defineres som: ” Perso-

ner som i et andet land har været udsat for en traumatisk 

hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, bor-

gerkrig og politisk forfølgelse, tortur og andre former for 

organiseret vold, som yderligere kan have medført tab af 

nærtstående personer, hus og hjem, hjemland m.m., der 

har ført til alvorlige psykiske, fysiske og sociale proble-

mer” og sekundært traumatiserede flygtninge, der defi-

neres som: ”Personer som lever sammen med en primært 

traumatiseret person, således at relationen i sig selv truer 

personens psykiske, fysiske og sociale integritet” (1).

Målgruppen i projektet er primært traumatiserede 

flygtninge, i aldersgruppen 18 til 65 år, der er vurderet 

og indstillet til rehabiliteringsindsats med en tværfaglig 

indsats (fysioterapeut/kropsbehandler, socialbehandler, 

psykolog), og hvor den tværfaglige indsats planlægges at 

foregå som minimum en gang månedligt ved socialråd-

giver og en gang ugentligt ved psykolog og fysioterapeut/

kropsbehandler.

3. Målgruppe 
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•  At udvikle et tværfagligt dokumentationsredskab til 

beskrivelse af traumatiserede flygtninges samlede hel-

bredstilstand. 

•  At anvende redskabet til dokumentation og monitore-

ring af rehabiliteringsindsats, dvs. til sammenligning 

af målinger før og efter en intervention. 

•  At undersøge professionelles vurdering af anvendelig-

heden af det udviklede dokumentation og monitore-

ringsredskab.

4. Formål 
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5.1 Datagrundlag
Til projektet er udarbejdet skemaer til indhentning af op-

lysninger om de deltagende centre/klinikker og klienter 

(traumatiserede flygtninge).

5.1.1 Registrering af centre/klinikker

Der blev udarbejdet et registreringsskema til afdækning 

af områderne: 

ÿ �Størrelsen af centrene/klinikkerne målt ved antal kli-

enter og antal medarbejdere

ÿ �Registrering af anvendte måleredskaber/skalaer

ÿ �Planlagt organisering af scoring

ÿ ��Forventning om hvordan scoringer skal indarbejdes i 

behandlingsplanerne.

Skemaerne blev udfyldt af lederne på centrene/klinik-

kerne.

5.1.2 Registrering af klienter 

Der blev udarbejdet registreringsskemaer til oplysning 

om klienterne ved hhv. 1. og 2. scoring til afdækning af 

områderne:

ÿ �Personlige data (CPR, nationalitet, civilstand, opholds-

grundlag)

ÿ �Henvisningsmåde (psykolog, speciallæge, psykiater, 

kommune, praktiserende læge)

ÿ �Tolkebistand

ÿ �Udsættelse for traumatiske hændelser

ÿ �Kendte somatiske og psykiske sygdomme

ÿ �Medicinering

ÿ �Deltagelse i anden aktivitet (danskundervisning, værk-

stedsarbejde o.l.).

Skemaet blev udfyldt samlet af ICF-nøglepersonerne i 

det tværfaglige team umiddelbart efter scoringerne.

5.2  Udvikling af et tværfagligt dokumenta-
tionsredskab til beskrivelse af  
traumatiserede flygtninges samlede 
helbredstilstand

Som metode til udvælgelse af ICF koder valgte vi Delp-

hiteknikken, der er et delelement fra Delphimetoden (se 

baggrund side 14). I Delphiteknikken udpeges eksperter, 

der i en proces på tre runder udvælger relevante koder til 

et Comprehensive Core Set til en defineret målgruppe.

5.2.1 Udvikling af ICF Comprehensive Core Set 

Under en international konference, afholdt i foråret 2007 

for netværksgruppen, der arbejder med traumatiserede 

flygtninge, introducerede en repræsentant fra styregrup-

pen kort projektet. Konferencedeltagerne blev opfordret 

til at indgå som eksperter til udvælgelse af ICF koder, to 

eksperter var interesserede. Med den sparsomme inter-

nationale respons kontaktede medlemmer af styregrup-

pen, kvalificerede fagpersoner nationalt, med opfordring 

til at indgå som eksperter, hvorefter i alt 12 personer gav 

tilsagn om at medvirke i processen. Eksperternes faglige 

baggrund var to læger, tre fysioterapeuter, to psykologer, 

en psykoterapeut og fire socialrådgivere. To eksperter var 

fra Østrig (en psykoterapeut og en socialrådgiver) og 10 

fra Danmark.

5. Materiale og metode  

2007 2008 2009
Aktiviteter/måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Præsentation af projektidé
Møder med Styregruppen (i alt 13)
Temadage med ICF-nøglepersoner (i alt 5)
Udarbejdelse af Comprehensive Core Set
Udarbejdelse af Brief Core Set
Inklusion/Intervention 
Databearbejdning og rapportskrivning
Afrapportering

Tabel 1. Tidslinie for aktiviteter i projektet



18 ICF som dokumentation og monitoreringsredskab – anvendt til primært traumatiserede flygtninge

5. Materiale og metode

Runde 1

I første runde fravalgte eksperter ikke-relevante ICF-ko-

der på andet niveau (362 koder) ud fra forskrifter (bilag 2 

a og 2 b) til første Delphi-runde.

Runde 2

Koder, der i første Delphi-runde blev fravalgt af alle eks-

perter, blev fjernet fra kodesættet. Til anden Delphi-runde 

blev udsendt skemaer, hvor eksperter blev bedt om for 

hver enkelt kode at svare ja eller nej på spørgsmålet, om 

de fandt ICF-koden relevant for gruppen af traumatise-

rede flygtninge. I skemaet til anden Delphi-runde kunne 

eksperter se egne svar fra første Delphi-runde samt ano-

nymiserede svar fra de 11 andre eksperter. Andelen af eks-

perter, der ikke fravalgte den enkelte kode i første Delphi-

runde, er angivet i procent i skemaet bilag 3 b.

Forskrifter samt et udsnit af skemaet til anden Delphi-

runde kan ses i henholdsvis bilag 3a og bilag 3b.

Runde 3

Til tredje Delphi-runde blev der udsendt skemaer, iden-

tiske med skemaerne til anden Delphi-runde, hvor eks-

perter blev bedt om for hver enkelt kode at svare ja el-

ler nej på spørgsmålet, om de fandt koden relevant for 

gruppen af traumatiserede flygtninge. I skemaet til tredje 

Delphi-runde kunne eksperter se egne svar fra anden 

Delphi-runde samt anonymiserede svar fra de 11 andre 

eksperter. Andelen af eksperter, der fandt koden relevant 

i anden Delphi-runde, er angivet i procent i skemaet bi-

lag 4 b.

Forskrifter samt et udsnit af skemaet til tredje Delphi-

runde kan ses i henholdsvis bilag 4a og bilag 4b.

Sideløbende med udviklingen af Comprehensive Core 

Set, blev der afholdt to identiske temadage i Øst og Vest-

danmark for ICF-nøglepersoner samt leder, dvs. en cen-

terleder, behandlingsleder eller afdelingsleder. Program-

met for temadagen var undervisning i ICF modellen, 

samt eksempler på hvordan ICF modellen kan anvendes 

i praksis som hhv. referencemodel og klassifikations-

model. Deltagerne blev præsenteret for erfaringer med 

anvendelse af ICF Core Set, hvorefter de på baggrund af 

en case øvede sig med scoring indenfor forskellige ICF 

kategorier. 

5.2.2. Udvikling af ICF Brief Core Set

Brief Core Set 1 til traumatiserede flygtninge

Fra Comprehensive Core Set til traumatiserede flygtninge 

blev udvalgt koder til et ICF Brief Core Set. Udvælgelsen 

foretog hver enkelt ICF-nøgleperson, elektronisk gennem 

én Delphi-runde.

Denne procedure skulle iflg. kriterierne i Delphimetoden 

have været foretaget af de samme eksperter, som udvalgte 

koder til et Comprehensive Core Set. Af tids og ressour-

cehensyn valgte vi ICF-nøglepersoner, som eksperter på 

såvel målgruppe som praksis.   

Forskrifter samt et udsnit af skema udsendt til ICF-nøgle-

personer kan ses i henholdsvis bilag 5a og bilag 5c.

Efterfølgende blev afholdt en temadag for ICF-nøgleper-

sonerne med gennemgang af processen omkring udvik-

ling af hhv. Comprehensive og Brief Core Set.

Brief Core Set blev gennemgået med afklaring af, om hver 

enkelte kode var forståelig, eller om der skulle tilføjes 

hjælpetekst. Desuden blev det drøftet, om komponenten 

aktivitet og deltagelse skulle scores samlet eller hver for 

sig, samt kriterier for sammenlignelighed til vurdering af 

funktionsevnen. 

Udvælgelsen af Brief Core Set blev efter første udvælgel-

se kritiseret af ICF-nøglepersonerne, hvorfor proceduren 

gik om.

Brief Core Set 2 til traumatiserede flygtninge

Fra Comprehensive Core Set til traumatiserede flygtninge 

blev udvalgt koder til et ICF Brief Core Set. Udvælgelsen 

foretog det tværfaglige team (de tre ICF-nøglepersoner) 

fra hvert center elektronisk gennem én Delphi-runde.

Forskrifter samt et udsnit af skema, udsendt til ICF-nøg-

lepersoner kan ses i henholdsvis bilag 5b og bilag 5c.

Efterfølgende blev der afholdt en temadag for ICF-nøg-

lepersonerne, med gennemgang af processen omkring 

udvikling af Brief Core Set 2 (defineres efterfølgende som 

Brief Core Set, svarende til det Core Set der er anvendt i 

interventionen). Nye koder blev gennemgået med afkla-

ring af, om de var forståelige, eller om der skulle tilføjes 

hjælpetekst.

Brief Core Set blev lagt ind i en Excel fil, hvor ICF-nøgle-

personerne efter de tværfaglige scoringer kunne indtaste 
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resultater. Resultaterne forblev internt på centrene/kli-

nikkerne, og tilgængelig for ICF-nøglepersonerne i inter-

ventionsperioden, samt indgik som en del af klienternes 

journalmateriale.

5.3  Anvendelse af redskabet til dokumen-
tation og monitorering af rehabilite-
ringsindsats, dvs. til sammenligning af 
målinger før og efter en intervention 

5.3.1 Forberedelse til dokumentation og monitorering

Med det udviklede ICF Brief Core Set blev det besluttet 

hvilke områder, der skulle måles på, men ikke hvordan 

funktionsevnen indenfor de enkelte områder (koder) 

skulle vurderes eller registreres.

Til vurdering af funktionsevnen blev belyst:

ÿ �Anvendelse af måleredskaber/skalaer e.l.

Til projektet blev der, som alternativ til gradienter, an-

vendt en Visuel Analog Skala (VAS) fra 0-100% til registre-

ring af klienternes funktionsevne. Således svarer 0% til 

ingen funktionsevnenedsættelse, og 100% svarer til total 

funktionsevnenedsættelse.

I ICF klassifikationen anvendes gradienter til beskri-

velse af graden af funktionsevnenedsættelse med brede 

procentopdelinger (se baggrund side 13). Disse gør det 

vanskeligt at præcisere, hvor meget funktionsevnen æn-

drer sig. Hvis en klient fx indenfor et område forbedrer 

funktionsevnen fra 52% til 48%, vil han gå fra at have et 

alvorligt problem til et moderat problem, men det siger 

ikke, om han har ændret sin funktionsevne eksempelvis 

2% eller 40%. Den modsatte vej er det uklart, om ændrin-

gen fra et alvorligt til et moderat problem fx skyldes en 

ændring fra 40% til 2%.

Til dokumentation og efterfølgende monitorering var 

det vigtigt, at der blev indhentet oplysninger til dækning 

af samtlige koder i Brief Core Set. ICF-nøglepersonerne 

blev forud for interventionen bedt om at fordele ICF 

koderne, dvs. hvilke koder de som faggruppe fandt rele-

vante at være ansvarlige tovholdere for. Under interven-

tionen blev ligeledes belyst:

ÿ �Fordelingen af koder og vurdering af aftalen om tov-

holderfunktionen.

5.3.2 Dokumentation og monitoreringsprocessen

Til projektet blev udarbejdet retningslinjer for processen 

fra inklusion til 2. scoring – figur 1.

a) Inklusionsperioden blev fastsat til tre måneder

b) 1. ICF scoring (1. måletidspunkt) blev defineret ved:

 •  Der har været gennemført mindst en samtale ved 

hhv. fysioterapeut/kropsbehandler, psykolog og 

socialrådgiver, inden udgangen af 4. uge efter ind-

skrivning

 •  Egentlig behandling må ikke være påbegyndt

c)  Interventionsperioden var i projektet fastsat til mak-

simalt otte måneder efter den 1. scoring/måling af 

klienten.

d) 2. ICF scoring (2. måletidspunkt) blev defineret ved:

 •  Ordinær afslutning af klienten indenfor interventi-

onsperioden

 •  Otte måneder efter 1. scoring, hvis klient ikke er af-

sluttet.

Der blev udarbejdet registreringsskemaer til belysning af 

områderne:

ÿ �Afholdte samtaler med ICF-nøglepersoner forud for 1. 

scoring

ÿ �Behandlingstid

ÿ �Antal månedlige behandlinger ved hver faggruppe

ÿ �Grundlag for behandlingsafslutning ved 2. scoring.

5.3.3 Dokumentation og monitorering

ICF-nøglepersonerne registrerede scoringer på klienterne 

ved behandlingsopstart (1. scoring) og efter intervention 

(2. scoring), dels til opbevaring i eget journalmateriale og 

dels til central dataregistrering i datamanagementenhe-

den, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Der 

vil i resultatafsnittet blive præsenteret eksempel på: 

ÿ �Scoring af klient  

ÿ �Medianværdier for hver kode beregnet for alle klienter.

5.3.4 Redskabets reliabilitet

Redskabets reliabilitet blev undersøgt på baggrund af 

data fra to temadage med deltagelse af ICF nøgleperso-

nerne.

Det havde været hensigtsmæssigt, om scoringen på de to 

temadage blev udført på den samme klient, hvilket ikke 

var muligt af etiske grunde. I stedet agerede en ICF-nøg-
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leperson klient i et rollespil ud fra en realistisk situation. 

I rollespillet deltog tillige tre ICF-nøglepersoner, en fra 

hver faggruppe, der undersøgte/interviewede klienten, 

svarende til kendt praksis. Rollespillet blev optaget på vi-

deo til brug på temadag efter interventionsophør. 

På første temadag blev det udførte rollespil scoret af ICF-

nøglepersonerne i fællesskab for hvert center.

Resultaterne af denne øvelse blev indsamlet med henblik 

på brug ved senere reliabilitetstest. Under afvikling af end-

nu en temadag, efter indhentet erfaring i brug af ICF red-

skabet, blev ICF-nøglepersonerne præsenteret for video af 

rollespil. Efterfølgende blev situationen scoret af ICF-nøg-

lepersonerne, i fællesskab for hvert center. Resultaterne af 

scoringer fra første og anden temadag blev testet. 

5.4  Undersøgelse af professionelles 
vurdering af anvendeligheden af det 
udviklede dokumentation og monito-
reringsredskab

Der blev udarbejdet et registreringsskema til afdækning 

redskabets anvendelighed ved hhv. 1. og 2. scoring. 

Hovedområder der blev registreret var:

ÿ �Anvendelse af notater forud for scoringerne

ÿ �Anvendelse af tid forud for den tværfaglige konference

ÿ �Anvendt tid på selve scoringen

ÿ �Enighed blandt kategorier under scoringen

ÿ �Forventninger til anvendelse af ICF ved udarbejdelse 

af behandlingsplan

ÿ �ICF’s anvendelse til udvikling af behandlingsplan

ÿ �Viden udtrykt vha ICF

ÿ �Beskrivelse af klienten vha ICF

ÿ �Vurdering af overflødige og manglende ICF koder i for-

bindelse med scoringerne.

Forundersøgelse

Vurdering af om
patienten opfylder
inklusionskriterier

Ja

Behandlingsstart/
Indskrivning

Nej

Projektstart
for patient

Patienter
fortsætter i
normal
behandling

Min. 1 møde m.
socialrådgiver

Min. 1 møde m.
socialrådgiver

Min. 1 møde m.
socialrådgiver

1. Scoring
Max. 4 uger efter indskrivning og
egentlig behandling må ikke være begyndt

Nøglepersoner forbereder sig hver for 
sig på ICF-scoringen ved hjælp
af ”Skema til personlige notater...”
og ”ICF Brief Core Set Manual”

Behandlerkonference
Nøglepersoner foretager ICF-

scoringen og udfylder
Klientskema til

behandlingsstart sammen

Nøglepersoner udfylder
behandler- og baggrundsskema 

hver for sig

Klientskema + Behandlerskema til 
behandlingsstart indsendes

ICF – indtastes på PC

ICF-scoringenanvendes løbende

Der vurderes løbende om patienten bør 
ekskluderes jf. eksklusionskriterierne

2. Scoring
Min. 28 uger med behandling – indenfor max.
34 uger

Nøglepersoner forbereder sig hver for 
sig på ICF-scoringen ved hjælp
af ”Skema til personlige notater...”
og ”ICF Brief Core Set Manual”

Behandlerkonference
Nøglepersoner foretager ICF-

scoringen og udfylder
Klientskema til

behandlingsstart sammen

Nøglepersoner udfylder
behandler- og baggrundsskema 

hver for sig

Klientskema + Behandlerskema til 
behandlingsstart indsendes

ICF – indtastes på PC}

Figur 1  Retningslinjer for processen i projektet fra inklusion til 2. scoring
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Skemaet blev udfyldt individuelt af hver ICF-nøgleper-

son med mulighed for at tilføje begrundelse for eller 

kommentarer til besvarelserne.

Begrundelse og kommentarer præsenteres i resultataf-

snittet dels som sammenfaldende betragtninger og dels 

som enkelte udsagn. Projektleder udvalgte udsagn ud 

fra, hvad der blev vurderet væsentlige i forhold til det 

stillede spørgsmål og til anvendelse i det fremtidige ud-

viklingsarbejde af ICF redskabet. Begrundelserne er så-

ledes ikke behandlet ud fra gængse kriterier om databe-

arbejdning, der anbefales indenfor kvalitative metoder.

Udover de indhentede oplysninger via registreringsske-

maerne, blev der indhentet oplysninger fra ICF-nøgle-

personerne forud for sidst afholdte temadag, hvor de 

som tværfagligt team skulle besvare spørgsmålene: Hvad 

har været de største udfordringer ved anvendelsen af ICF 

– for jer som tværfaglig gruppe? Nævn de tre vigtigste. 

Hvilke ændringer skal der til for at udvikle anvendelsen 

af ICF – for jer som tværfaglig gruppe? Nævn de tre vig-

tigste.

På selve temadagen besvarede ICF-nøglepersonerne de 

tidligere stillede spørgsmål til tværfaglig besvarelse: nu 

i tre monofaglige grupper, hhv. fysioterapeut/kropste-

rapeut, psykolog og socialrådgiver. Hvad har været de 

største udfordringer ved anvendelsen af ICF – for jer som 

monofaglig gruppe? Nævn de 3 vigtigste. Hvilke ændrin-

ger skal der til for at udvikle anvendelsen af ICF – for jer 

som monofaglig gruppe? Nævn de tre vigtigste.

 Til slut på temadagen blev diskuteret og kommenteret, 

hvordan det havde været, at anvende Brief Core Set un-

der projektperioden, og forslag til hvordan redskabet 

fremover kan udvikles og anvendes.
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6.1 Datagrundlag

6.1.1 Centre/klinikker

Centrets/klinikkens størrelse blev opgjort ved antal kli-

enter (registreret som påbegyndte og afsluttede behand-

linger) og antal medarbejdere – tabel 2. Resultaterne si-

ger ikke noget om behandlingens art, varighed m.m. 

Besvarelser vedrørende anvendte måleredskaber/ska-

laer, planlagt organisering af scoring og forventning om, 

hvordan scoringerne forventes indarbejdet i behand-

lingsplanerne fremgår af nedenstående:

ÿ �Fire centre/klinikker anvendte skalaer/måleinstru-

menter til monofaglige indsats

ÿ �To centre/klinikker anvendte skalaer/måleinstrumen-

ter til tværfaglige indsats

ÿ �Forventet tidsforbrug anvendt til scoring af klienter, 

opgjort for de enkelte ICF-nøglepersoner var for tre 

centre/klinikker to timer, to centre/klinikker tre timer, 

et center fire time og et center otte timer

ÿ �To centerledere forventede at deltage i scoring af kli-

enter

ÿ �Centerledernes forventninger, til hvordan ICF resulta-

ter kan indarbejdes i behandlingsplanerne, var:

•  Scoring kan vise fokuspunkter i behandlingen 

•  Scoringen gennemgås på teammøde og danner 

grundlag for behandlingsplan sammen med det ge-

nerelle indtryk af klienten. 

•  I forbindelse med behandlingskonferencen, hvor 

jeg også deltager som leder 

•  Forestiller os, at scoringerne vil indgå i behandlings-

plan, hvilke ressourcer, barrierer og hovedproblem-

stillinger der er 

•  De områder, hvor klienten scorer højt, vil naturlig-

vis indgå i behandlingsplanen, såfremt der er en 

forventning om, at behandlingen vil kunne ændre/

forbedre scoringen. 

6.1.2 Klienter 

Af 42 estimerede klienter (seks klienter fra hvert af de syv 

centre/klinikker) blev 39 inkluderet i projektet. 

Datamateriale: 34 klienter blev registreret i alle fire ho-

vedskemaer (klientskema og behandlerskema ved hhv. 

1, og 2. scoring), for to klienter fandtes kun behandler-

skema til behandlingsafslutning, for tre klienter fandtes 

behandlingsskema til behandlingsstart, (de sidste to ka-

tegorier er ikke umiddelbart sammenfaldende).

Klienternes nationalitet fremgår af tabel 3. Blandt de 

 registrerede var 23 mænd og 13 kvinder og en ikke oplyst.

Resultater blandt klienter 
ved hhv. 1. og 2. scoring:
ÿ �14% havde usikkert opholdsgrundlag

ÿ �81% var gift eller samlevende  

ÿ �62% blev henvist fra praktiserende læge, 27% fra kom-

6. Resultater 

Center Antal fuldtidsstillinger* Antal påbegyndte behandlinger – år 2006 Antal afsluttede behandlinger – år 2006

Vordingborg 11 55 40

OASIS 20 61 118

Midtjylland 16 72 80

Fyn 12 23 27

Aalborg 22 73 41

Haderslev 11 52 67

København 12 77 43

Tabel 2  Antallet af fuldtidsstillinger på de 7 deltagende centre/klinikker opgjort ultimo 2007, samt antal hhv. påbegyndte  
og afsluttede behandlinger for hele år 2006

*Under fuldtidsstillinger indgår deltidsstillinger omregnet til fuldtidsstillinger
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mune og 3% fra hver af følgende: Psykolog, psykiater, 

speciallæge og lokalpsykiatri

ÿ �81% af klienterne havde behov for tolkebistand ved de 

forudgående møder og 68% under behandlingsforlø-

bet.

Af figur 2 fremgår at blandt klinterne havde 73% været 

udsat for en eller anden form for hændelse, enten per-

sonrettet eller både personrettet og ikke personrettet.

Resultater blandt klienter ved 2. scoring:
ÿ �11% af klienterne havde siden behandlingsstart været 

udsat for sociale begivenheder i kun positiv retning, 

30% i kun negativ retning, 11% i begge, mens 30% ikke 

havde været udsat for sociale begivenheder i projekt-

forløbet, og 19% blev registreret uoplyst. 

Resultater blandt klienter ved 1. scoring:
ÿ �68% havde en kendt somatisk sygdom. Der blev no-

teret flere forskellige sygdomme, hvoraf mange klien-

ter havde kroniske rygsmerter, piskesmæld, tinnitus, 

tortursmerter. Endvidere blev registreret diabetes, 

forhøjet blodtryk, astma, migræne, Mb cordis, arterio-

sklerose, diskusprolaps, ledforandringer, levercirrose, 

mavekatar, forstoppelse m.fl 

ÿ �84% havde en kendt psykisk sygdom. Fordelingen 

blandt de 31 ja-sigere var i antal: 17 depression, 24 

PTSD, 10 angst, 26 andet. Et samlet antal der oversteg 

37, hvilket betyder, at nogle klienter havde flere diag-

noser.

Hovedparten af klienterne havde således enten en so-

matisk og/eller en psykisk lidelse. Der blev ikke udført 

analyser, der sammenholdt resultater på forekomsten af 

hændelser, somatiske og psykiske sygdomme. 

Af figur 3 fremgår at mange af klienterne modtog medi-

cinsk behandling, således var over halvdelen ved 1. sco-

ring i behandling med antidepressiva og/eller sovemedi-

cin og/eller smertestillende medicin, med et let fald ved 

Nationalitet Antal Nationalitet Antal Nationalitet Antal

Iraker 11 Palæstinenser 2 Kosovo-albaner 2

Irakisk kurder 3 Afghaner 1 iraner 5

Bosnier 5 Somalier 1 Andet 2

Armenier 1 Chad 1 Uoplyst 2

Libaneser 1

Tabel 3 Klienternes nationalitet
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Figur 2 ICF-nøglepersonernes vurdering af, om klienterne har været udsat for traumatiske hændelser, ved 1. scoring
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2. scoring. Resultaterne blev ikke sammenholdt med re-

gistreringen af somatiske og psykiske sygdomme blandt 

klienterne eller hændelser, som klienterne havde været 

udsat for.

Resultater blandt klienter 
ved hhv. 1. og 2. scoring:
ÿ �Hhv. 22% og 27% var planlagt deltagelse/deltog i andre 

aktiviteter fx danskundervisning, værkstedsundervis-

ning 

ÿ �Hhv. 27% og 24% var planlagt deltagelse/deltog i ikke 

individuel behandling fx gruppeterapi, pædagogisk 

intervention. 

Der var således overensstemmelse mellem planlagte og 

udførte aktiviteter og individuelle behandlinger.

6.2  Udvikling af et tværfagligt dokumen-
tationsredskab til beskrivelse af  
traumatiserede flygtninges samlede 
helbredstilstand

6.2.1 ICF Comprehensive Core Set (bilag 6) 

Resultater er udarbejdet på baggrund af eksperters ko-

deudvælgelse, der som iflg. Delphiteknikken indebar tre 

runder med 14-21 dages interval.

Runde 1

Alle 12 eksperter returnerede besvarelser til første Delphi-

runde.

Tre ICF-koder blev fravalgt af alle 12 eksperter:

•  b499 Kardiovaskulære, hæmatologiske, immunologi-

ske, og respiratoriske funktioner uden specifikation

•  e210 Geografi

•  e220 Flora og fauna.

Spørgeskema med anonymiserede svar fra runde et samt 

udregnede andele af eksperter, der ikke fravalgte koden, 

blev udarbejdet. Kodesættet indeholdt herefter 359 ko-

der.

Runde 2

Eksperterne blev nu bedt om at besvare med ja eller nej, 

om de fandt hver af de 359 koder relevante for traumati-

serede flygtninge. 10 eksperter svarede inden udsendel-

sen til tredje runde. 

Tre koder (b280, d810 og d815) fordelt på to eksperter 

manglede svar til anden Delphi-runde.

Procenter til tredje rundes spørgeskema blev udregnet ud 

fra de eksperter, der havde besvaret den enkelte kode.

Spørgeskema med anonymiserede svar fra runde to samt 

udregnede andele af eksperter, der fandt koden relevant, 

blev udarbejdet. Kodesættet indeholdt stadig de 359 ko-

der, der ikke blev fravalgt af alle efter første Delphi-runde.
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Runde 3

Eksperterne blev igen bedt om at besvare med ja eller nej, 

om de fandt hver af de 359 koder relevante for traumati-

serede flygtninge. I skemaet til tredje Delphi-runde kun-

ne eksperter se egne svar fra anden Delphi-runde samt 

anonymiserede svar fra de 11 andre eksperter. Andelen 

af eksperter, der fandt den enkelte kode relevant i anden 

Delphi-runde, er angivet i procent i skemaet bilag 3 b. 12 

eksperter svarede inden Delphi-rundens afslutning.

Konsensusgrader for de tre Delphi-runder kan ses i tabel 

4. I tabel 5 ses antallet af koder, som hver ekspert ikke 

fravalgte i runde et, samt antal koder hver ekspert fandt 

relevante i runde to og tre.

Kommentarer til tabel 4: 

Runde 1: 

En konsensusgrad på 80% eller derover, svarer til at 

mindst 10 eksperter ikke havde fravalgt koden. En kon-

sensusgrad på 90% eller derover, svarer til at mindst 11 

eksperter ikke havde fravalgt koden.

Runde 2: 

En konsensusgrad på 80% eller derover, svarer til at 

mindst otte eksperter ikke havde fravalgt koden. En kon-

sensusgrad på 90% eller derover, svarer til at mindst ni 

eksperter ikke havde fravalgt koden.

Runde 3: 

En konsensusgrad på 80% eller derover, svarer til at 

mindst 10 eksperter ikke havde fravalgt koden. En kon-

sensusgrad på 90% eller derover, svarer til at mindst 11 

eksperter ikke havde fravalgt koden.

Det endelige Comprehensive Core Set består af alle 106 

koder, der i tredje Delphi-runde havde en konsensusgrad 

på 80% eller derover. Kodernes fordeling på de fire kom-

ponenter kan ses i tabel 6.

6.2.2 ICF Brief Core Set 

Fra Comprehensive Core Set udvalgte ICF-nøgleperso-

nerne et reduceret antal koder til et Brief Core Set.

Brief Core Set 1 til traumatiserede flygtninge

Til dette Core Set udvalgte ICF-nøglepersonerne indivi-

duelt koder fra Comprehensive Core Set. 

Efter svarfristen på 14 dage havde kun ni ud af de 27 ICF-

nøglepersoner returneret besvarelse, hvilket svarer til en 

svarprocent på 33%. Fristen blev derfor forlænget med 

en uge, og efter anden svarfrist havde 20 ud af 27 ICF-

nøglepersoner svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 

74%. 19 koder fordelt på fem eksperter manglede svar. 

Konsensusgrader blev udregnet ud fra det antal ICF-nøg-

lepersoner, der havde besvaret den enkelte kode.

De 20 ICF-nøglepersoner, der svarede, fordeler sig som 

følger på de tre faggrupper: Otte fysioterapeuter/krops-

terapeuter, fem socialrådgivere og syv psykologer.

38 koder havde en konsensusgrad på 80% eller derover, 

svarende til at mindst 16 ICF-nøglepersoner fandt koden 

relevant. Kodernes fordeling på de fire komponenter kan 

ses i tabel 6.

14 koder havde en konsensusgrad på 90% eller derover, 

svarende til at mindst 18 ICF-nøglepersoner fandt koden 

relevant.

Antal Eksperter der har 
svaret

Koder med 
manglende 
besvarelse

Koder med 
konsensusgrad

 over 80%

Koder med
 konsensusgrad 

over 90%

Koder med 
konsensusgrad

 100%

Runde 1 12 0 70 39 21

Runde 2 10 3 89 63 37

Runde 3 12 0 106 74 51

Tabel 4 Konsensusgrader på baggrund af eksperternes besvarelse i de 3 runder for kodeudvælgelse

A B C D E F G H I J K L

Runde 1 173 202 128 246 228 207 174 135 300 74 175 188

Runde 2 100 152 113 257 220 - 179 139 239 94 177 -

Runde 3 72 123 119 255 147 191 158 145 204 134 189 153

Tabel 5 Antal valgte koder for hver ekspert
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Fem koder havde en konsensusgrad på 100%.

Antallet af koder, som en nøgleperson fandt relevante, 

varierede fra et minimum på 35 koder til et maksimum 

på 104 koder. Gennemsnittet var 72 koder.

Brief Core Set 1 bestod af alle koder, der havde en kon-

sensusgrad på 80% eller derover. 

På temadag med ICF-nøglepersonerne blev der, under 

gennemgangen af Brief Core Set, opnået større forståelse 

af koderne, og til koder med vanskelig forståelse blev til-

føjet hjælpetekst. 

ICF klassifikationens definition af aktivitet og deltagelse: 

Aktivitet defineres som personens udførelse af en opga-

ve eller en handling, hvortil suppleres med hjælpetekst: 

Fysisk udførelse af en opgave eller handling. Deltagelse 

defineres som en persons involvering i dagliglivet, hvor-

til suppleres med hjælpetekst: Persons involvering i en 

opgave eller handling i en social kontekst (dvs. kan hand-

lingen omsættes i en social sammenhæng). 

I ICF klassifikationen anbefales det, at der til vurdering af 

funktionsevnen tages udgangspunkt i en defineret norm 

for sammenlignelighed. I projektet valgte vi at definere 

normen som – en forventet funktionsevne hos tilsvaren-

de etniske danske personer, i den danske kultur, uden 

den pågældende sundhedstilstand – i både kvalitativ og 

kvantitativ henseende.

ICF-nøglepersoner udtrykte en del frustration over Brief 

Core Set 1, hvor enkelte fagpersoner mente, at der fra 

Comprehensive Core Set var valgt for få koder, der var 

dækkende for deres specifikke område. Et af kritikpunk-

terne gik på, at hvis en ICF-nøgleperson hovedsagelig 

havde valgt koder, som de fandt relevante indenfor eget 

fagområde, udgik andre relevante koder. Som eksempel 

kan nævnes: En fysioterapeut vælger primært monofag-

ligt, dvs. medtager koder som muskelstyrke, tonus, be-

vægelse og medtager ikke så mange af ” de andres” om-

råder, mens en anden vælger mere tværfagligt ”lidt fra 

eget” og ”lidt fra andres” områder. 

Et andet kritikpunkt var, at en del af omgivelsesfaktorer-

ne ikke indgik i Brief Core Set 1 ved en konsensusgrad på 

80%, fx politisk påvirkning. Endvidere blev det nævnt, at 

koder blev udvalgt ud fra centrenes/klinikkernes forskel-

lige fokus hhv. rehabilitering og behandling.

På baggrund af kritikken gik processen om, således at der 

blev udviklet et nyt Brief Core Set 2. 

Brief Core Set 2 til traumatiserede flygtninge (bilag 7)

Til dette Core Set udvalgte ICF-nøglepersonerne fra hvert 

center sammen i det tværfaglige team koder fra Compre-

hensive Core Set. 

Efter svarfristen på 14 dage havde fem ud af de otte cen-

tre/klinikker svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 

63%. Fristen blev derfor forlænget med en måned, og ef-

ter anden svarfrist havde alle otte centre/klinikker svaret, 

hvorefter svarprocenten var oppe på 100%. Ingen koder 

manglede svar.

32 koder havde en konsensusgrad på 80% eller derover, 

svarende til at mindst syv centre/klinikker fandt koden 

relevant. Kodernes fordeling på de fire komponenter kan 

ses i tabel 6.

15 koder havde en konsensusgrad på 90% eller derover 

(dvs. 100%), svarende til at alle otte centre/klinikker 

fandt koden relevant. Antallet af koder som et center 

fandt relevante varierede fra et minimum på 51 koder til 

et maksimum på 84 koder. Gennemsnittet var 64 koder.

Brief Core Set 2 (efterfølgende nævnt som Brief Core Set) 

består af koder, der havde en konsensusgrad på 80% eller 

derover. 

Komponenter

Antal koder Kroppens funktioner Kroppens anatomi Aktiviteter og deltagelse Omgivelsesfaktorer I alt

Comprehensive core set 32 5 44 25 106

Brief core set 1 13 0 21 4 38

Brief core set 2 10 0 17 5 32

Brief core set 1 og 2 8 0 14 3 25

Andelen af koder fra compre-
hensive core set som indgår i 
brief core set 2

31% 0% 39% 20% 30%

Tabel 6 Fordeling af koder i Core Sets
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Komponenten aktivitet og deltagelse blev af ICF-nøgle-

personerne valgt til særskilt kodning, således at de 17 ko-

der skulle vurderes både som aktivitet og som deltagelse. 

Dette betød at antallet af de 17 koder blev fordoblet til 34, 

og Brief Core Set indeholder således i alt 49 koder.

6.3  Anvendelse af redskabet til dokumen-
tation og monitorering af rehabilite-
ringsindsats, dvs. til sammenligning af 
målinger før og efter en intervention

6.3.1 Forberedelse til dokumentation og monitorering

Til vurdering af klienternes funktionsevne blev ICF-nøg-

lepersonerne spurgt om, hvilke måleinstrumenter/ska-

laer e.l. de anvendte. I 50% ved 1. scoring og 61% ved 2. 

scoring blev oplyst hvilke måleinstrumenter, der var an-

vendt forud for scoringen.

Til registrering af tovholderfunktionen blev ICF-nøgleper-

sonerne bedt om, for hver af de 49 koder at angive, om de 

var tovholder på koden. Kun 16 af de 39 mulige tovholder-

skemaer blev besvaret, hvilket svarer til 41%. Resultaterne 

viste, at der på hovedparten af koderne var mindst en tov-

holder, men også at flere koder ikke havde en ansvarlig 

tovholder. Af besvarelserne fremgik ikke hvilken fagper-

son, center eller klient besvarelsen var tilknyttet, hvorfor 

yderligere databearbejdelse ikke blev fundet relevant. 

Spørgsmål om tovholderfunktionen fungerede, blev også 

stillet i behandlerskemaerne, hvor man i figur 4 ser en 

stigning fra ja besvarelserne på 45 procentpoint fra 1. til 

2. scoring. 

6.3.2 Dokumentation og monitoreringsprocessen

Hvis klienterne opfyldte inklusionskriterierne, blev de 

indskrevet til projektet, hvor de indenfor fire uger skulle 

have deltaget i mindst én samtale med hhv. psykolog, fy-

sioterapeut/kropsbehandler og socialrådgiver før 1. sco-

ring.

Afholdte samtaler med ICF-nøglepersoner forud for 1. 

scoring fremgår af figur 5, hvor hovedparten af klienter-

ne havde haft en – to samtaler med hver af ICF-nøgleper-

sonerne før 1. scoring.

Det viste sig vanskeligt at inkludere et tilstrækkeligt antal 

klienter, hvorfor inklusionsperioden blev forlænget med 

14 dage, til i alt tre en halv måned.

Samtidig blev det besluttet at forlænge interventionspe-

rioden med seks uger, svarende til ni en halv måned mod 

de planlagte otte måneder. Begrundelse for forlængelse 

af interventionsperioden var helligdage, ferie, sygefra-

vær hos såvel, klienter, tolke og behandlere samt strejke 

for flere af ICF-nøglepersonerne i projektperioden. Tiden 

for behandling blev ikke forlænget, men perioden for be-

handling kunne, efter de ændrede kriterier, strække sig 

over en længere periode.

Behandlingstid:

ÿ �Der blev kun registreret behandlingstid på 59% af kli-

enterne, med behandlingstider,  fra 88-392 dage.

En behandlingstid på op til 392 dage kan muligvis for-

klares med at indskrivningsperiode eller medtagning af 

tidsforbrug til forundersøgelse er indregnet i behand-

lingstiden.

Figur 4  ICF-nøglepersonernes vurdering af, om aftalen om, hvem der var tovholder/hovedansvarlig for de enkelte koder fungerede  
ved hhv. 1. scoring (107 behandlerskemaer) og 2. scoring (99 behandlerskemaer)

80

70

60

50

40

30

20

10

0P
ro

ce
nt

ue
lle

 a
nd

el
 a

f b
eh

an
dl

er
sk

em
ae

r

Svarkategorier

n 1. scoring
n 2. scoring

ja nej uoplyst



28 ICF som dokumentation og monitoreringsredskab – anvendt til primært traumatiserede flygtninge

6. Resultater

I interventionsperioden var fastsat, at den tværfaglige 

indsats skulle foregå som minimum en gang ugentligt 

ved hhv. psykolog og fysioterapeut (svarende til fire gan-

ge månedligt) og en gang per måned ved socialrådgiver. 

Antal månedlige behandlinger ved hver faggruppe frem-

går af figur 6. 

Hovedparten havde haft mellem en til  fire samtaler, men 

samlet var 8% af klienterne registreret til ikke at have 

modtaget behandling, hvilket muligvis kan forklares ved, 

at ICF- nøglepersonen havde scoret på journalnotat og 

ikke selv været behandler.

En anden forklaring på resultatet kan være, det estime-

rede antal samtaler med hver faggruppe ikke var aktuelt 

for en del af klienterne i interventionsperioden. 

Hvis en klient stoppede hos en behandler (evt. fysiotera-

peut) men fortsatte i behandling hos den/de andre (psy-

kolog, socialrådgiver), foretog alle tre ICF-nøglepersoner 

den samlede scoring, dvs. i dette eksempel deltog fysio-

terapeuten igen, når det tværfaglige team samledes ved 

2. scoring. 

Grundlag for behandlingsafslutning ved 2. scoring:

ÿ �46% klienter var som grundlag for afslutning registre-

ret færdigbehandlet, 30% i behandling, 19% eksklude-

ret og 5% uoplyst.

Ifølge projektets kriterier skulle ekskluderede klienter 

ikke scores 2. gang. Dette blev ændret således, at alle kli-

enter fik foretaget 2. scoring, uanset om de var færdig-

behandlede, under behandling eller ekskluderede. Be-

Figur 5 Afholdte samtaler med 37 klienter og ICF-nøglepersonerne forud for 1. scoring
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Figur 6  Antal månedlige behandlinger af klienterne ved hver faggruppe ved 2. scoring (99 behandlerskemaer)
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grundelsen for denne beslutning var, at det var vigtigt, at 

ICF-nøglepersonerne fik så stor erfaring med afprøvning 

af redskabet som muligt.

I databearbejdningen fra 2. scoring er resultaterne ikke 

sammenholdt med behandlingsvarighed og grundlag for 

behandlingsafslutning.

6.3.3. Dokumentation og monitorering

Registrering på klientniveau viste sig undervejs i projek-

tet at skabe nogle problemer, idet det ikke altid var mu-

ligt at den ICF-nøgleperson, der deltog i scoringen, var 

identisk med den fagperson, der foretog behandlingen/

undersøgelsen. ICF-nøglepersonen måtte således score 

på journalnotat uden at have set klienten. Som eksempel 

kunne en kvindelig klient af kulturelle årsager ikke have 

en mandlig fysioterapeut til at behandle/undersøge sig, 

hvorfor en kvindelig kollega foretog behandlingen/un-

dersøgelsen, og ICF-nøglepersonen (mandlig fysiotera-

peut) foretog scoringen på baggrund af journalnotat.

I figur 7 er angivet eksempel på hhv 1. og 2. scoring af 

én klient. Til eksemplet er ikke angivet behandlingsvarig-

hed, om klienten er færdigbehandlet eller evt. grundlag 

for behandlingsafslutning. Procenten angiver den tvær-

faglige vurdering af funktionsevnenedsættelsen indenfor 

hver af koderne. 0% svarer til ingen funktionsevnened-

sættelse og 100% til total funktionsevnenedsættelse.

Figur 7 Eksempel på scoring af klient ved hhv. 1. (blå) og 2. scoring (sort) 
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Eksemplet med scoringsresultater på én klient er ikke til-

svarende muligt at illustrere på samtlige inkluderede kli-

enter. Populationen er lille og ikke normalfordelt, hvor-

for den samlede status på klienternes funktionsevne, for 

hver kode er beregnet som medianværdi ved hhv. 1. og 2. 

scoring – figur 8. 

Resultaterne viste, at der for de fleste koder var mindre 

funktionsevnenedsættelse ved 2. scoring. Vi kan ikke, på 

baggrund af medianværdierne, udtale os om årsager til 

ændringer mellem scoringerne, da vi ikke kender indsat-

ser, påvirkninger i interventionsperioden eller relationen 

til de øvrige koder. Eksempelvis ved vi ikke, om ændrin-

ger i søvn influerer på opfattelse af smerte.
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Figur 8 Medianværdier for hver kode, beregnet samlet for alle inkluderede klienter ved hhv. 1. (blå) og 2. scoring (sort)
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6.3.4 Redskabets reliabilitet

Hensigten med at vurdere redskabets reliabilitet viste sig 

vanskelig. Begrænsninger, der havde betydning for vur-

deringen, var: Det lange tidsinterval på ca. otte måneder 

mellem ”prøve” scoringer, hvor ICF-nøglepersonerne 

havde fået et udvidet kendskab til ICF redskabet. Forskel-

ligt scoringsgrundlag hhv. rollespil og video af rollespil. 

Udskiftning af ICF-nøglepersoner i projektperioden og 

inkonsistent deltagelse af ICF-nøglepersoner på tema-

dagene, resulterende i forskellig gruppesammensætning 

og en reducering af antal grupper fra 1. til 2. scoring (seks 

grupper ved 1. scoring og tre grupper ved 2. scoring). 

Med de betydelige begrænsninger var det ikke muligt at 

vurdere reliabiliteten, men vi mener dog at kunne ud-

trykke tendenser. 

Ved 1. scoring var der gennemsnitlig 40 procentpoint 

mellem den gruppe, der havde givet højeste, og den der 

havde givet mindste score (summerisk gennemsnitsbe-

regning på samtlige koder), mens den ved 2. scoring var 

faldet til 20 procentpoint. Disse resultater tyder på, at der 

var større konsensus på tværs af grupperne ved 2. sco-

ring, når ICF-nøglepersonerne havde større kendskab 

til redskabet. Resultaterne skal ses med de begrundede 

forbehold.
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Figur 9  ICF-nøglepersonernes anvendelse af notater til koderne forud for hhv. 1. scoring (107 behandlerskemaer) og 2. scoring  
(99 behandlerskemaer) 
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Figur 10  ICF-nøglepersonernes anvendelse af tid til at forberede den tværfaglige konference om klienten ved hhv. 1. scoring  
(107 behandlerskemaer) og 2. scoring (99 behandlerskemaer) 
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 6.4  Undersøgelse af professionelles  
vurdering af anvendeligheden af det 
udviklede dokumentation og monito-
reringsredskab

Resultaterne for redskabets anvendelighed præsenteres 

først med ICF-nøglepersonernes besvarelser i registre-

ringsskemaer om redskabets anvendelighed med tilfø-

jelse af  begrundelser og kommentarer. Derefter præsen-

teres besvarelser, indkommet forud for og på temadag, 

fra ICF-nøglepersonerne på spørgsmål omhandlende 

udfordringer ved anvendelse af redskabets samt æn-

dringsforslag til redskabet. 

ICF-nøglepersonernes besvarelse i registreringsskema-

erne var på klientniveau, hvorfor der kan være sammen-

fald i besvarelserne fra den enkelte fagperson, således at 

den enkeltes mening medtages flere gange. 

I databearbejdningen blev der ikke foretaget analyser 

af ICF-nøglepersonernes faglige baggrund, ansættel-

sessted, ansættelsesvarighed eller kendskab til klienten 

(dvs. om ICF-nøglepersonen havde scoret på baggrund 

af journalnotat, eller om personen havde deltaget i både 

1. og 2. scoring), hvilket kan have påvirket resultaterne. 

Ligeledes blev ICF-nøglepersonernes begrundelser for 

besvarelserne heller ikke holdt op mod svarkategorierne, 

fx ved vi ikke om besvarelsen: ”Der kan være elementer, 

der er brugbare, afhængig af klientens mål”, er koblet til 

kategorien godt, nogenlunde eller dårligt.

Spørgsmål der indgik i spørgeskemaer vil i det følgende, 

blive anvendt som overskrifter i figurer med en lettere 

omformulering, og besvarelser fra spørgeskemaer præ-

senteres som figurer eller i punktformat.



34 ICF som dokumentation og monitoreringsredskab – anvendt til primært traumatiserede flygtninge

6. Resultater

Af figur 9 fremgår, at ved 1. scoring havde kun 3% af ICF-

nøglepersonerne skrevet notater til alle koderne, ved 2. 

scoring havde 23% skrevet notater, altså en stigning på 

20%. Notater, til flere koder end dem ICF-nøgleperso-

nerne var tovholder på, var tilsvarende faldet fra 74% ved 

1. scoring til 46% ved 2. scoring.

 

Ved gruppering af tidsforbrug til forberedelse forud for 

scoring viste resultater ved hhv. 1. og 2. scoring: 51% og 

72% 0 – 30 min, 38% og 21% 30 – 60 min, 6% og 0% >60 

min – figur 10.

I opgørelse af besvarelser er tidsforbruget på selve sco-

ringerne grupperet til halve timer.  Tidsforbrug på to en 

halv time eller derunder var ved hhv. 1. og 2. scoring på 

76% og 91% – figur 11.

Som det fremgår af resultaterne, blev der ved 2. scoring an-

vendt mindre tid både til forberedelse og til selve scoringen.

Med hensyn til ICF-nøglepersonernes enighed blandt 

kategorierne viste besvarelserne, at der i alt ved hhv. 1. og 

2. scoring, var 99% og 95% enighed i mere end halvdelen 

af de kategorier, der blev anvendt til scoring af klienter-

ne. Specielt var kategorien – enigheden i alle kategorier 

–  steget ved 2. scoring – figur 12. 

Resultater ved hhv. 1 og 2. scoring:
ÿ �I 93% og 92% af besvarelserne var det let at blive enige 

om scoringerne.

Af figur 13 fremgår at i 36% af besvarelserne havde ICF-

nøglepersonerne anvendt (ja – med ICF) i forbindelse 

med udarbejdelse af behandlingsplan, og 20% forventede 

at anvende (nej – med ICF) ICF i forbindelse med udarbej-

delse af behandlingsplan, således var der i over halvdelen 

af besvarelserne en positiv tilkendegivelse af anvendelsen 

af ICF redskabet til udarbejdelse af behandlingsplan. 

Figur 11  ICF-nøglepersonernes anvendte tid på selve scoringen i det tværfaglige team ved hhv. 1.scoring (107 behandlerskemaer)  
og 2. scoring (99 behandlerskemaer)  
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Figur 12  Andelen af ICF-nøglepersonernes enighed blandt kategorierne under scoringerne ved hhv. 1. scoring (107 behandlerskemaer) og 
2. scoring (99 behandlerskemaer) 
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Af figur 14 fremgår, at den samlede vurdering af anvende-

lighed til udvikling af behandlingsplan, fra nogenlunde vel-

egnet til meget velegnet, var på hhv. 78% ved 1. scoring og 

67% ved 2. scoring, således 14% færre efter intervention.

Begrundelse for besvarelser ved 1. scoring i figur 14
Positiv anvendelse

•  Tydeliggør områder, hvor klienten har funktionsned-

sættelse, samt klientens personlige forudsætninger, 

således ressourcer og begrænsninger og en mere spe-

cifik viden om problemområderne

•  Giver et overordnet billede af, hvor klienten har sine 

problemområder, og er derfor et godt supplement til 

behandlingsplanen

•  Kategorierne er en hjælp til helhedsforståelsen, til at 

tænke flere udviklingsområder og relevante fokus-

områder til udarbejdelse af den tværfaglige behand-

lingsplan. En bredere skabelon for behandlingsplan.

•  Den tværfaglige scoring af klienten giver en større 

samlet viden om klienten, hvor man kan ”opdage” spe-

cifikke problemområder.

Begrænset anvendelse

•  Kodningen er for generel, ikke specifik og ikke dyb 

nok. Mange klienter har komplekse problemområder. 

Klienten kan ikke beskrives grundigt nok, således ikke 

hvor og hvordan der skal sættes ind

•  Mangler et personligt indtryk af klienten. Medtager 

ikke klientens motivation, relationer og ikke tilstrække-

lige områder indenfor fysiske, sociale og psykologiske 

områder, eksempelvis beskæftigelse, psykomotorik 

•  Kategorierne er for diffuse, svære at anvende som 

sprog i kommunikationen, er ufuldstændige, dækker 

relevante men langtfra alle relevante områder.

Figur 13  ICF-nøglepersonernes forventninger til anvendelse af ICF ved udarbejdelse af behandlingsplan ved 1. scoring  
(107 behandlerskemaer)
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Figur 14  ICF-nøglepersonernes vurdering af ICF’s anvendelse til udvikling af behandlingsplan ved 1. scoring (107 behandlerskemaer)  
og 2. scoring (99 behandlerskemaer)
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Begrundelse for besvarelser ved 2. scoring i figur 14
Positiv anvendelse

•  Sikrer struktur, overblik og ensartethed i sprog og mål-

opfyldelse. Et godt supplement til behandlingsplan

•  Giver en fælles forståelse samt en bedre tværfaglig dis-

kussion med fokus og fastholdelse via koderne

•  Siger en del om klientens aktuelle funktionsniveau, 

synliggør hvilke områder der skal arbejdes med, dvs. 

afdækker hvor der især kræves behandlingsindsats, 

således relevante områder i klientens liv og hverdag 

– specielt i slutkodning, hvor man kan se ændringer.

Begrænset anvendelse

•  Koderne er for omfattende og for overordnede, de 

er ikke brede, dybe, dækkende og specifikke nok for 

målgruppen, eksempelvis er det ikke muligt at med-

tage problematikker omkring opholdstilladelse, og 

hvad dermed følger, samt under kodning ikke muligt 

at beskrive fx ”fobisk angst for værktøj”. Der mangler 

desuden oplysninger om bl.a. kropslige funktioner og 

sociale problemområder

•  Scoringen kan ikke anvendes, men det kan beskrivel-

sen indenfor de fire kategorier

•  Svært at overføre koderne til klienten, så det giver et 

reelt billede

•  ”Hvis man kun behandler på den funktionsevnened-

sættelse, man kender fra starten, overser man let nye 

erkendelser. Hos denne person scorer vi lavere ved 2. 

scoring, fordi vi kender personen bedre”.

Af figur 15 fremgår at ICF-nøglepersonernes viden kan 

udtrykkes fra nogenlunde til meget godt ved hhv. 1. og 

2. scoring på 72% og 72%, således ingen ændringen efter 

interventionsperioden.

Begrundelse for besvarelser ved 1. scoring i figur 15
•  Har en begrænset viden om klienten ved 1. scoring

•  De forskellige fagområder er mere alsidige, hvor ICF 

ikke er dyb og dækkende nok, men kræver underom-

råder for at kunne beskrive klientens funktionsevne-

nedsættelse. Mange vigtige oplysninger og detaljer går 

tabt, så som baggrund og årsag samt bløde data så som 

mestring og håndtering af hverdagslivet

•  Der mangler flere variabler og flere nuancer, som ikke 

kan udtrykkes vha ICF.

•  Vanskeligt at sætte personen i ”kasser”

•  Den fagspecifikke viden kan anvendes til at under-

bygge områder, hvor andre er tovholdere, i den fælles 

scoring i teamet.

Begrundelse for besvarelser ved 2. scoring i figur 15
•  Har en større viden, som ikke kan udtrykkes i de valgte 

koder, og nogle af de valgte koder er for overordnede 

og forsimpler udtrykket for min viden. Andre koder er 

ikke relevante ift. behandlingsplanen

•  Klientens psykiske og brede funktionsniveau skildres, 

hvor der spørges ind til klientens forhold til andre men-

nesker både de nære og de mere officielle relationer

•  Mange problemstillinger er for komplekse og kan ikke 

udtrykkes vha. ICF, fx hvor en klient under rehabilite-

ringen oplever ekstrem separationskrise, som påvir-

kede alle problemområder.

Figur 15  ICF-nøglepersonernes viden, der er udtrykt i ICF kategorierne ved 1. scoring (107 behandlerskemaer)  
og 2. scoring (99 behandlerskemaer)
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•  Mulighed for at byde ind på koder, hvor jeg ikke var 

tovholder og dermed få afstemt min viden gennem en 

fokuseret tværfaglig diskussion.

Af figur 16 fremgår ICF-nøglepersonernes vurdering af 

hvor godt klienten var beskrevet vha. ICF kategorier med 

besvarelsen mindst minimum nogenlunde ved hhv. 1. og 

2. scoring på 74% og 77%, således en ganske let stigning 

efter intervention.

Begrundelse for besvarelser ved 1. scoring i figur 16
•  På et overordnet plan er klienten beskrevet OK, men 

der mangler

•  Specifik beskrivelse indenfor fagområde

•  Specifik beskrivelse i forhold til klientens symptom-

billede, situation og dagligdag

•  Generelle informationer/oplysninger om klienten 

der ikke er dækket af ICF

•  Beskrivelse af klinten som menneske med motiva-

tion, værdi og mål

•  Baggrund for funktionen

•  Mange kategorier er svære at tolke

•  Tværfagligheden styrkes gennem de tværfaglige diskus-

sioner i forbindelse med scoringen og dermed beskri-

velsen af klienten, på de områder der dækkes af ICF.

Begrundelse for besvarelser ved 2. scoring i figur 16
•  Der mangler nogle områder, andre områder er ikke re-

levante, og andre områder kunne uddybes

•  Det aktuelle funktionsniveau bliver godt beskrevet

•  Der mangler områder indenfor det psykosoma-

tisk, kropslige, sociale og socioøkonomiske område

•  Der er brug for beskrivelse indenfor kategorierne i ste-

det for linien 0-100

•  Hvis talkoder – dårligt, hvis tekst – nogenlunde.

Resultater ved hhv. 1. og 2. scoring: 
ÿ �Hhv.  69% og 56% af besvarelserne viste, at ICF-nøgle-

personernes fik deres viden om klienten på baggrund 

af arbejdet med ICF – et let fald fra 1. til 2. scoring

ÿ �Hhv. 5% og 15% af besvarelserne viste, at ICF-nøgle-

personerne vil kunne igangsætte behandling af klien-

ten, hvor de kun har kendskab til ICF scoringen – en let 

stigning fra 1. til 2. scoring.

Begrundelse for besvarelser ved 1. scoring til oven-
stående resultater
•  En kompleksitet bliver forenklet. Brug for uddybende 

og deltaljeret information, men får dog håndfaste pej-

linger, der vil være et godt supplement og en god ”sam-

talestarter”

•  Mangler viden om alle klientens symptombilleder, ak-

tuelle problemer, kulturelle dimension eller klientens 

livssituation, tanker om eget liv, helbred og mål i tilvæ-

relsen. Er således ikke specifik nok til behandling uden 

yderligere undersøgelse

•  Det er jo kun en ”temperatur og blodprøvemåling”. Jeg 

skal kende den konkrete baggrund. Men jeg vil kunne 

se/tjekke, hvad retning jeg skulle undersøge nærmere

•  For at begynde behandling kun på basis af ICF scoren, vil-

le det svare til at give medicinsk behandling på basis af la-

boratoriesvar, uden at vide hvilken person de er tilknyttet

Figur 16  ICF-nøglepersonernes vurdering af hvor godt klienten er beskrevet vha ICF kategorier ved 1. scoring (107 behandlerskemaer)  
og 2. scoring (99 behandlerskemaer)
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•  Mangler mere specifik viden om klientens følger af 

tortur og PTSD, og generelt er koderne ikke dækkende 

nok. Det kan være svært at skulle sammenligne klien-

ter med en dansk mand/kvinde, når vi scorer på disse 

klienter, da der er helt andre kulturelle baggrunde.

Begrundelse for besvarelser ved 2. scoring til oven-
stående resultater
•  Klienten er beskrevet for overordnet og ikke præcist 

nok i forhold til følger efter tortur og PTSD. Vil mangle 

viden om og udredning af sammenhænge og forståelse 

i forhold til klientens livshistorie, erfaringer og værdi-

grundlag

•  Giver et billede af stærke og mindre stærke områder, 

så man kan se, hvad der skal udbygges, og hvor der er 

ressourcer 

•  Tallene siger ikke noget om problemet, definerer heller 

ikke præcist problemet ud fra den enkelte klient – men 

siger bare noget om, i hvor høj grad kategorien er et 

problem

•  I slutscoren bliver det tydeligere, på hvilke områder 

klienten har opnået forbedringer, men scoren i sig selv 

kan ikke danne udgangspunkt for behandling, da der 

mangler en beskrivelse.

Resultater ved hhv. 1. og 2. scoring:
ÿ �85% af besvarelser viste, at ICF-nøglepersonerne var 

med til begge scoringer

ÿ �Hhv.  39% og 44% af besvarelserne viste, at ICF-nøgle-

personerne vil kunne give en mundtlig tværfaglig op-

summering af en klient vha. ICF scoringerne.

Begrundelse for besvarelser ved 1. scoring til oven-
stående resultater
•  Gode pejlemærker til det tværfaglige samarbejde, men 

mangler underliggende substans i forhold til funktionen

•  Ja, på et overordnet plan, da jeg har fået større kendskab 

til og viden om, hvordan mine kolleger i teamet vurderer 

klienten og samtidig fået indsigt i deres faglige tilgang, 

hvilket giver et mere helhedsorienteret billede af klienten

•  På baggrund af journalnotat og ICF vil jeg kunne give 

en opsummering

•  ICF er endnu ikke et anvendeligt sprog, og man kan 

ikke give en opsummering på baggrund af scoringen. 

Der er brug for forklaringer om, hvordan de forskellige 

items influerer på hinanden som fx smerte/angst i re-

lation til aktivitet og deltagelse

•  Nej, tallene er ikke nok i sig selv. Der skal være bag-

grundsforklaring til, hvorfor klienten er funktionsbe-

grænset. 

Begrundelse for besvarelser ved 2. scoring til oven-
stående resultater
•  På et overordnet plan, giver ICF et vist overblik, struk-

tur og en mere fælles forståelse i teamet. Koderne er 

ikke alle relevante/dækkende, og de kulturelle dimen-

sioner tages der ikke hensyn til i en vurdering.

•  En overordnet summering, men der er mange vigtige 

detaljer, der ikke kommer til udtryk gennem scoringen.

•  Kræver bedre viden om ICF, samt at ICF integreres i be-

handlingen.

•  Vist skulle det være muligt, men ikke særlig menings-

fuldt – man kan ikke få et klart billede uden suppleren-

de kvalitative og andre forklaringer.

•  At bruge ICF som referenceramme til at beskrive klien-

ten, vil godt kunne lade sig gøre.

Resultater ved hhv. 1. og 2. scoring:
ÿ �58% af besvarelserne viste, at ICF-nøglepersonerne 

forventede at anvende resultat af ICF scoringen inden 

deres møder med klienten, hvor resultatet kun var 33% 

af besvarelserne ved 2. scoring, til at ICF scoringerne 

havde været anvendt inden mødet med klienten

ÿ �38% af besvarelserne viste, at ICF-nøglepersonerne 

ved 2. scoring mente, at ICF havde haft betydning i be-

handlingen.

Begrundelser til ovenstående resultater
Hvis ja begrund
•  Skærpet opmærksomhed omkring nogle områder 

(som måske ellers ville blive glemt), der er tænkt på 

flere aspekter i behandlingen

•  ICF har sat fokus på mangler i vores undersøgelse/vur-

dering af klienten

•  Skærpet bevidstheden om klientens udvikling

•  Det tværfaglige arbejde er blevet betydelig bedre/tyde-

ligere.

Hvis nej begrund
•  Det var nærmere behandlingen, som igennem forlø-
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bet støttede os i at blive klogere på ICF kategorierne og 

scoringsprocessen

•  Der har ikke været bevidsthed om koderne i det daglige 

arbejde. Nogle af koderne er ikke relevante for klienten

•  Selve ICF har ikke haft betydning i behandlingen, men 

den udvidede samtale, der fremkommer om klienten 

ved 1. scoring, har været med til at danne et bedre fun-

dament af viden i behandlingen

•  ICF måler, det angiver ikke behandling.

Resultater ved 2. scoring: 
ÿ �30% af ICF-nøglepersonerne oplyste ved 2. scoring, at 

ICF havde haft betydning i deres kontakt med klienten.

Begrundelser til ovenstående resultat
 Hvis ja hvordan?
•  Skærpet opmærksomhed på nogle områder, tænkt fle-

re aspekter i behandlingen

•  Øget tværfaglig forståelse, større overordnet viden, 

som er en mere tværfaglig helhedsorienteret forståelse 

og dermed haft en afsmittende effekt (bedre og mere 

forståelse) i kontakten med klienten 

•  Mere som baggrundstanke, hvordan udarter sympto-

merne sig i praksis – funktionsniveau.

Hvis nej hvorfor?
•  ICF har ikke givet nye redskaber i forhold til tidligere 

og nuværende praksis

•  ICF har ikke styret behandlingen eller tilføjet den no-

get. Der har været taget udgangspunkt i klientens si-

tuation, og ikke på at ICF skulle gennemføres, ikke fo-

kuseret på ICF koder.

Af figur 17 fremgår at blandt alle klienter var der for 57% 

vurderet overflødige koder ved en samlet besvarelse fra 

alle ICF-nøglepersonerne.

Forslag fra ICF-nøglepersonerne om hvilke koder der 

kan udgå er følgende: b180, b470, b630, b715, b730, b735, 

a470, p470, a630, p630, a640, a820, p820, a860, e320, 

e355, e460, e590.

Resultater ved 2. scoring:
ÿ �4% af klienterne blev vurderet med supplerende koder 

til Brief Core Set.

Af figur 18 fremgår, at blandt alle klienter var der for 47% 

vurderet relevante områder, som ikke indgår i Brief Core Set 

ved en samlet besvarelse fra alle ICF-nøglepersonerne.

Forslag til områder, der kunne afdækkes ved tilføjelse af 

nye koder til Brief Core Set ved 2. scoring:

•  Koder til afdækning af angst/forhøjet alarmberedskab

•  Sproglige problematikker, neurologiske skader som 

følge af tortur, noget i forbindelse med det parasympa-

tiske nervesystem, gangfunktion

•  Klientmotivation, klientens egen tilgang til behandlin-

gen

•  Ressourcer i forhold til forandringspotentiale
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Figur 17  ICF-nøglepersonernes vurdering af overflødige kategorier i Brief Core Set fordelt på faggrupper ved 2. scoring  
(99 behandlerskemaer)
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•  Indlæring, hukommelse, personlighedsstrukturer, mo-

tivation

•  Hvor mange typer overgreb har klienten været udsat 

for, og hvor omfattende er den posttraumatiske skade 

– er det en kronisk tilstand?

•  Psykologiske problemstillinger, som vagtsomhed, samt 

personlighedstræk og kulturelle træk

•  Specifikke kropskategorier. Der er forskel på spontane 

bevægelser/funktioner, muskelspændthedsgraden, fy-

sisk udholdenhed

•  Vejrtrækning er en væsentlig faktor i vurdering af arou-

sal (at vække eller vågne) dvs. evnen til at handle hen-

sigtsmæssigt, med målrettede og fornuftige handlin-

ger, på de krav omgivelserne stiller

•  Korttids- kontra langtidshukommelse

•  Kategori til mere intime relationer i kernefamilien

•  Hele problematikken hvad er hhv. traumespecifikt, 

migrationsspecifikt eller flygtningespecifikt og relatio-

nerne imellem.

Forslag fra ICF-nøglepersonerne om hvilke koder der 

kunne suppleres med:

B1301, b1801, b4550, b250, b255, b260, b265, b270, b279, 

b710, b715, b720, b729, d415, d450, d455.

Disse forslag til nye koder kom fra tre ICF-nøglepersoner, 

de øvrige havde ikke specifikke forslag.

Generelle kommentarer ved 1. scoring
•  For svært, for ”indviklet” i forhold til udbyttet og for 

tidskrævende

•  Det bliver nemmere at score de sidste klienter, idet jeg 

har fået et større kendskab til, hvordan mine kolleger 

vurderer klienten, og vi har opnået en fælles forståelse 

af, hvordan vi forstår den enkelte kode

•  Savner at mødes med de andre ICF-nøglepersoner i 

projektet med henblik på udveksling af erfaringer og 

afklaring af tvivlsspørgsmål ift. scoring, koder m.m. 

Kunne også have været godt at mødes indenfor egen 

faggruppe, for at diskutere alternative kodevalg, da jeg 

oplever, at nogle af mine undersøgelser ikke matcher 

med de udvalgte koder.

Generelle kommentarer ved 2. scoring
•  Det har været meget svært at holde aktivitet og delta-

gelse adskilt 

•  Omgivelsesfaktorerne kan i mange tilfælde være vig-

tige at tænke ind i en beskrivelse, men scoringen af 

hæmmende og fremmende indflydelse var svær, og 

skabte ikke altid mening

•  En masse tvivlsspørgsmål undervejs, hvor det ville 

have været relevant med en temadag omkring mere 

struktureret planlagt supervision og undervisning for 

at opkvalificere os som ICF-nøglepersoner. Også brug 

for udveksling af erfaring, diskussioner, kodeindhold 

og alternative koder, med de andre ICF-nøglepersoner

•  Mere indgående kendskab til personen ved 2. end ved 1. 

scoring. Mangler kvalificerede måleinstrumenter/vur-

deringsredskaber. Uklar indkredsning af hvad vi scorer 

ud fra. Integrationshandicappet/fremmedheden er no-

get, vi bliver nødt til at tale om inden scoringen

•  1. og 2. scoring er meget forskellige, og er måske især 
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Figur 18  ICF-nøglepersonernes vurdering af manglende relevante kategorier i Brief Core Set fordelt på faggrupper ved 2. scoring  
(99 behandlerskemaer)
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udtryk for, at vi kender klienten bedre og har tillagt må-

lingerne forskelligt indhold. Vi har scoret 2. gang uden 

at skele til 1. gang for at undgå reaktiv scoring.

Udfordringer og ændringsforslag
I det følgende præsenteres resultater på de spørgsmål, der 

blev stillet ICF-nøglepersonerne som tværfaglig gruppe 

forud for sidst afholdte temadag og samme spørgsmål 

stillet til monofaglig gruppe på selve temadagen.

Til spørgsmålet: ”Hvad har været de største udfordringer 

ved anvendelsen af ICF – for jer som tværfaglig gruppe” 

var besvarelserne nedenstående.

Hvert punkt indeholder samlet besvarelse fra hvert af de 

deltagende centre/klinikker, som er valgt gengivet næ-

sten i sin ordlyd. Personers og centres/klinikkers identi-

tet er dog sløret: 

•  At komme ind i projektet senere i forløbet og der-

med være med til at score på klienter, der var i 

behandling og var med i ICF projektet. At man 

får ejerskab til projektet med ICF. Et lederskift i 

projektperioden har medført, at der ikke tales om 

ICF, fx hvad betyder en nøgleperson, hvem er 

tovholder. Manglede fastsat tid til ICF. Det bliver 

noget der skal gøres oveni det øvrige arbejde, og 

ingen ved hvem, der er tovholder. Den tværfag-

lige scoring har fungeret godt.

•  Det kunne være hensigtsmæssigt med en kla-

rere arbejdsfordeling, således at det i skemaet, 

på forhånd var bestemt, hvem der skulle forholde 

sig til de enkelte kategorier, at én på forhånd var 

udpeget til at være tovholder. Det har været en 

udfordring at huske, hvem der havde ansvaret. 

Det har også været en udfordring at finde tid til 

ICF i den daglige behandling og holde fast i tan-

kegangen bag ICF. Vi har dog også oplevet, at 

det kunne bruges til at se, hvor der mere præcist, 

havde været en udvikling i behandlingsforløbet.

•  Vi har ikke set særlige udfordringer som tværfag-

lig gruppe, muligvis fordi vi er så vant til at ar-

bejde tæt tværfagligt.

Men vi ser sammen andre problemer:

¶  operationalisering – måler vi det, vi gerne vil 

– hvordan er de valgte kategorier målbare

¶  validitet – måler vi det, vi tror, vi måler

¶  reliabilitet – hvor præcise er vi, når vi måler 

det, vi tror, vi måler (tilfældige fejl) – ville en 

anden måle det samme.

Det er mildest talt svært at score ”som Egon fra 

Smørum Nedre” – udover traumet er der altid hos 

vores målgruppe tale om tab og migration. Hertil 

kommer co-morbiditet til PTSD. 

¶  Eksempel – En klient havde en bedring på 

funktion relateret til PTSD efter bilulykke, men 

det er tydeligt, at der resterer et deficit i forhold 

til tab og migration – og mangler fra oprindelig 

baggrund (kort skolegang, der giver vanskelig 

integration f.eks.). Så på nogle områder er hen-

des funktion markeret dårligere – bedringen af 

hendes PTSD gjorde det meget synligt, hvor 

funktionsnedsat hun i øvrigt var.

Det er blevet meget tydeligt, hvor komplekst om-

rådet er, og hvor svært det er at måle på det.

•  Antal koder, tidsforbrug og koordination ICF-nøg-

lepersonerne imellem. At man inddrager ICF sco-

ringer i behandlingsplanen. Mener ikke 1. scoring 

giver et korrekt billede af klienten, da mange kli-

enter først viser tillid til behandleren efter flere 

sessioner, og derfor måske ikke er helt åben og 

ærlig i starten.

•  Det store tidsforbrug. Inkonsistens i tolkning af 

koderne. Måleredskabets skala 0 – 100 tvivlsom 

validitet og interreliabilitet.

•  Vi var i fællesskab nødt til at gå i dybden med 

klienten/funktionen – højner niveauet. Skjulte/

tavse oplevelser (hos os) kom frem. To slags 

koder, deres subjektive beretninger fx ”søvn” og 

på den anden side vores faglige vurdering af fx 

”samtale”. Det var svært at score på klienternes 

subjektive beretninger, lettere at score på vores 

faglige observationer. At sætte tal på funktionsni-

veau var en stor udfordring, men tallene kan ikke 

stå alene. Nogle gange var det svært at skelne 

mellem deltagelse og aktivitet. Andre gange gav 

det god mening.

•  Antal koder og at forstå koder. At man skulle 

udføre opgaven uden tilstrækkelig undervisning/

støtte. At nå frem til fælles tværfaglig beskrivelse 

og forståelse af klienterne (positiv udfordring).
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Til spørgsmålet: ” Hvilke ændringer skal der til for at ud-

vikle anvendelsen af ICF – for jer som tværfaglig gruppe” 

var besvarelserne nedenstående.

Hvert punkt indeholder samlet besvarelse fra hvert af de 

deltagende centre/klinikker, som er valgt gengivet næ-

sten i sin ordlyd. Personers og centres/klinikkers identi-

tet er dog sløret: 

 

•  Færre koder, men flere omgivelsesfaktorer. Stan-

dardiserede eller andre gode måleredskaber/

tests. Klarere definition af hvordan vi tolker ko-

derne.

•  Social begivenhed. Ofte kan en social begiven-

hed være medvirkende til, at klienten får det bed-

re/værre (og ikke som sådan nødvendigvis have 

noget med behandlingen at gøre) fx dødsfald, ny 

bolig, skilsmisse. Vigtigt at få det med på en eller 

anden måde, da det nogle gange kan forklare, 

hvorfor klienterne har fået det bedre/værre. Ko-

der vedr. respiration og autonome reaktioner fx 

arousel mangler. Mangler at blive samlet op i tekst 

(og ikke kun i tal) i forhold til behandlingsplan. En 

MTV rapport peger på, at niveauet for mentali-

sering er en vigtig faktor for at kunne forudsige 

behandlingsmuligheder. Bør være et spørgsmål 

vedr. dette. Vi burde have været ude i vores fag-

grupper for at drøfte valg af koder. 

•  At der justeres i forhold til antal koder. At der sco-

res i intervaller og ikke en 0 – 100 skala. At man 

forholder sig til det kulturelle element. Uddannel-

se og supervision til ICF-nøglepersonerne.

•  At hele centret bliver involveret i projektet. At le-

delsen bestemmer, at det er det redskab, vi skal 

bruge. At ICF bliver anerkendt, synligt, brugbart, 

med færre spørgsmål og en klarhed over, hvad 

det skal buges til, for at det giver mening.

•  Det må forenkles, så der bliver færre scoringska-

tegorier. Der må afsættes tid i behandlingsarbej-

det, så scoringerne ikke opleves som en ekstra 

opgave. Der er meget, der ikke bliver belyst, fx på 

det sociale område. Eksempelvis kunne det være 

hensigtsmæssigt med konkrete oplysninger om, 

hvordan et torturoffer takler sine børn (trækker 

han sig eller banker han dem?), lever han en 

paralleltilværelse med familien? Kan han indgå 

i kontakter fx i forhold til børnenes skole (skole-

hjem samarbejde). Hvis hukommelsesfunktioner 

skal belyses fyldestgørende, er det nødvendigt 

med udvidede undersøgelser. Der er mange di-

lemmaer i forhold til at ønske forenkling og sup-

plerende oplysninger.

•  ICF Brief Core Set kan måske nærmere ses som 

et domæne-katalog for undersøgelse og test –  

tankegangen bag ICF er god –  ”hvilke knapper 

kan man dreje på for at fremme funktionen og i 

hvilke retninger”?

I stedet for at tage hele kataloget, kan der udvæl-

ges områder af særlig interesse –  færre katego-

rier gør det nemmere –  men siger det så noget?

ICF er (forholdsvis) god til beskrivelse af funkti-

onsevne-områder

– og er ikke godt som måleredskab.

Vi ser tydeligt, at vi i 1. scoring har været lidt på 

herrens mark m.h.t. vurdering –  til 2. scoring har 

vi fået udredt problematikken og kender funkti-

onsområderne langt bedre.

Findes der – og hvilke – tests, er valideret ift. 

 arabere?

På temadagen blev ICF-nøglepersonerne bedt om at gå 

i grupper med fagkolleger og besvare monofagligt de 

samme spørgsmål, der tidligere var stillet til tværfaglig 

besvarelse.

Til spørgsmålene: ”Hvad har været de største udfor-

dringer ved anvendelsen af ICF – for jer som monofaglig 

gruppe”  og –” Hvilke ændringer skal der til for at udvik-

le anvendelsen af ICF – for jer som monofaglig gruppe” 

var besvarelserne (besvarelser fra begge spørgsmål er 

opdelt i faggrupper og tilføjet kommentarer, der frem-

kom under gruppens mundtlige uddybning af besvarel-

serne): 

 Psykologer:

•  Hvad har været de største udfordringer ved anven-

delsen af ICF –  for jer som monofaglig gruppe? 

¶ For brede kategorier.

•  Hvilke ændringer skal der til for at udvikle anven-

delsen af ICF –  for jer som monofaglig gruppe? 

¶ Forenkling.
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¶ Tilpasse ICF til de organisatoriske rammer på 

centrene.

Mundtlig uddybning

•  Virkeligheden på centrene har ændret sig, så 

redskabets anvendelighed er blevet forringet 

pga. besparelser/organisatoriske ændringer. Øn-

sker det forenklet – tidsanvendelsen er uforholds-

mæssig stor i forhold til korte forløb.

•  ICF er et samarbejdsinstrument, som ønskeligt 

ville kunne bruges tværsektorielt, men ikke til 

scoring.

•  Der er for mange koder.

Socialrådgivere:

•  Hvad har været de største udfordringer ved an-

vendelsen af ICF –  for jer som monofaglig grup-

pe?  

¶  For mange koder.

¶  For stort tidsforbrug.

•  Hvilke ændringer skal der til for at udvikle anven-

delsen af ICF –  for jer som monofaglig gruppe?

¶  Manglende koder for omgivelsesfaktorerne 

eks starthjælp e 550, opholdstilladelse e 570.

¶  Færre koder, det er for tidskrævende.

¶  Forenkling, så det bedre kan omsættes til be-

handlingsplanen.

Mundtlig uddybning

•  Savner koder for eget område, økonomisk forsør-

gelse e 550, opholdstilladelse e 570.

•  Stiller kritik til udvælgelsesprocessen – konflikt-

fyldt for mange.

•  Upræcise koder. 

•  Ønsker, at processen skulle gå om.

•  I den nuværende udformning kan der være en 

barriere for at vise effekt, fx humanitært ophold.

•  Giver ikke mening at måle fra 1. scoring (hvor si-

tuationen har været ukendt) til 2. scoring – hvor 

viden kan give et mere dystert billede. Årsagsfor-

klaring udebliver i instrumentet .

•  Kan eventuelt bruges som katalog. Har medvirket 

til styrkelse af den tværfaglige indsats – som in-

spiration og tydeliggørelse.

 

Fysioterapeuter:

•  Hvad har været de største udfordringer ved anven-

delsen af ICF –  for jer som monofaglig gruppe?  

¶  Koderne er meget overordnede og der mang-

ler metode/redskab til operationalisering fx 

søvnskema eller andre måleinstrumenter.

•  Hvilke ændringer skal der til for at udvikle anven-

delsen af ICF –  for jer som monofaglig gruppe? 

¶  Så længe vi bruger ”os selv” som måleredskab, 

bliver scoringerne ikke valide. Der kan komme 

interessekonflikter ift. resultaterne af scorin-

gen, fx vil behandler bevidst/ubevidst have lyst 

til at score klienten bedre, end de måske er, 

efter behandling, hvis scoringen bruges som 

effektmål og dermed bruges politisk.

¶  Hvis koderne skal bruges som effektmål, bør 

behandlerne udvælge koder individuelt for 

hver enkelt klient – de koder som behandlerne 

skønner kan vise behandlingseffekt, og der 

hvor klienten forventes at kunne profitere.

Mundtlig uddybning

•  Koderne er overordnet, manglende tolkning og 

metode til operationalisering.

•  Interessekonflikt ift. resultaterne. Manglende va-

liditet ved subjektiv vurdering (faggruppers sub-

jektivitet). Ønsker at klienten scorer sig selv.

•  Hvis der skal tænkes effektmål, skal det være 

mål på individniveau udfra individuel (faglig vur-

deret realistisk) målsætning.

•  Participation scale kan anvendes som valideret 

redskab til deltagelsesniveau.

•  ICF er et komplekst tankesæt, der har været inte-

ressant til at få tværfaglige diskussioner om funk-

tionens påvirkning.

•  Har udlignet årsag/virkning godt – men måske er 

vi så langt ude i det komplekse, at vi ikke kan 

måle på det. Måles der på afledte symptomer el-

ler kernesymptomer?

•  Måske har vi været for flittige i udvælgelsen af ICF. 

1. scoring har været meget gætteri, måske udvæl-

ge koder (udfra tjekliste?) og så score på det?

•  ICF giver et overordnet billede på tingenes til-

stand – er ikke et måleinstrument.

•  Domænekatalog over områder, hvor vi kan lave 

målinger/indsatser.
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•  Kunne drage erfaringer fra andre fx Schweitz, 

hvor der anvendes ICF i arbejdet med flygtninge. 

Her gøres meget opmærksom på omgivelsesfak-

torernes betydning for indsatsområde.

•  Savnede overblik og indblik i udvælgelse af rele-

vante koder.

•  Alle har traumer/tab/migration. Der kan ikke må-

les på traumer. Er funktionen en mangel eller 

skade? Det har betydning for muligheder af at 

handle – er der et før/efter?

•  En effekt af arbejdet er måske en bedre prosabe-

skrivelse, som er mere fyldestgørende.

Samlet diskussion/refleksion

•  Hvilken norm holdes der op imod?

¶  Hvis  der sammenlignes med ”Brian fra Smø-

rumnedre” – bliver det meget tydeligt hvor dår-

lige klienterne er.

•  Koden for systemer/politikker kan være meget 

svær at score – ikke relevant! Hvad skal vi sam-

menligne med? Før/nu eller resten af verden?

•  Synes ikke vi med ICF projekteret har fået et do-

kumentation og monitoreringsredskab.

•  Kunne være interessant at gentage udvælgelses-

processen fra Comprehensive til Brief Core Set.
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Udvikling af et tværfagligt dokumentationsredskab 

til beskrivelse af traumatiserede flygtninges samlede 

helbredstilstand

Til  udviklingen af ICF Core Set blev fra Delphimetoden 

udelukkende valgt delelementet Delphifiteknikken med 

en 3 rundes kodeudvælgelse. Ved ikke at medtage flere 

elementer fra Delphimetoden (se baggrund, afsnit ICF 

side 13), blev der også fravalgt processer, der kunne have 

haft betydning for det udviklede Core Set. 

I udviklingen af et Comprehensive Core Set kunne resul-

taterne muligvis være andre, hvis vi indledningsvis havde 

medtaget udsagn fra eksperter og klienter med beskrivel-

se af traumatiserede flygtninges problemområder. Disse 

udsagn kunne efterfølgende være linket til ICF koder af 

ICF kyndige personer. 

Ligeledes ville en anden metode til udvælgelse af eks-

perter, muligvis have givet et andet resultat. Fx kunne 

man have inviteret eksperter gennem faglige tidsskrifter, 

kontaktet foreninger med henblik på at udpege relevante 

personer, valgt eksperter med kendskab til ICF eller ude-

lukkende valgt nationale eksperter.

Valget af konsensusprocenten på 80% kan også disku-

teres, hvor der i litteraturen er anvendt både højere og 

lavere procenter til udvikling af Comprehensive Core set, 

er der i andre studier anvendt en konsensusprocent på 

30% ved 1. Delphirunde, 50% ved 2. Delphirunde og 70% 

ved 3. Delphirunde.

I projektet valgte vi ICF-nøglepersonerne til at fortage 

udvælgelsen af koder fra Comprehensive til Brief Core 

Set gennem én Delphirunde, hvor det kan diskuteres, 

om en tre rundes proces eller anden konsensusprocent 

havde ændret på resultatet. 

ICF-nøglepersonernes kodevalg før konsensus havde 

ved Brief Core Set 1 et gennemsnit på 72 koder, og ved 

anden udvælgelse til Brief Core Set 2, i det tværfaglige 

team på centrene/klinikkerne, var gennemsnittet på 64 

koder. Heraf fremgår, at uanset om det er en individuel 

eller fælles tværfaglig udvælgelse, vurderes mange koder 

som relevante for målgruppen. Dette stemmer overens 

med besvarelserne, hvor ICF- nøglepersonerne giver ud-

tryk for, at de mangler koder til at beskrive klienternes 

helhedssituation, men ikke med besvarelser og kom-

mentarer, hvor der gives udtryk for, at der er for mange 

koder til anvendelse i praksis. 

I Comprehensive Core Set indgår 25 koder under om-

givelsesfaktorerne, hvilket svarer til 25% af de i alt 106. 

Dette kan muligvis forklares ved, at en tredjedel af eks-

perterne var socialrådgivere med forventeligt større fo-

kus på netop denne del i en helhedsbetragtning.

I udvælgelsen fra Comprehensive Core Set til Brief Core 

Set er derimod kun udvalgt 20% af koderne under om-

givelsesfaktorer, hvor antallet af koder under hhv. krop-

pens funktioner og aktivitet og deltagelse er på hhv. 31% 

og 39%. 

En forklaring kan være, at det er nyt at tænke omgivelses-

faktorer ind som påvirkelige faktorer på funktionsevnen 

og en del af helhedsbetragtningen. 

I kommentarer fra ICF-nøglepersonerne efterlyses koder 

til at beskrive klienternes symptomer, hvilket evt. kunne 

beskrives under koder i kroppens anatomi. I Compre-

hensive Core set, indgår fem koder fra kroppens anato-

mi, der alle er fravalgt i udvælgelse til Brief Core set. 

ICF-nøglepersonernes forudsætning for at udvikle og 

anvende ICF redskabet var undervisning i ICF modellen, 

samt en grundig gennemgang af de koder, der indgår i 

Brief Core Set. Afklaring af forståelse af koderne med evt. 

tilføjelse af hjælpetekst viste sig at være en vanskelig og 

samtidig en utrolig vigtig proces, en proces der fortsatte 

på de enkelte centre i interventionsperioden, men givet-

vis med fordel kunne være fulgt op med fælles temadage 

for ICF-nøglepersonerne. 

Beslutningen om at vurdere aktivitet og deltagelse adskilt, 

viste sig vanskelig i praksis og ikke altid meningsfuld. Det 

kan derfor anbefales, at der forud for implementering, 

for hver kode under aktivitet- og deltagelseskomponen-

ten, tages stilling til om aktivitet og deltagelse kodes hver 

for sig, samlet eller om nogle koder udelukkende skal ko-

des som aktivitet og andre som deltagelse.

Til projektet definerede vi en norm for sammenlignelig-

hed til vurdering af funktionsevnen – en forventet funk-

7. Diskussion 
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tionsevne hos tilsvarende etniske danske personer, i den 

danske kultur, uden den pågældende sundhedstilstand 

– i både kvalitativ og kvantitativ henseende. Det viste sig 

imidlertid vanskeligt at sammenligne målgruppen med 

etniske danskere pga. klienternes traumer, migration og 

tab samt den fremmede kultur. I kommentarer foreslås, 

at man kunne sammenligne med personen selv uden 

funktionsevnenedsættelse, hvilket vil give et mere reali-

stisk billede og dermed bedre vurderingsgrundlag.

De problemer ICF-nøglepersonerne stødte på under af-

prøvning af ICF Core set kunne muligvis være reduceret, 

hvis redskabet havde været pilotafprøvet på en klient 

først, og derefter tilpasset målgruppen.   

Anvendelse af redskabet til dokumentation 

og monitorering af rehabiliteringsindsats, 

dvs. til sammenligning af målinger før 

og efter en intervention 

Blandt ICF-nøglepersonerne har kun hhv. 50% og 61% 

angivet, at anvende måleinstrumenter til vurdering af 

klienternes funktionsevne. Det lave tal kan muligvis 

forklares ved, at der ikke er spurgt om strukturerede 

guides, tjeklister e.l. En stigning på 11% ved 2. scoring 

kan muligvis forklares ved, at ICF-nøglepersonerne har 

fundet behov for at anvende et måleinstrument, guide 

e.l. for at kunne vurdere klientens funktionsevne. Af be-

svarelserne fremgår, at der er anvendt mange forskellige 

måleinstrumenter såvel internt i faggrupperne som på 

centrene/klinikkerne.

Forud for en implementering bør det besluttes hvilke 

måleinstrumenter, tjeklister, guides der skal anvendes, 

således at faggrupper og centre/klinikker anvender sam-

me og så vidt muligt strukturerede målemetoder og der-

med et mere validt grundlag til vurdering af klienternes 

funktionsevne.

I nærværende projekt valgte vi at anvende en Visuel Ana-

log Skala (VAS) til vurdering af graden af funktionsevne-

nedsættelse. ICF-nøglepersonerne har i deres kommenta-

rer udtrykt, at det var vanskeligt at angive graden på en 

streg med anker-ordene ingen funktionsevnenedsættelse 

og total funktionsevnenedsættelse og foreslår i stedet en 

opdelt skala. 

For at redskabet kan anvendes i praksis, er det vigtigt, at 

der for hver kode i Brief Core Set, er én ansvarlig fagper-

son for indhentning af tilstrækkelige oplysninger til brug 

i den tværfaglige scoring af klienten – svarende til tovhol-

derfunktionen.

Udnyttelsen af tovholderfunktionen steg med 45% mel-

lem de to scoringer. Dette kan være et udtryk for, at erfa-

ringer fra 1. scoring har vist, at tovholderfunktionen er 

fundet vigtig. 

For at undgå bias bør en behandler ikke vurdere sin egen 

behandling, da der derved kan sås tvivl, om det er pa-

tienten eller egen behandling, man vurderer. 

I nærværende projekt er det 85% af behandlerne selv, der 

vurderer klienten både ved 1. og 2. scoring. Det er ikke 

hverken etisk eller praktisk muligt at sætte et nyt tværfag-

ligt team til at score patienten på ICF-kategorierne ved 

2. scoring, men for 15% har det været nødvendigt, enten 

fordi ICF-nøglepersonen er udskiftet i projektperioden, 

eller ICF-nøglepersonen har scoret på et journalnotat.

 Under afprøvning af redskabet til dokumentation og 

monitorering er klienternes helbredstilstand vurderet før 

(1. scoring) og efter en intervention (2. scoring).

Med resultaterne fra de to scoringer er det muligt at be-

skrive klientens funktionsevnenedsættelse vurderet på 

to forskellige tidspunkter, men med projektets afgræns-

ninger holdes dette ikke op imod rehabiliteringsindsat-

ser og mål.

Resultaterne ved 2. scoring kan også diskuteres idet 

nogle klienter er ekskluderet (hvor begrundelse ikke er 

registreret), andre er færdigbehandlede og 30% stadig i 

behandling, hvilket givetvis påvirker resultaterne.

Med ICF-redskabet er det ikke muligt, at beregne et gen-

nemsnit af funktionsevnenedsættelsen på den enkelte 

klient, da vi ikke kan tillade os at værdisætte eller vægte 

de enkelte koder. 

I resultatafsnittet med scoring af én klient, fremgår un-

der kroppens funktioner, at der ved 1. scoring er omfat-

tende funktionsevnenedsættelse specielt på områderne 

søvn (b134), følelsesfunktioner (b152) og opfattelse af 

smerter (b280) områder, hvor det vil være oplagt at rette 

sin indsats. For områderne ledstabilitet (b715), muskel-

styrke (b730) og muskeltonus (b735) er der ingen funkti-

onsevnenedsættelse, hvilket derfor kunne betragtes som 

en ressource og medtænkes i indsatser til forbedring af 

funktionsevnen.

Med dette siger vi samtidig, at det er vigtigt med en hel-

hedsbetragtning og ikke kun at rette blikket på proble-

mområderne, og netop anvendelse af et Core Set retter 
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fokus bredt til alle områder, også ikke aktuelle proble-

mer. Ved kontinuerlig monitorering sikrer vi, at der ikke 

pludselig opstår et problemområde – således foregår der 

samtidig en forebyggende indsats, og klientens ressour-

cer inddrages i rehabiliteringen. Netop dette er en styrke 

og fordel ved ICF-redskabet.

For alle klienter er for hver kode beregnet medianværdi, 

det er den midterste værdi af klienternes samlede funk-

tionsevnenedsættelse ved hhv. 1. og 2. scoring. Tager vi 

som eksempel søvn (b134), kan det ses, at klienterne 

samlet flytter sig fra 80% ved 1. scoring til 62% ved 2. sco-

ring. Vi ved ikke om denne ændring skyldes, at der har 

været fokus på indsats overfor søvn, eller om det er en 

sideeffekt ved indsats på andre områder fx opfattelse af 

smerte. Sker der derimod ingen ændring i søvn funktio-

nen i interventionsperioden, kan det diskuteres, om in-

terventionsperioden er for kort til en vurdering, eller om 

det skyldes, at indsatsen ikke er effektiv, hvilket måske 

kan give anledning til ændring af behandlingsmetoder. 

Dette kan medtages i fremtidigt arbejde med udvikling 

og anvendelse af måleinstrumenter, valg af rehabilite-

ringsindsatser og målsætning.

Ved vurdering af funktionsevnen hos klienten, er det 

vigtigt, at resultaterne er ens uanset hvem, der foretager 

målingen, og hvornår målingen foretages. Ideelt skulle 

der testes, om to forskellige personer vil score den sam-

me person ens på baggrund af den samme information. 

Dette kunne teoretisk gøres ved at lade to hold af ICF-

nøglepersoner, uafhængigt af hinanden, score den sam-

me person. Dette er hverken etisk eller praktisk muligt, 

hvorfor reliabilitetstestningen i projektet blev foretaget 

på baggrund af hhv. rollespil af traumatiseret flygtnings 

helbredstilstand inden projektopstart og video af rolle-

spil ved projekt ophør. 

På denne måde søges sandsynliggjort, at redskabet kan 

reproducere de samme resultater ved gentagne målinger.

Core Sets præcision og pålidelighed til vurderingen af 

klientens helbredstilstand, kan på baggrund af projekt-

resultaterne ikke entydigt besvares. Begrundelserne her-

for er, at der til hhv. 1. og 2. scoring i undervisningsses-

sionerne har været forskellige oplæg, således et rollespil 

og en video af samme rollespil, udskiftning af ICF-nøg-

lepersoner i projektperioden, forskellig deltagelsesgrad 

til undervisningssessionerne og dermed forskellig sam-

mensætning af tværfaglige teams. 

Undersøgelse af professionelles vurdering 

af anvendeligheden af det udviklede dokumentation 

og monitoreringsredskab

ICF-nøglepersonernes besvarelser i spørgeskemaerne 

er suppleret med kommentarer og begrundelser. Disse 

kan være uoverensstemmende, men kan samtidig be-

lyse nogle af de frustrationer ICF-nøglepersonerne har 

udtrykt i forbindelse med at udvikle og afprøve ICF-red-

skabet.  

ICF-nøglepersonerne har udtrykt stort tidsforbrug ved 

afprøvning af redskabet. Resultaterne viser at den tid, 

der blev anvendt til forberedelse forud for den tværfag-

lige scoring, blev reduceret ved 2. scoring, hvilket mulig-

vis kan forklares ved et større kendskab til klienten under 

interventionen. Det samme kan være forklaringen på, at 

tiden til selve scoringen ligeledes blev reduceret ved 2. 

scoring, hvor ICF-nøglepersonerne samtidig havde fået 

større erfaring med anvendelse af Brief Core Set. 

Et fald i ICF-nøglepersonernes besvarelse på Brief Core 

Sets egnethed til udvikling af behandlingsplan på 14% 

ved 2. scoring til 67%, kan muligvis forklares ud fra kom-

mentarer blandt ICF-nøglepersonerne. Her fremgår at 

kodningen er for generel, ikke specifik og dyb nok, og 

dermed ikke egnet til beskrivelse af de komplekse pro-

blemstillinger, der skal bruges til vurdering af rehabilite-

ringsindsatser. 

De samlede resultater på ICF-nøglepersonernes vurde-

ring af anvendelighed til hhv. udvikling af behandlings-

plan, at udtrykke deres professionelle viden samt til be-

skrivelse af klienten, der alle ligger  mellem 67% og 78% 

ved begge scoringer, må betragtes som, at redskabet er 

anvendeligt i praksis. 

Disse positive besvarelser harmonerer imidlertid ikke 

med besvarelser på spørgsmålet, om koderne er dæk-

kende for de traumatiserede flygtninges komplekse pro-

blemstillinger. Her er besvarelserne ved 2. scoring, at for 

alle klienter findes 57% koder overflødige, mens der for 

47% mangler koder til dækning af områder, der ikke ind-

går i Brief Core Set. Dette underbygger kritikken fra ICF-

nøglepersoner, at det er de forkerte koder, der indgår i 

det eksisterende Brief Core Set, men ikke kritikken af at 

der er for mange koder. 

Som eksempel hertil kan nævnes, at en af de tre koder, 

eksperter fravalgte fra start ved udviklingen af Compre-

hensive Core Set, var kode b499, der indeholder respira-
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7. Diskussion

toriske funktioner, et område som enkelte ICF-nøgleper-

soner har påpeget som vigtig at medtage.

Som forslag fra ICF-nøglepersoner på koder, der kan 

udgå i det udviklede Brief Core Set, er nævnt fire af de 

fem koder, der er medtaget under omgivelsesfaktorer i 

Brief Core Set, således foreslås kun e310 – opvækstfami-

lie medtages i et evt. nyt Brief Core Set. 

Andre ICF-nøglepersoner synes, at for få koder er med-

taget under omgivelsesfaktorer, hvor der yderligere er 

foreslået e550 – tjenester, systemer og politikker vedr. 

lovgivning (starthjælp) og e570 – tjenester, systemer og 

politikker vedr. almindelig social støtte (opholdstilladel-

se), som nye koder. Disse koder indgår i Comprehensive 

Core Set, men er fravalgt i Brief Core Set. 

Dette belyser den frustration, der kan være ved at udvikle 

og indføre et nyt redskab med helhedstankegang, hvor 

flere helbredsområder og kontekstuelle faktorer medta-

ges og ikke kun ens fagspecifikke områder. Samtidig syn-

liggør det, de vanskeligheder der er med at udarbejde et 

færdigt redskab, før det er afprøvet i praksis. 

Uanset hvilket redskab der anvendes, vil der ofte være 

et dilemma, som her hvor redskabet af ICF-nøgleperso-

nerne vurderes som minimum nogenlunde dækkende. 

Samtidig fremkommer der forslag til, at nogle koder ud-

går, mens andre medtages og dermed tydeliggøres van-

skeligheder med at udvikle et redskab, der dækker helhe-

den, og samtidig kan medtage det specifikke, og ikke er 

for omfattende. 

ICF-nøglepersonerne giver udtryk for, at det er vanskeligt 

at foretage 1. scoring efter en måned. Fagpersonen ken-

der ikke klienten, og klienten har endnu ikke kendskab, 

tryghed og tillid til fagpersonen, hvorved det ikke er et 

reelt billede, der danner baggrund for scoringen. Det er 

imidlertid nødvendigt at foretage et kompromis mellem 

hvad der er optimalt og praktisk muligt, og således vur-

dere klienten ved 1. scoring ud fra de koder, der indgår  i 

Brief Core Set.

Ved 2. scoring vil sociale begivenheder, som klienten er 

udsat for i interventionsperioden, sandsynligvis påvirke 

vurderingen, hvilket flere ICF-nøglepersoner ønsker 

medtaget i en vurdering. 

I en interventionsperiode vil det dog være urealistisk, at 

sociale begivenheder, co-morbiditet og klientens situa-

tion i øvrigt, ikke vil influere på rehabiliteringsindsatsen, 

en påvirkning der ikke kan tages højde for og ikke kan 

adskilles og isoleres fra en indsats.

Under scoringerne viste det sig vanskeligt at adskille kli-

entens subjektive betragtning fra den faglige vurdering. 

En fuldstændig adskillelse vil være urealistisk og uhen-

sigtsmæssig, idet oplysninger fra klienten nødvendigvis 

medtages som værdifulde elementer, der sammen med 

oplysninger fra fagpersoner, indhentet vha. måleinstru-

menter, guides, tjeklister, observationer o.l., giver det 

samlede vurderingsgrundlag for funktionsevnen. ICF- 

klassifikationen er tænkt som et fagligt vurderingsred-

skab, der suppleret med klientens oplysninger, danner 

grundlaget for en funktionsevnebeskrivelse til brug ved 

fastsættelse, prioritering og vurdering af rehabiliterings-

indsatser og fælles rehabiliteringsmål.

Af andre kommentarer til scoring er fx koden e320 ven-

ner. For nogle personer er det tilstrækkelig at have fami-

lien som netværk, hvorfor der ikke er behov for venner. 

Skal venner så kodes som fremmer eller hæmmer? Her 

vil de kulturelle forskelligheder påvirke vurderingerne. 

Når ICF-nøglepersonerne spørges til de største udfor-

dringer og til ændringsforslag, er det hovedsagelig pro-

blemområder og negative aspekter, der fremhæves. De 

blev ikke direkte adspurgt om, hvad der har været gi-

vende og udviklende i processen, og dermed har der ikke 

været fokus på de mere positive betragtninger, hvilket 

ville have været en god indsigt og en balance til de mere 

negative betragtninger.  

ICF-nøglepersonerne har fremsat mange men ikke enty-

dige ændringsforslag, tilføjelse eller fravælgelse af koder, 

flere givende oplysninger, der kan medtages i et videre 

arbejde. Redskabet er således ikke færdigudviklet, men 

må betragtes som det bedste fælles vurderingsgrundlag 

indtil videre.
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De primært traumatiserede flygtninge - der indgår i nær-

værende projekt giver et billede af målgruppens kom-

pleksitet. Deltagende klienter kommer fra 11 forskel-

lige lande/områder, 69 % har i behandlingsforløbet haft 

behov for tolkebistand, 73 % har været udsat for enten 

udelukkende personrettet eller person/ikke personrettet 

hændelse i hjemland, 30 % har i behandlingsperioden 

været udsat for væsentlige sociale begivenheder i kun 

negativ retning, 68 % har en kendt somatisk sygdom og 

84 % har en kendt psykisk sygdom (heraf 77 % diagnosen 

PTSD). 

Projektets formål var at udvikle et tværfagligt redskab 

til beskrivelse af traumatiserede flygtnings samlede hel-

bredstilstand, et redskab til dokumentation og moni-

torering af rehabiliteringsindsatser samt at undersøge 

professionelles vurdering af redskabets anvendelighed i 

praksis.

Med projektet har det været muligt at udvikle et ICF 

Brief Core Set med koder, der er relevante og dækkende 

for mange af den traumatiserede flygtnings komplekse 

problemområder. Et redskab der beskriver den samlede 

funktionsevne, ved at medtage såvel fysiske, psykiske og 

sociale faktorer samt de kontekstuelle faktorers indvirk-

ning på funktionsevnen.

Den fælles tværfaglige vurdering af funktionsevnen har 

betydet, større fokus på og udredning af den trauma-

tiserede flygtnings problemområder, større kendskab 

til den traumatiserede flygtnings hele helbredstilstand 

samt større fokus på såvel egne som andre faggruppers 

behandlingsområder. 

Den fælles tværfaglige vurdering har ligeledes givet større 

indsigt i, og forståelse for de andre  faggruppers arbejds-

områder, og fremmet det tværfaglige samarbejde.

Redskabet har vist sig anvendeligt til både at dokumen-

tere status på den traumatiserede flygtnings funktions-

evne samt monitorere på status efter en intervention. 

Med sådanne oplysninger er det muligt at vurdere reha-

biliteringsbehov og dermed indsatser til brug i rehabili-

teringsplaner og målsætning.

Redskabet er af de professionelle fundet anvendeligt til 

udvikling af behandlingsplan, at udtrykke de professio-

nelles viden samt til beskrivelse af klienten.

Til redskabets anvendelighed i praksis kan overordnet 

konkluderes:

Anvendelighed

•  Fælles forståelse blandt faggrupperne.

•  Større helhedsforståelse og helhedsbetragtning.

•  Tænke flere udviklingsområder og relevante fokusom-

råder.

•  Giver bredere skabelon for behandlingsplan.

•  Giver bredere viden om klienten.

•  Skaber struktur og overblik.

•  Medvirker til ensartethed i forståelse.

•  Giver et fælles sprog.

•  Fremmer det tværfaglige samarbejde.

Udviklingsområder

•  Fagpersoners viden herunder også tavs viden gengives 

ikke.

•  Beskriver ikke hele klienten.

•  Svært at sætte funktionsevne i kasser.

•  Anvendelse af forskellige måleinstrumenter.

Redskabet er ikke færdigudviklet, men er det bedste fæl-

les tværfaglige dokumentation og monitoreringsredskab 

indtil videre.

Med de besvarelser med begrundelser og kommentarer 

der er fremkommet fra ICF-nøglepersonerne, er det ty-

deligt, at der er iværksat en proces, hvor ICF-nøgleper-

sonernes refleksioner har givet et konstruktivt grundlag 

for et fremtidigt arbejde med udvikling af et ICF redskab 

til beskrivelse af en traumatiseret flygtnings samlede hel-

bredstilstand.

8. Konklusion  
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Videreudvikling af redskabet

•  At validere ICF redskabet. 

•  At vurdere ICF redskabets anvendelighed til effektmå-

ling af indsatser og målsætning.

•  At vurdere ICF redskabets anvendelighed til monitore-

ring af funktionsevne.

•  At foretage en dataanalyse med henblik på at undgå 

overflødige koder og dermed reducere kodeantallet i 

Brief Core Set.

•  At ICF-nøglepersonerne (eksperter) udvikler et mere 

dækkende Brief Core Set til traumatiserede flygtninge 

på baggrund af deres erfaringer fra processen og resul-

tater fra projektet. Evt. medtage koder på et mere de-

taljeret niveau, enten niveau 3 (et bogstav og tre cifre) 

eller 4 (et bogstav og fire cifre).

•  At graden af funktionsevnenedsættelse vurderes på en 

opdelt skala med flere valgmuligheder fx ingen, lille, 

nogen, i høj grad begrænsning, eller lille, middel, svær 

eller total funktionsevnenedsættelse. 

•  At det udviklede ICF redskab opsættes som skabelon/

skema, med mulighed for at beskrive ressourcer og be-

grænsninger i prosa ud for hver kode.

Praktisk anvendelse

•  Løbende opkvalificering af ICF viden blandt personale 

på rehabiliteringscentre/klinikker.

•  At der forud for anvendelse af ICF redskabet fastsættes 

tovholderfunktion på de enkelte ICF koder dvs. hvilke 

fagpersoner, der er ansvarlig for indhentning af oplys-

ninger til dækning af de enkelte koder.

•  At det, af det udviklede ICF redskab, klart fremgår hvil-

ke af koderne under aktivitet og deltagelsesdomænet, 

der skal kodes under både aktivitet og deltagelse, eller 

enten aktivitet eller deltagelse.

•  At det, af det udviklede ICF redskab, klart fremgår, om 

koderne under omgivelsesfaktorerne kan være både 

en fremmer og en hæmmer.

•  At det, af det udviklede ICF redskab, klart fremgår hvil-

ken norm, der måles op imod ved fagpersonernes vur-

dering af klientens funktionsevne. Det kunne fx være 

personen selv uden den pågældende funktionsevne-

nedsættelse – hvilket ville være relevant for denne mål-

gruppe, specielt grundet de kulturelle forskelle.

•  At der på tværs på deltagende centre/klinikker anven-

des samme måleinstrumenter, tjeklister, guides som 

baggrund for en vurdering af klienternes funktions-

evne, og således en dækkende og ligelig vægtning af 

psykiske, fysiske og sociale områder.

9. Anbefalinger/perspektivering  

At følge op på projektet med nedenstående ændringsforslag og medinddrage yderlige rehabiliteringscentre/klinikker, 

med henblik på et fælles anvendeligt redskab på nationalt plan.
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11. Bilagsoversigt

Klinik for traumatiserede flygtninge,

 Vordingborg:

Loui Ahrenshøj, fysioterapeut

Jonna Schlüter, socialrådgiver

Yvonn Anastazia Lindberg, socialrådgiver

Maria Yusuopva, psykolog

Rehabiliteringscenter for flygtninge 

– RCF Ålborg:

Sigrün Erlingsdóttir, psykolog

Monica Stougaard Nielsen, psykolog

Mette Aspegren Søndergård, psykolog

Bolette Haagen, fysioterapeut

Louise Feldtmose, fysioterapeut

Britta Poulsen, fysioterapeut

Anna Cathrine Praen Machholm, fysiotarapeut

Annelise Matthiesen, socialrådgiver

OASIS:

Else Ryding, psykolog

Gita Nielsen, afspændingspædagog

Tanja Weiss, socialrådgiver

Sinne Dunker, socialrådgiver

Klinik for Traumatiserede Flygtninge, Århus:

Samuel Andersen, fysioterapeut

Margrethe Bennike, socialrådgiver

Bo Søndergård Jensen, psykolog

Rehabiliterings og ForskningsCentret 

for Torturofre, København:

Annette Klahr, fysioterapeut

Lone Tived, fysioterapeut

Uwe Harlacher, psykolog

Bente Midtgaard, socialrådgiver

Lise Worm, læge

RehabiliteringsCenter for Torturoverlevere

og Traumatiserede flygtninge – RCT Fyn:

Nathan Veeravagu, psykolog

Marianne Stout, psykolog

Dorte Uhd, fysioterapeut

Lotte Ørgreen, socialrådgiver

Rehabiliteringscenter for Torturofre 

– RCT-Jylland:

Leif Christensen, psykolog

Hanne Schmidt Nielsen, socialrådgiver

Majbritt Douarre, fysiotarapeut

Rehabiliterings- og IntegrationsCenter 

– RIC Horsens: (udgår af projektet 1. januar 2008)

Lone Hvilsom, fysioterapeut

Lise Jensen, fysioterapeut

Sidsel Jacobsen, socialrådgiver

Frank Blumensaat, psykolog

Bilag 1. Oversigt over ICF-nøglepersoner der har deltaget undervejs eller gennem hele processen.
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11. Bilagsoversigt

Bilag 2a. Følgebrev til første Delphi-runde

Internationale Klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF)

Ti danske rehabiliteringscentre for traumatiserede flygtninge samarbejder p.t. om at afprøve WHO’s Internationale 
Klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF) på traumatiserede flygtninge. For-
målet er at tilbyde et fælles tværfagligt og standardiseret sprog og en tilsvarende begrebsramme til beskrivelse af 
traumatiserede flygtninges helbred og dermed forbundne tilstande, samt at tilbyde et passende redskab til at beskrive 
forandringer i helbredstilstand og funktionsniveau under et tværfagligt behandlingsforløb.

Vi har valgt at afprøve ICF, fordi det er et internationalt anerkendt redskab specielt udarbejdet med henblik på klas-
sifikation af tværfaglig rehabilitering. 

ICF består af en række forskellige domæner, som gør det muligt at beskrive helbredstilstand og funktionsevne som et 
samspil mellem krop/psyke, aktivitet, deltagelse og omgivelsesfaktorer. For at gøre ICF til et brugbart redskab inden 
for vores særlige arbejdsfelt, er det vigtigt at prioritere, hvilke af domænerne, der er de vigtigste at forholde sig til, når 
målgruppen er traumatiserede flygtninge. 

På et møde i Styregruppen for rehabiliteringscentrenes ICF projekt d. 7/5-2007 blev det besluttet at gennemføre ud-
vælgelsen af ICF-koder alene på baggrund af en uafhængig ekspertgruppes udvælgelse af koder ved hjælp en Delphi-
øvelsen. Delphi-øvelsen består af en udvælgelsesprocedure over 3 runder med det formål at indsnævre antallet af 
ICF-koder til de vigtigste inden for det område, de skal beskrive.

Ekspertgruppen er i første omgang kun blevet spurgt om at deltage i den første udvælgelse. Vi håber imidlertid at alle 
adspurgte, på trods af de ændrede forudsætninger, fortsat ønsker at deltage, selvom det indebærer et lidt større tids-
forbrug end først antaget. Såfremt du ikke ønsker at deltage under de ændrede forudsætninger, bedes du give besked 
til Hanne Melchiorsen på nedenstående e-mail adresse senest den 14. maj.

Første del af proceduren
Vi vil bede dig om at afkrydse de 2. niveau kategorierne I vedlagte set af ICF-kategorier (svarer til et bogstav + 3 cifre, 
f.eks, b114), som du ikke finder relevante for gruppen af traumatiserede flygtninge. I henhold til Indenrigs- og Sund-
hedsministeriets definition omfatter personkredsen følgende:
•  ”personer, som i et andet land har været udsat for en traumatisk hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, 

borgerkrig, politisk forfølgelse, tortur og andre former for organiseret vold, som yderligere kan have medført tab af 
nærtstående personer, hus og hjem, hjemland m.m., der har ført til alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, 
samt

• personer som lever sammen med en primært traumatiseret person, således at relationen i sig selv belaster deres 
psykiske, fysiske og sociale integritet.”

Skriv venligst dit navn, titel og e-mail adresse på det tilsendte set af ICF kategorier inden du returnerer det i vedlagte 
adressekuvert.

Deadline for returnering er den 7. juni 2007.

Såfremt du har spørgsmål, bedes du kontakte Hanne Melchiorsen på MarselisborgCentret. Hendes e-mail adresse er: 
hm@marselisborgcentret.dk

Tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

  Ulrik Jørgensen Bodil Lausdal Annemarie Gottlieb

 OASIS RCF-Region Nord RCT- Midtjylland
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Bilag 2b. Udsnit af skema til første Delphi-runde

Udsnit fra bogen: ”International klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand” 

(Redaktion:Gunnar Schiøler og Tóra Dahl)

Kilde: Schiøler G, Dahl T. ICF International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand, Munksgaard 2003
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Kilde: Schiøler G, Dahl T. ICF International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand, Munksgaard 2003

Bilag 2b.
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Bilag 3a. Følgebrev til anden Delphi-runde (ekspert A)

Kære 

Tak for din fravælgelse af ikke-relevante ICF-koder til første Delphi-runde.

Vedlagt er de kategorier som mindst en ekspert ikke har fravalgt. Til anden Delphi-runde vil vi gerne bede dig om at 

sætte kryds i enten ja eller nej i den yderste højre kolonne udfor hver ICF-kode på andet niveau (markeret med grå) 

som svar på spørgsmålet: Finder du ICF-koden relevant for gruppen af primært traumatiserede flygtninge?

På skemaet kan du se dine egne og andre eksperters svar fra første Delphi-runde. Hver ekspert har fået en bogstav-

kode således at svarene er anonyme. Samtidig kan du se procentandelen af eksperter der ikke har fravalgt koden i 

runde 1.

Din bogstavkode er: A (markeret med en grå kolonne).

Vi vil anmode dig om at returnere det afkrydsede skema til Titina Vinter på nedenstående adresse senest 6. juli 2007.

Med venlig hilsen

Titina Vinter

Datamanager, cand.scient.oecon.

 

Center for Folkesundhed

Region Midtjylland

Oluf Palmes Allé 15

8200 Århus N

Tlf. nr.: 8728 4759

Mail: titina.vinter@stab.rm.dk

http://www.folkesundhed-midt.dk
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Bilag 3b. Udsnit af skema til anden Delphi-runde (ekspert A)
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Bilag 4a. Følgebrev til tredje Delphi-runde (ekspert A)

Kære 

Tak for din besvarelse til ICF-projektets anden Delphi-runde.

Til tredje og sidste Delphi-runde vil jeg, som til anden Delphi-runde, gerne bede dig om at sætte kryds i enten ja eller 

nej i den yderste højre kolonne udfor hver ICF-kode på andet niveau (markeret med grå) som svar på spørgsmålet: 

Finder du ICF-koden relevant for gruppen af primært traumatiserede flygtninge?

På skemaet kan du se dine egne og andre eksperters svar fra anden Delphi-runde. Hver ekspert har fået en bogstav-

kode således at svarene er anonyme. Samtidig kan du se procentandelen af eksperter der har svaret ja til ovenstående 

spørgsmål i anden Delphi-runde. Da ikke alle eksperter har indsendt besvarelser til anden Delphi-runde er procen-

terne for hver kode udregnet ud fra antallet af eksperter der har svaret.

Din bogstavkode er: A (markeret med en grå kolonne).

Jeg vil anmode dig om at returnere det afkrydsede skema til mig på nedenstående adresse senest mandag den  

6. august 2007.

Med venlig hilsen

Titina Vinter

Datamanager, cand.scient.oecon.

 

Center for Folkesundhed

Region Midtjylland

Oluf Palmes Allé 15

8200 Århus N

Tlf. nr.: 8728 4759

Mail: titina.vinter@stab.rm.dk

http://www.folkesundhed-midt.dk
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Bilag 4b. Udsnit af skema til tredje Delphi-runde (ekspert A)
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Bilag 5a. Følgebrev til ICF-nøglepersoner (1. udvælgelse)

Kære ICF-nøgleperson

I projektet ”ICF som dokumentation og monitoreringsredskab – anvendt til primært traumatiserede flygtninge” er der 

nu udarbejdet et Comprehensive Core Set, dvs. et antal ICF koder, specifikt udvalgt til ”primært og sekundært trau-

matiserede flygtninge”.

Dette Core Set er udvalgt af 12 tværfaglige internationale eksperter indenfor behandling og rehabilitering af flygt-

ninge (for detaljer henvises til projektbeskrivelsen).

Antallet af koder i Comprehensive Core Set udgør ved konsensus på 80 % 106 koder, et antal der ikke er anvendeligt 

i praksis.

Nu vil vi gerne inddrage jer ICF-nøglepersoner som eksperter med praksiserfaring til at udvælge relevante koder til 

anvendelse i praksis, og således gå fra et Comprehensive Core Set til et Brief Core Set. 

Brief Core Set skal indeholde så få kategorier som muligt, men tilstrækkelig til at beskrive patientens samlede hel-

bredstilstand, funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i den specifikke tilstand.

Ved udvælgelse markeres hvilke koder du (uden at konferere med andre) finder relevante – ja, og hvilke du finder ikke-

relevante – nej. Du skal ikke kun vælge koder indenfor dit eget fagområde, men forholde dig til samtlige 106 koder.

Comprehensive Core Set medsendes elektronisk, og vi vil bede dig svare elektronisk, gerne indenfor 14 dage, så vi har 

besvarelserne senest den 16. september.

Viser det sig, at Brief Core Set bliver for omfattende efter denne proces, vil vi på et møde den 4. oktober finde en anden 

metode at udvælge på. Nærmere om det hvis det bliver aktuelt. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til projektleder Hanne Melchiorsen, 

HM@marselisborgcentret.dk eller tlf. 89 49 12 94.

Med venlig hilsen 

Titina Vinter
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Bilag 5b. Følgebrev til ICF-nøglepersoner (2. udvælgelse)

Kære ICF-nøgleperson

I projektet ”ICF som dokumentation og monitoreringsredskab – anvendt til primært traumatiserede flygtninge” er ud-

arbejdet et Comprehensive Core Set til ”primært og sekundært traumatiserede flygtninge”.

Antallet af koder i Comprehensive Core Set udgør ved konsensus på 80% 106 koder, et antal der er for omfattende til 

anvendelse i praksis.

Under fælles temadag for samtlige ICF-nøglepersoner, fra de i projektet deltagende rehabiliteringscentre, afholdt 

den 04.10.07, fremkom kritikpunkter til metoden fra Comprehensive til Brief Core Set, hvor hver ICF-nøgleperson, 

uafhængig af andre, udvalgte relevante koder. Et af kritikpunkterne var, at flere relevante koder var fravalgt, specielt 

indenfor komponenten – ”omgivelsesfaktorer”.

I samarbejde med styregruppen har vi derfor valgt at lade proceduren gå om, således at ICF-nøglepersoner for hvert 

center i fællesskab udvælger koderne ud fra en helhedsbetragtning. 

På den måde sikrer vi, at de højest prioriterede koder fra hver faggruppe og hvert center indgår i et samlet materiale. 

Efterfølgende vil antallet af koder i Brief Core Set beregnes med en konsensus på 80%. Afhængig af antallet af udvalgte 

koder kan det blive nødvendigt at øge konsensusgraden, således at Brief Core Set får en realistisk størrelse til anven-

delse i en daglig praksis. Der er således ingen garanti for at alle de koder, hvert enkelt center har vurderet som vigtige, 

vil indgå i det endelige Brief Core Set.

Igen er det vigtigt at påpege, at Brief Core Set skal indeholde så få kategorier som muligt (anvendeligt i praksis), men 

tilstrækkelig til at beskrive det typiske spektrum af problemer hos en traumatiseret flygtning, indenfor samtlige kom-

ponenter i ICF.

Ved udvælgelse markeres hvilke koder der vurderes som relevante – ja, og hvilke der vurderes som ikke relevante 

– nej. 

Comprehensive Core Set medsendes elektronisk (ét til hver ICF-nøgleperson), og vi vil bede jer sende én samlet be-

svarelse fra hvert center elektronisk, med angivelse af navn på center og navn på de ICF-nøglepersoner, der har del-

taget i udvælgelsen fra Comprehensive til forslag til Brief Core Set.

Vi vil meget gerne have svar indenfor 14 dage, så vi har besvarelserne senest den 30. oktober.

Har du behov for den engelske ICF version, kan du finde den på 

http://www.who.int/classifications/icf/site/onlinebrowser/icf.cfm

Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til projektleder Hanne Melchiorsen, 

HM@marselisborgcentret.dk eller tlf. 89491294 eller Kirstine Bak Kirstine.bak@stab.rm.dk eller telefon 89491205.

Med venlig hilsen 

Titina
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Bilag 5c. Udsnit af skema til udvælgelse af Brief Core Set

Skriv dit navn i feltet nedenfor:
 

KROPPENS FUNKTIONER 
KAPITEL 1: Mentale funktioner  

OVERORDNEDE MENTALE FUNKTIONER (b110-b139)    
b110 Bevidsthedstilstand Ja r Nej r 

Overordnede mentale funktioner bestemmende for opmærksomhedsniveau og vågenhed omfattende klarhed og 

kontinuitet af vågenhedstilstand.    

Inkl.: Grad, varighed og kvalitet af bevidsthedstilstand, tab af bevidsthed, koma, vegetativ tilstand, omtågethed, tran-

ce, besættelsestilstand, bevidsthedsændring pga. stofpåvirkning, delirium, stupor.    

Ekskl.: Orienteringsevne (b114); energi og handlekraft (b130), søvn (b134)    
b114 Orienteringsevne Ja r Nej r 

Overordnede mentale funktioner bestemmende kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til 

tid, sted og andre omgivelser    

Inkl.: Orientering i tid, sted og egne data, orientering om sig selv og andre, desorientering i tid, sted og egne data 

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), opmærksomhed (b140), hukommelse (b144).    
b117 Intellektuelle funktioner   Ja r Nej r 

Overordnede mentale funktioner, som kræves til forståelse og integrering af forskellige mentale funktioner, inklusive 

alle kognitive funktioner og deres udvikling over et livsløb.    

Inkl.: Mentale funktioner vedrørende mental retardering, intellektuel udvikling, udviklingshæmning, demens. 

Ekskl.: Hukommelse (b144), tænkning (b160), overordnede kognitive funktioner (b164).
b122 Generelle psykosociale funktioner    Ja r Nej r 

Overordnede mentale funktioner, som de udvikles gennem livet, og som kræves til forståelse og konstruktiv integra-

tion af mentale funktioner, der medfører dannelse af interpersonelle færdigheder nødvendige til etablering af gensi-

dige sociale relationer båd    

Inkl.: som ved f.eks. Autisme    
b126 Temperament og personlighed   Ja r Nej r 

Overordnede medfødte mentale funktioner bestemmende for en persons tilbøjelighed til at reagere på bestemte må-

der i forskellige situationer, inklusive de psykiske karakteristika, som gør et individ forskellig fra andre.  

Inkl.: Mentale funktioner vedrørende udadvendthed, indadvendthed, velvillighed, samvittighedsfuldhed, psykisk og 

emotionel stabilitet og åbenhed overfor oplevelser; optimisme; lyst til fornyelse; tillidsfuldhed; pålidelighed  

Ekskl.: Intellektuelle funktioner (b117), energi og handlekraft (b130), psykomotoriske funktioner (b147); følelses-

funktioner (b152)    
b130 Energi og handlekraft   Ja r Nej r 

Overordnede mentale funktioner af fysiologiske og psykologiske art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af 

specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde.    

Inkl.: Energiniveau, motivation, appetit, trang (inkl. til stoffer, som kan misbruges) og impulskontrol   

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), temperament og personlighed (b126), søvn (b134), psykomotoriske funktioner 

(b147); følelsesfunktioner (b152)    
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Bilag 6. Comprehensive Core Set til traumatiserede flygtninge

KROPPENS FUNKTIONER
KAPITEL 1: Mentale funktioner

OVERORDNEDE MENTALE FUNKTIONER (b110-b139)
b110 Bevidsthedstilstand

Overordnede mentale funktioner bestemmende for opmærksomhedsniveau og vågenhed omfattende klarhed og 

kontinuitet af vågenhedstilstand.

Inkl.: Grad, varighed og kvalitet af bevidsthedstilstand, tab af bevidsthed, koma, vegetativ tilstand, omtågethed, tran-

ce, besættelsestilstand, bevidsthedsændring pga. stofpåvirkning, delirium, stupor.

Ekskl.: Orienteringsevne (b114); energi og handlekraft (b130), søvn (b134)
b114 Orienteringsevne

Overordnede mentale funktioner bestemmende kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til 

tid, sted og andre omgivelser

Inkl.: Orientering i tid, sted og egne data, orientering om sig selv og andre, desorientering i tid, sted og egne data

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), opmærksomhed (b140), hukommelse (b144).
b117 Intellektuelle funktioner

Overordnede mentale funktioner, som kræves til forståelse og integrering af forskellige mentale funktioner, inklusive 

alle kognitive funktioner og deres udvikling over et livsløb.

Inkl.: Mentale funktioner vedrørende mental retardering, intellektuel udvikling, udviklingshæmning, demens.

Ekskl.: Hukommelse (b144), tænkning (b160), overordnede kognitive funktioner (b164).
b122 Generelle psykosociale funktioner

Overordnede mentale funktioner, som de udvikles gennem livet, og som kræves til forståelse og konstruktiv integra-

tion af mentale funktioner, der medfører dannelse af interpersonelle færdigheder nødvendige til etablering af gensi-

dige sociale relationer båd

Inkl.: som ved f.eks. Autisme
b126 Temperament og personlighed

Overordnede medfødte mentale funktioner bestemmende for en persons tilbøjelighed til at reagere på bestemte må-

der i forskellige situationer, inklusive de psykiske karakteristika, som gør et individ forskellig fra andre.

Inkl.: Mentale funktioner vedrørende udadvendthed, indadvendthed, velvillighed, samvittighedsfuldhed, psykisk og 

emotionel stabilitet og åbenhed overfor oplevelser; optimisme; lyst til fornyelse; tillidsfuldhed; pålidelighed

Ekskl.: Intellektuelle funktioner (b117), energi og handlekraft (b130), psykomotoriske funktioner (b147); følelses-

funktioner (b152)
b130 Energi og handlekraft

Overordnede mentale funktioner af fysiologiske og psykologiske art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af 

specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde.

Inkl.: Energiniveau, motivation, appetit, trang (inkl. til stoffer, som kan misbruges) og impulskontrol

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), temperament og personlighed (b126), søvn (b134), psykomotoriske funktioner 

(b147); følelsesfunktioner (b152)
b134 Søvn

Generelle mentale funktioner for periodisk, reversibel og selektiv fysisk og psykisk frigørelse eller afkobling fra ens 

nære omgivelser ledsaget af karakteristiske psykologiske ændringer.

Inkl.: funktioner vedrørende søvnmængde, indsovning, gennemsovning, søvnkvalitet, funktioner vedrørende søvn-

cyklus som f.eks. insomnia, hypersomnia, narkolepsi.

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), energi og handlekraft (b130), opmærksomhed (b140), psykomotoriske funktioner (b147)
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SPECIFIKKE MENTALE FUNKTIONER (b140-b189)
b140 Opmærksomhed

Specifikke mentale funktioner bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som 

nødvendigt.

Inkl.: Fastholdelse af opmærksomhed, skiften i opmærksomhed, opdeling af opmærksomhed, deltagende opmærk-

somhed; koncentration; afledelighed

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), energi og handlekraft (b130), søvn (b134), hukommelse (b144), psykomotoriske 

funktioner (b147), opfattelse (b156)
b144 Hukommelse

Specifikke mentale funktioner bestemmende for registrering, lagring genkaldelse af information efter behov.

Inkl.: Korttids- og langtidshukommelse, umiddelbar erindring, nær- og fjernhukommelse; hukommelsesmæssig 

spændvidde; genkaldelse af erindring; nominel, selektiv og dissociativ amnesi

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), orientering (b114), intellektuelle funktioner (b117), opmærksomhed (b140); op-

fattelse (b156); tænkning (b160), overordnede kognitive funktioner (b164), særlige sprogfunktioner (b168); regne-

funktioner (b172)

b147 Psykomotoriske funktioner

Specifikke mentale funktioner som styrer motoriske og psykologiske forhold på det kropslige plan.

Inkl.: Psykomotorisk kontrol, psykomotorisk hæmning, excitation og agitation, katalepsi, katatoni, negativisme, am-

bitendens, ekkopraksi, ekkolali; koordinering af psykomotoriske funktioner

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), orienteringsevne (b114), intellektuelle funktioner (b117), energi og handlekraft 

(b130), opmærksomhed (b140), særlige sprogfunktioner (b167), fastlægge rækkefølge af komplekse bevægelser 

(b176)
b152 Følelsesfunktioner

Specifikke mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet.

Inkl.: funktioner bestemmende for fyldestgørende følelser, regulering og spændvidde af følelserne; affekt; tristhed, 

lykkefølelse, kærlighed, frygt, vrede, had, anspændthed, angst, glæde, sorg; emotionel labilitet; følelsesaffladning

Ekskl.: Temperament og personlighed (b126), energi og handlekraft (b130).
b156 Opfattelse

Specifikke mentale funktioner bestemmende for genkendelse og fortolkning af sensoriske stimuli (apperception).

Inkl.: Opfattelse af syns-, hørelses-, lugt-, smags-, berørings-, og visuospatielle sanseindtryk, hallucinationer eller 

illusioner

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), orienteringsevne (b114), opmærksomhed (b140), hukommelse (b144), sprog-

funktioner (b167), syn og tilknyttede funktioner (b210-b229), hørelse og vestibulære funktioner (b230-249); andre 

sansefunktioner (b250-b279)
b160 Tænkning

Specifikke mentale funktioner forbundet med sindets idé- og forestillingsmæssige komponenter.

Inkl.: Funktioner vedrørende hastighed, form, kontrol og indhold af tanker; målrettet tænkning, ikke målrettet tænk-

ning; logisk tænkning som ved tankepres, tankeflugt, tankestop, tankeinkohærens, tangiel tænkning, omstændelig-

hed, vrangforestillinger, tvan

Ekskl.: Intellektuelle funktioner (b117), hukommelse (b144), psykomotoriske funktioner (b147), opfattelse (b156); 

overordnede kognitive funktioner (b164); sprogfunktioner (b167); regnefunktion (b172)
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b164 Overordnede kognitive funktioner

Specifikke mentale funktioner først og fremmest knyttet til hjernens pandelapper omfattende kompleks målrettet 

adfærd som beslutningstagning, abstrakt tænkning, planlægning og gennemførelse af  planer, mental fleksibilitet og 

tilpasning af adfærden efter 

Inkl.: abstraktion og organisering af ideer; administration af tid, indsigt og dømmekraft, begrebsdannelse, kategori-

sering, kognitiv fleksibilitet

Ekskl.: Hukommelse (b144), tænkning (b160), sprogfunktioner (b167), regnefunktioner (b172)
b180 Oplevelse af eget selv og af tidsforløb

Specifikke mentale funktioner vedrørende bevidsthed om egen identitet, egen krop, den ydre virkelighed og tidsfor-

løb

Inkl.: oplevelse af eget selv, egen krop og tidsforløb
b265 Berøringssans

Opfattelse af overflader, deres struktur og kvalitet.

Inkl.: berøring, mærke berøring; tilstande som valenhed, følelsesløshed, dirren, parastæsi og hyperæstesi

Ekskl.: fornemmelser relateret til temperatursans og opfattelse af andre stimuli (b270)
b270 Temperatursans og opfattelse andre stimuli

Opfattelse af temperatur, vibration, tryk og skadelig påvirkning.

Inkl.: temperaturfølsomhed, opfattelse af vibration, rysten, overfladisk tryk, dybt tryk, brændende følelse eller ska-

delig påvirkning

Ekskl.: berøringssans (b265); opfattelse af smerte (b280)

SMERTE (b280-b289)
b280 Opfattelse af smerter

Opfattelse af ubehagelige fornemmelser 

Inkl.: opfattelse af generel eller lokaliseret smerte i en eller flere dele af kroppen, smerte fra dermatom, jagende smer-

te, brændende smerte, dump smerte, skærende smerte; tilstande som myalgi, analgesi og hyperalgesi
KAPITEL 4: Kardiovaskulære, hæmatologiske, immunologiskte og respiratoriske funktioner

DET KARDIOVASKULÆRE SYSTEM (b410-b429)
b420 Blodtryk

Opretholdelse af arterielt blodtryk.

inkl.: opretholdelse af blodtryk, for højt og for lavt blodtryk, tilstande som hypertension, hypotension stillingsafhæn-

gig hypotension

Ekskl.: hjertefunktion (b410);  kredsløb (b415); udholdenhed (b455)

RESPIRATORISKE FUNKTIONER (b440-b449)
b455 Udholdenhed

Funktioner bestemmende for respiratorisk og kardiovaskulær kapacitet, som er nødvendig ved fysisk anstrengelse.

Inkl.: fysisk udholdenhed, aerob kapacitet, udtrætning

Ekskl.: kardiovaskulære funktioner (b410-b429); hæmatologiske funktioner (b430); respiration (b440); respirations-

muskulaturens funktioner (b445); andre respiratoriske funktioner (b450)
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KAPITEL 6: Kønsorganer, urinveje og forplantning

URINVEJE (b610-b639)
b620 Vandladningsfunktioner

Afløb af urin fra blære.

Inkl.: vandladning, vandladningshyppighed, urinkontinens; tilstande som  stress-, tvangs-, refleks-, og overløbsin-

kontinens og  totalinkontinens, drypning, automatisk blære, hyppig vandladning, imperativ vandladningstrang

Ekskl.: udskillelse af urin (b610); fornemmelser i forbundet med vandladning (b630)

KØNSORGANER OG FORPLANTNING (b640-b679)
b640 Seksualfunktioner

Mentale og fysiske funktioner i forbindelse med den seksuelle akt inklusive ophidselse, forberedelse, orgasme og 

afslutningsfase.

Inkl.: funktioner bestemmende for seksuel ophidselse, forberedelse, orgasme og afslutning; seksuel lyst, gennemfø-

relse af samleje, penis- og klitoriserektion, vaginal sekretion, udløsning, orgasme, impotens, frigiditet, vaginisme, for 

tidlig udløsning, ve

Ekskl.: forplantning (b660); fornemmelser forbundet med seksuelle funktioner og forplantning (b670)
b670 Fornemmelser forbundet med seksuelle funktioner og forplantning

Fornemmelser som ubehag under samleje og i løbet af menstruationscyklus.

Inkl.: smerter i forbindelse med samleje, smerter forbundet med menstruation, hedeture og nattesved i klimakteriet

Ekskl.: opfattelse af smerte (b280); fornemmelser forbundet med vandladning (b630); seksualfunktioner (b640); 

menstruation (b650); forplantning (b660)
KAPITEL 7: Bevægeapparatet

LED OG KNOGLER (b710-b729)
b710 Ledbevægelighed

Bevægelsesudslag og bevægelighed i led.

Inkl.: bevægelighed i et enkelt led eller flere led i rygsøjle, skulder, albue, håndled, hofte, knæ, ankel, små led i hænder 

og fødder, ledmobilitet i almindelighed, hypermobilitet, frosne led, frossen skulder, arthritis

Ekskl.: ledstabilitet (b715); viljebestemte bevægelser (b760)
b715 Ledstabilitet

Funktioner bestemmende for bevarelsen af leds struktur og funktion.

Inkl.: stabilitet i et enkelt led, flere led og led generelt; ustabilt skulderled, dislokering af et led, dislokering af skulder 

og hofteled

Ekskl.: ledbevægelighed (b710)
b720 Knoglers bevægelighed

Bevægelsesudslag og bevægelighed af skulderblad, bækken, hånd- og fodrodsknogler.

Inkl.: tilstande som frosset skulder og frosset bækken

Ekskl.: ledbevægelighed (b710)

MUSKULATUR (b730-b749)
b730 Muskelstyrke

Kraften som opstår ved kontraktion af en muskel eller en muskelgruppe.

Inkl.: styrken i specifikke muskler og muskelgrupper, muskler i én ekstremitet, i den ene halvdel af kroppen, i under-

krop, i alle ekstremiteter, i trunkus og i alle muskler i kroppen; tilstande som nedsat kraft i små muskler i fødder og 

hænder, parese, pa

Ekskl.: Muskeltonus (b735); muskulær udholdenhed (b740); funktioner af strukturer i og omkring øjet (b215)
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b735 Muskeltonus

Musklernes spænding i hvile og den modstand, som opstår ved forsøg på passiv udspænding.

Inkl.: spænding i enkelte muskler og muskelgrupper, muskler i én ekstremitet, i den ene halvdel af kroppen, i under-

kroppen, muskler i alle ekstremiteter, muskler i  trunkus og i alle muskler i kroppen; tilstande hypotonia, hypotoni,  

spasticitet

Ekskl.: muskelstyrke (b730); muskulær udholdenhed (b740)

b760 Viljebestemte bevægelser

Kontrol over og koordinering af viljebestemte bevægelser.

Inkl.: kontrol over simple og komplekse viljebestemte bevægelser, koordinering af viljebestemte bevægelser, støt-

tefunktioner i arm eller ben, højre-venstre motorisk koordination, øje-hånd koordination, øje-fod koordination; til-

stande som kontrol- og koord

Ekskl.: muskelstyrke (b730); ufrivillige bevægelser (b765); gangmønstre (b770)
b765 Ufrivillige bevægelser

Ufrivillige, formålsløse kontraktioner af en muskel eller muskelgruppe.

Inkl.: ufrivillige kontraktioner i muskler; tilstande som tremor, tics, mannerisme, stereotypier, motorisk persevera-

tion, chorea, atetose, vokale tics, dystoni og dyskinesi

Ekskl.: viljebestemte bevægelser (b760); gangmønstre (b 770)
b780 Fornemmelser forbundet med muskelfunktion og bevægelser

Fornemmelser forbundet med muskler, muskelgrupper og deres bevægelser.

Inkl.: fornemmelse af muskelstivhed, muskelstramninger, sammensnøring eller spasmer i muskler, tyngde i musk-

ler

Ekskl.: smerte (b280)
KAPITEL 8: Huden og tilhørende strukturers funktioner

HUDEN (b810-b849)
b840 Fornemmelser i huden

Fornemmelser i huden som kløe, brænden, sitren.

Inkl.: tilstande som prikkende eller stikkende fornemmeler, kriblende fornemmelser

Ekskl.: opfattelse af smerte (b280)

KROPPENS ANATOMI
KAPITEL 7: Bevægeapparatet

s710 Hoved og hals

s720 Skulder

s730 Overekstremitet

s750 Underekstremiteter

s760 Trunkus

AKTIVITETER OG DELTAGELSE
KAPITEL 1: Læring og anvendelse af viden

FORMÅLSBESTEMTE SANSEOPLEVELSER (d110-d129)
d155 Tilegne sig færdigheder

Udvikle basale og komplekse kompetencer i sammensatte handlinger eller opgaver med det formål at påbegynde og 

gennemføre erhvervelsen af en færdighed, som f.eks. håndtering af værktøj eller spil som skak.

Inkl.: tilegnelse af basale og komplekse færdigheder
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ANVENDELSE AF VIDEN (d160-d179)
d160 Fokusere opmærksomhed

Bevidst fokusering på specifikke stimuli som f.eks. udelukkelse af distraherende lyde.
d163 Tænke

Formulere og bearbejde ideer, begreber og forestillinger, hvad enten de er målrettede eller ej, enten alene eller sam-

men med andre, som f.eks. at skabe fiktion, bevise en teori, lege med ideer, brainstorming, meditere, spekulere eller 

reflektere.

Ekskl.: problemløsning (d175); tage beslutninger (d177)
d166 Læse

Forstå og fortolke skriftsprog (bøger, instruktioner eller aviser i tekst eller Braille) med det formål at tilegne sig almin-

delig viden eller særlig information.

Ekskl.: lære at læse (d140)
d170 Skrive

Anvende eller frembringe symboler eller sprog til at viderebringe information som f.eks. at skrive en rapport om be-

givenheder eller at skrive et brev.

Ekskl.: lære at skrive (d145)

d175 Problemløsning

Løsning af spørgsmål eller situationer ved at identificere og analysere emner, udvikle muligheder og løsninger, eva-

luere mulige virkninger af løsninger og gennemføre en valgt løsning som f.eks. ved løsning af en uoverensstemmelse 

mellem to personer.

Inkl.: løse enkle og komplekse problemer

Ekskl.: tænke (d163); tage beslutninger (d177)
d177 Tage beslutninger

Vælge mellem muligheder, implementering af valg og vurdering af virkningen af beslutninger som f.eks. at vælge og 

købe en særlig genstand eller beslutte at påtage sig én opgave blandt flere opgaver, som skal udføres.

Ekskl.: tænke (d163); problemløsning (d175)
KAPITEL 2: Almindelige opgaver og krav

d210 Påtage sig en enkelt opgave

Udføre enkle, komplekse og sammenhængende handlinger relaterede til de mentale og fysiske komponenter i en 

enkelt opgave som f.eks. at igangsætte en opgave, planlægge tid, plads og materialer til en opgave, fastsætte tempoet 

for en opgaves udførelse og ud

Inkl.: påtage sig en enkel eller kompleks opgave; påtage sig en opgave selvstændigt eller i en gruppe

Ekskl.: tilegne sig færdigheder (d155); problemløsning (d175); tage beslutninger (d177); påtage sig flere opgaver 

(d220)
d220 Påtage sig flere opgaver

Udføre enkle eller komplekse og sammenhængende handlinger som komponenter af sammensatte, integrerede og 

komplekse opgaver, samtidigt eller efter hinanden.

Inkl.: påtage sig flere opgaver; gennemføre flere opgaver; udføre flere opgaver selvstændigt eller i en gruppe

Ekskl.: tilegne sig færdigheder (d155); problemløsning (a175); tage beslutninger (d177); påtage sig en enkelt opgave (d210)
d230 Udføre daglige rutiner

Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbage-

vendende rutiner eller pligter som f.eks. at overholde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af dagen.

Inkl.: styre og gennemføre daglige rutiner; styre ens eget aktivitetsniveau

Ekskl.: påtage sig flere opgaver (d220)
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d240 Klare stress og andre psykologiske krav

Gennemføre enkle, komplekse og sammensatte handlinger til styring af og kontrol over de psykologiske krav, der stil-

les til udførelse af opgaver, som kræver særligt ansvar, og som involverer stress, distraktion eller kriser som f.eks. at 

køre bil i tæt tra

Inkl.: klare ansvar; klare stress og kriser
KAPITEL 3: Kommunikation

SAMTALE OG ANVENDELSE AF KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER OG -TEKNIKKER (d350-d369)
d350 Samtale 

Indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre 

sprog mellem en eller flere personer, som kan være bekendte eller fremmede, i formelle og uformelle sammenhæn-

ge.

Inkl.: indledning, opretholdelse og afslutning af samtale; føre samtale med én eller flere personer
d355 Diskussion

Indlede, opretholde og afslutte en diskussion med argumenter for og i mod eller gennemføre en debat med tale, skrift 

eller andre sprog med en eller flere personer, som kan være bekendte eller fremmede, i formelle eller uformelle sam-

menhænge.

Inkl.: diskussion med en eller flere personer
KAPITEL 4: Bevægelse og færden

ÆNDRE OG OPRETHOLDE KROPSSTILLING (d410-d439)
d415 Fastholde kropsstilling

Holde kroppen i samme stilling efter behov som f.eks. at blive siddende eller stående under arbejde eller i skole.

Inkl.: forblive i liggende, hugsiddende, knælende, siddende eller stående stilling

BÆRE, FLYTTE OG HÅNDTERE GENSTANDE (d430-d449)
d430 Løfte og bære

Løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet som f.eks. at løfte en kop eller bære et barn fra et rum til et 

andet.

Inkl.: løfte, bære i hænderne eller på  armene, på skuldrene, på hovedet, på ryggen og på hoften; sætte ting fra sig

GANG OG BEVÆGELSE (d450-d469)
d450 Gå

Bevæge sig til fods skrift for skridt på et underlag, således at den ene fod hele tiden hviler på underlaget,  som når man 

slentrer, går forlæns, baglæns eller sidelæns.

Inkl.: gå over korte og lange afstande; gå på forskelligt underlag; gå uden om forhindringer

Ekskl.: forflytte sig (d420); bevæge sig omkring (d455)

FÆRDEN MED TRANSPORTMIDLER (d470-d489)
d470 Bruge transportmidler

Bruge transportmidler som passager til at færdes omkring som f.eks. at blive kørt i en bil eller køre med bus, rickshaw, 

hestetrukken vogn, private eller offentlig taxi, bus, tog, sporvogn, undergrundsbane, skib eller fly.

Inkl.: bruge transportmiddel, der trækkes af en person; anvendelse af private motoriserede eller offentlige transport-

midler

Ekskl.: færden med brug af udstyr (d465); køre (d475)
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KAPITEL 5: Omsorg for sig selv

d570 Varetage egen sundhed

Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende ved f.eks. at indtage varieret kost, have passende ni-

veau af fysisk aktivitet, holde sig varm eller afkølet, undgå skader på helbredet, dyrke sikker sex inkl. anvendelse af 

kondomer, lade sig

Inkl.: sikre sit fysiske velvelvære, have hensigtsmæssige kost- og motionsvaner; tage vare på egen sundhed
KAPITEL 6: Husførelse

ERHVERVELSE AF FORNØDENHEDER (d610-d629)
d610 Skaffe sig bolig

Købe, eje, møblere og indrette et hus, lejlighed eller anden bolig.

Inkl.: købe eller leje bolig og møblere boligen

Ekskl.: skaffe sig varer og tjenesteydelser (d620); passe ejendele (d 650)
d620 Skaffe sig varer og tjenesteydelser

Vælge, tilvejebringe og transportere varer, som er nødvendige i dagliglivet som f.eks. at vælge, købe, transportere og 

opbevare mad, drikke, tøj, rengøringsmidler, brændsel, husholdningsgenstande  og værktøj;  tilvejebringe brugsgen-

stande og service.

Inkl.: indkøbe og anskaffe daglige fornødenheder

Ekskl.: skaffe sig bolig (d610)

HUSHOLDNING (d630-d649)
d630 Lave mad

Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre som f.eks. at sammen sætte 

et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke, fremskaffe ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og 

drikke til tilberedning, 

Inkl.: tilberede enkle og sammensatte måltider

Ekskl.: spise (d560); drikke (d570); skaffe sig varer og tjenesteydelser (d620); lave husligt arbejde (d640); passe ejen-

dele (d650); omsorg for andre (d660)
d640 Lave husligt arbejde

Holde hus ved at gøre rent, vaske tøj, bruge husholdningsmaskiner, opbevare mad og smide affald ud, f.eks. ved at 

feje, moppe, tørre borde, vægge og andre overflader af; holde orden i værelser og stuer, i skabe og skuffer; samle, va-

ske, tørre og stryge tø

Inkl.: tøjvask og tørring af tøj; rengøre kogested og køkkenredskaber; rengøring af opholdsrum; anvende hushold-

ningsmaskiner, opbevare daglige fornødenheder og bortskaffe affald

Ekskl.: skaffe sig bolig (d610); skaffe sig varer og tjenesteydelser (d620);lave  mad (d630); passe ejendele (d650); hjæl-

pe andre (d660)

PASSE EJENDELE OG HJÆLPE ANDRE (d650-d669)
d660 Hjælpe andre

Hjælpe medlemmer i husstanden og andre med indlæring, kommunikation, egen omsorg, færden inde og ude; være 

opmærksom på andres velbefindende.

Inkl.: hjælpe med egen omsorg, færden, kommunikation, interpersonelle relationer, ernæring og varetagelse af sund-

hed

Ekskl.: have ulønnet beskæftigelse (d850)
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KAPITEL 7: Interpersonelt samspil og kontakt

GENERELT INTERPERSONELT SAMSPIL (d710-d729)
d710 Basalt interpersonelt samspil

Samspil med mennesker på en kontekstuelt og socialt passende måde f.eks. ved at vise hensyn og respekt, når det er 

passende eller reagere på andres følelser.

Inkl.: vise respekt og varme, sætte pris på, reagere på andres behov, vise taknemlighed og passende tolerance; give og 

modtage kritik; reagere på sociale signaler og anvende passende fysisk kontakt i sammenhængen
d720 Komplekst interpersonelt samspil

Vedligeholde og pleje samspil med andre mennesker på en kontekstuelt og socialt passende måde f.eks. ved at kunne 

styre af følelser og impulser, styre verbale og fysiske aggressioner og handle selvstændigt i socialt samspil; handle i 

overensstemmelse med 

Inkl.: skabe og afslutte kontakter; styre sin adfærd i samværet; opføre sig i overensstemmelse med sociale regler; be-

vare socialt rum

SÆRLIGE INTERPERSONELLE RELATIONER (d730-d769)
d730 Kontakte fremmede

Indlede midlertidig kontakt og forbindelse med fremmede med særlige formål som når man spørger om vej eller 

køber noget.
d740 Skabe formelle relationer

Skabe og opretholde særlige kontakter i formaliserede sammenhænge som med arbejdsgivere, professionelle eller 

tjenesteydere.

Inkl.: have kontakt med myndighedspersoner, med underordnede og med ligestillede
d750 Skabe uformelle sociale relationer

Indlede kontakt med andre som f.eks. uformel kontakt med folk som bor i lokalområde, med kolleger, studerende, 

legekammerater eller personer med samme baggrund eller profession.

Inkl.: uformelle kontakter med venner, naboer, bekendte og ligesindede
d760 Skabe familiære relationer

Skabe og opretholde slægtsrelationer som f.eks. med medlemmer i kernefamilie, slægten, pleje- og adoptionsfamilie 

og stedforældre, fjernere kontakter som halvfætre og -kusiner eller værger.

Inkl.: forældre-barn og barn-forældre kontakt, søskendeforhold og relationer i slægten
d770 Skabe intime relationer

Skabe og opretholde tætte eller romantiske relationer til mennesker som ægtefælle, kæreste eller seksualpartner.

Inkl.: forelskelse, ægteskab, seksuelle kontakter
KAPITEL 8: Vigtige livsområder

UDDANNELSE (d810-d839)
d820 Skolegang

Påbegynde skolen, undervisning, deltagelse i skolerelateret ansvar og fordele, lære undervisningsmateriale, skolefag 

og andre krav til skoleforløbet i grundskolen at kende, herunder lære at møde i skole, samarbejde med andre elever, 

tage imod instruktion 
d825 Erhvervsuddannelse

Deltagelse i alle aktiviteter i et uddannelsesforløb og lære det pensum, der er nødvendigt for at få beskæftigelse i et 

fag.
d830 Videregående uddannelse

Deltagelse i en uddannelse på universitetsniveau, lære sig alle dele af det uddannelsesprogram, som er krævet for 

opnåelse af en universitetsgrad eller anden eksamen fra en videregående uddannelse.
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ARBEJDE OG BESKÆFTIGLESE (d840-d859)
d840 Praktik

Deltagelse i programmer til forberedelse af beskæftigelse som f.eks. erhvervspraktik, turnus, læretid og praktikant-

tjeneste.

Ekskl.: erhvervsuddannelse (d825)
d845 Finde, have og fratræde et job

Søge, finde og vælge beskæftigelse, blive ansat og acceptere ansættelse, fastholde og blive forfremmet i et job, et fag, 

en ansættelse eller profession og fratræde et job på passende måde.

Inkl.: søge beskæftigelse; skrive ansøgning eller curriculum vitæ; kontakte arbejdsgivere og forberede sig til ansæt-

telsessamtaler; fastholde et job; holde øje med egen arbejdsudførelse; sige op; fratræde et job
d850 Have lønnet beskæftigelse

Deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller 

som selvstændig som f.eks. at søge et arbejde og få det, udføre de nødvendige opgaver i jobbet, møde på arbejde til 

tiden, lede andre

Inkl.: deltids- og fuldtidsbeskæftigelse

d855 Have ulønnet beskæftigelse

Udføre alle slags ulønnet arbejde på fuldtid eller deltid inkl. planlægning af arbejdet, udføre de nødvendige opgaver i 

jobbet, møde på arbejde til aftalt tid, lede andre eller selv blive ledet, udføre de krævede opgaver alene eller i gruppe 

som f.eks. fr

Ekskl.: kapitel 6 Husførelse

ØKONOMI (d860-d879)
d860 Varetage basale økonomiske transaktioner

Varetage enhver form for enkle økonomiske transaktioner som indkøb af mad, bytte varer eller tjenester og spare af 

penge op.
d870 Have økonomisk selvforvaltning

Have kontrol over økonomiske ressourcer fra private eller offentlige kilder med det formål at skabe økonomisk sik-

kerhed for aktuelle og fremtidige behov.

Inkl.: personlige økonomiske ressourcer og offentlige ydelser
KAPITEL 9: Samfundsliv, socialt liv og medborgerskab

d910 Deltage i fællesskaber

Deltage i alle aspekter af fælles socialt liv som f.eks. at være medlem af almennyttige foreninger, grupper eller klubber 

eller professionelle organisationer.

Inkl.: uformelle og formelle foreninger; højtideligheder

Ekskl.: have ulønnet beskæftigelse (d855); deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter (d920); deltage i religion 

og åndsliv (d930); politisk liv og medborgerskab (d950)
d920 Deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter

Deltage i enhver form for leg, forlystelses- eller fritidsaktivitet som uformelle eller organiserede lege og spil og idræt, 

motionsprogrammer, afslapning, fornøjelse eller adspredelse, besøge kunstgallerier, museer, biografer og teatre; del-

tagelse i kunst

Inkl.: leg, idræt, kunst og kultur, kunsthåndværk, hobbyer og samvær

Ekskl.: ride i transportøjemed (d480); lønnet og ulønnet beskæftigelse (d850 og d855);deltage i  religion og åndsliv 

(d930); politisk liv og medborgerskab (d950)
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d930 Deltage i religion og åndsliv

Deltage i religiøse eller åndelige aktiviteter, organisationer og aktiviteter til selvudfoldelse; finde mening, religiøse og 

åndelige værdier og etablere forbindelse til guddommelige kræfter som f.eks. ved at komme i en kirke, tempel, moské 

eller synagoge

Inkl.: institutionaliseret religions- og åndsliv
d940 Menneskerettigheder

Opnå alle nationalt og internationalt anerkendte rettigheder som alles ret alene i deres egenskaber af mennesker som 

f.eks. menneskerettigheder som fastlagt i De Forenede Nationers deklaration om menneskerettigheder (1948) og De 

Forenede Nationers standar

Ekskl.: politisk liv og medborgerskab (d950)
d950 Politisk liv og medborgerskab

Deltage i en borgers sociale, politiske og styrende roller, have lovfæstede rettigheder som borger og nyde rettigheder, 

beskyttelse, privilegier og pligter forbundet hermed inkl. stemmeret og valgbarhed og retten til at danne politiske 

organisationer; nyd

Ekskl.: menneskerettigheder (d940)

OMGIVELSESFAKTORER
KAPITEL 3: Støtte og kontakt

e310 Opvækstfamilie

Personer knyttet sammen ved fødsel, ægteskab eller anden relation, og som kulturelt opfattes som nærmeste pårø-

rende f.eks. samlever, forældre, søskende, børn, plejeforældre, adoptivforældre og bedsteforældre.

Ekskl.: slægtninge (e315); personlige omsorgspersoner og personlige hjælpere (e340)
e315 Slægtninge

Personer, der er beslægtede gennem familie, ved indgåelse af ægteskab eller på anden måde, og som kulturelt  opfat-

tes som en slægt herunder tanter, onkler, nevøer og niecer.

Ekskl.: opvækstfamilie (e310)
e320 Venner

Personer, som har tæt kontakt og kommer varigt sammen, og hvis relationer er karakteriseret af tillid og gensidig 

støtte.
e325 Bekendtskaber, ligesindede, kolleger, naboer og medlemmer af lokalsamfundet

Personer, som kender til hinanden som bekendte, ligesindede, kolleger, naboer og personer i lokalområdet, på ar-

bejdsplads, i skole, fritid eller andre sammenhænge, og som har fælles demografiske træk som alder, køn, religiøst 

tilhørsforhold, etnisk tilhør

Ekskl.: foreninger og formaliserede ydelser (e555)

e330 Personer med ledende eller overordnet rolle

Personer, som har beslutningskompetence for andre, og som har socialt defineret indflydelse eller magt bestemt af 

deres sociale, økonomiske, kulturelle eller religiøse roller i samfundet som f.eks. lærere, sagsbehandlere, arbejdsgi-

vere, vejledere, religiøs
e335 Mennesker i underordnet stilling

Personer, hvis daglige liv er under påvirkning af myndighedspersoner på arbejde, i skole eller i andre sammenhænge 

f.eks. studerende og medlemmer af et trossamfund.

Ekskl.: opvækstfamilien (e310)
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e340 Personlige omsorgsgivere og personlige hjælpere

Personer, som giver nødvendig assistance til andre i deres daglige aktiviteter og udførelse af arbejde, uddannelse eller 

anden hverdagsaktivitet, og som bevilges via offentlige eller private midler eller på frivillig basis f.eks. hjemmehjælp 

og hjemmepleje

Ekskl.: opvækstfamilien (e310); bekendtskaber, ligesindede, kolleger, naboer og personer i lokalområdet (e325); al-

mindelige sociale støtteordninger (e575), sundhedspersonale (e355)
e345 Fremmede

Personer, som hverken er bekendte eller beslægtede, eller som endnu ikke har etableret en kontakt eller forbindelse 

herunder personer, som er ukendte for den enkelte, men som man deler vilkår med f.eks. lærervikarer, medarbejdere, 

omsorgsgivere.
e355 Sundhedspersonale

Personer, som arbejder inden for sundhedsvæsenet som f.eks. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 

talepædagoger, audiologopæder, audiologer, bandagister og socialrådgivere.

Ekskl.: andre professionelle (e360)
e360 Andre professionelle

Personer, som arbejder også uden for sundhedsvæsenet herunder socialarbejdere, jurister, lærere, arkitekter og de-

signere.

Ekskl.: sundhedspersonale (e355)
KAPITEL 4: Holdninger

e410 Individuelle holdninger i nærmeste familie

Den nærmeste families generelle eller specifikke opfattelser af og synspunkter på personen eller andre forhold (f.eks. 

sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger.
e415 Individuelle holdninger blandt slægtninge

Slægtninges generelle eller specifikke opfattelser af og synspunkter på personen eller andre forhold (f.eks. sociale, 

politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger.
e420 Individuelle holdninger blandt venner

Venners generelle eller specifikke opfattelser af og synspunkter på personen eller andre forhold (f.eks. sociale, politi-

ske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger.
e425 Individuelle holdninger blandt bekendte, ligesindede, kolleger, naboer og mennesker i lokalsamfundet

Generelle eller specifikke opfattelser og synspunkter hos bekendte, ligesindede, kolleger, naboer og mennesker i lo-

kalsamfundet om personen eller om andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den 

enkeltes adfærd og handlin
e440 Individuelle holdninger blandt omsorgsgivere og personlige hjælpere

Generelle eller specifikke opfattelser og synspunkter hos omsorgsgivere og personlige hjælpere om personen eller om 

andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger.
e450 Individuelle holdninger blandt sundhedspersonale

Sundhedspersonales generelle eller specifikke opfattelser af og synspunkter på personen eller andre forhold (f.eks. 

sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger.
e455 Individuelle holdninger blandt andre professionelle

Andre professionelles generelle eller specifikke opfattelser af og synspunkter på personen eller andre forhold (f.eks. 

sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger.
e460 Holdninger i samfundet

Generelle eller specifikke opfattelser og synspunkter hos folk i en kultur, et samfund, en subkultur eller anden social 

gruppe om andre personer eller om andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den 

enkeltes adfærd og ha
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e470 Sociale normer, konventioner og ideologier

Skikke, konventioner, regler og abstrakte værdisystemer og normative overbevisninger (f.eks. ideologier, normative 

verdenssyn, og moralfilosofier), som opstår i sociale sammenhænge, og som for samfund eller personer kan påvirke 

eller skabe fælles eller in
KAPITEL 5: Tjenester, systemer og politikker

e550 Tjenester, systemer og politikker vedrørende lovgivning

Tjenester, systemer og politikker af betydning for lovgivning og anden regelfastsættelse.

e570 Tjenester, systemer eller politikker vedrørende social sikring

Tjenester, systemer og politikker, som har til formål at kompensere personer økonomisk, hvis de på grund af alder, 

fattigdom, ledighed, helbredsforhold eller nedsat funktionsevne har behov for offentlig hjælp, som enten finansieres 

af almindelige skatter 

Ekskl.: tjenester, systemer og politikker vedrørende økonomi (e565)
e575 Tjenester, systemer og politikker vedrørende almindelig social støtte

Tjenester, systemer og politikker til at sørge for støtte til mennesker, der har brug for hjælp til indkøb, husførelse, 

transport, egenomsorg og omsorg for andre for at kunne fungere bedre i samfundet.

Ekskl.: social sikring (e570); omsorgsgivere og personlige hjælpere (e340); sundhedsvæsen (e580)
e580 Tjenester, systemer og politikker vedrørende sundhedsvæsen

Tjenester, systemer og politikker til forebyggelse og behandling af helbredsproblemer, ydelse af medicinsk rehabili-

tering og fremme af sund livsstil.

Ekskl.: tjenester, systemer og politikker vedrørende almindelig social støtte (e575)
e585 Tjenester, systemer og politikker vedrørende undervisning og uddannelse

Tjenester, systemer og politikker for tilegnelse, vedligeholdelse og udvikling af viden, ekspertise og håndværksmæs-

sige eller kunstneriske færdigheder. Se i øvrigt UNESCOS International Classification of Education (ISCED-1997).
e590 Tjenester, systemer og politikker vedrørende arbejdsmarked og beskæftigelse

Tjenester, systemer og politikker af betydning for at finde beskæftigelse til mennesker, der er ledige eller søger andet 

job, eller for at yde hjælp til dem, som er i beskæftige, men søger forfremmelse.

Ekskl.: tjenester, systemer og politikker vedrørende økonomi (e565)
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Bilag 7. Brief Core Set til traumatiserede flygtninge

KROPPENS FUNKTIONER

KAPITEL 1: Mentale funktioner

OVERORDNEDE MENTALE FUNKTIONER (b110-b139)
b130 Energi og handlekraft

Overordnede mentale funktioner af fysiologiske og psykologiske art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af 

specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde.

Inkl.: Energiniveau, motivation, appetit, trang (inkl. til stoffer, som kan misbruges) og impulskontrol.

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), temperament og personlighed (b126), søvn (b134), psykomotoriske funktioner 

(b147); følelsesfunktioner (b152).
b134 Søvn

Generelle mentale funktioner for periodisk, reversibel og selektiv fysisk og psykisk frigørelse eller afkobling fra ens 

nære omgivelser ledsaget af karakteristiske psykologiske ændringer.

Inkl.: funktioner vedrørende søvnmængde, indsovning, gennemsovning, søvnkvalitet, funktioner vedrørende søvn-

cyklus som f.eks. insomnia, hypersomnia, narkolepsi.

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), energi og handlekraft (b130), opmærksomhed (b140), psykomotoriske funktioner 

(b147).

SPECIFIKKE MENTALE FUNKTIONER (b140-b189)
b140 Opmærksomhed

Specifikke mentale funktioner bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som 

nødvendigt.

Inkl.: Fastholdelse af opmærksomhed, skiften i opmærksomhed, opdeling af opmærksomhed, deltagende opmærk-

somhed; koncentration; afledelighed.

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), energi og handlekraft (b130), søvn (b134), hukommelse (b144), psykomotoriske 

funktioner (b147), opfattelse (b156).
b144 Hukommelse

Specifikke mentale funktioner bestemmende for registrering, lagring genkaldelse af information efter behov.

Inkl.: Korttids- og langtidshukommelse, umiddelbar erindring, nær- og fjernhukommelse; hukommelsesmæssig 

spændvidde; genkaldelse af erindring; nominel, selektiv og dissociativ amnesi.

Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), orientering (b114), intellektuelle funktioner (b117), opmærksomhed (b140); op-

fattelse (b156); tænkning (b160), overordnede kognitive funktioner (b164), særlige sprogfunktioner (b168); regne-

funktioner (b172).
b152 Følelsesfunktioner

Specifikke mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet.

Inkl.: funktioner bestemmende for fyldestgørende følelser, regulering og spændvidde af følelserne; affekt; tristhed, 

lykkefølelse, kærlighed, frygt, vrede, had, anspændthed, angst, glæde, sorg; emotionel labilitet; følelsesaffladning.

Ekskl.: Temperament og personlighed (b126), energi og handlekraft (b130).
b180 Oplevelse af eget selv og af tidsforløb

Specifikke mentale funktioner vedrørende bevidsthed om egen identitet, egen krop, den ydre virkelighed og tidsfor-

løb.

Inkl.: oplevelse af eget selv, egen krop og tidsforløb.
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KAPITEL 2: Sanser og smerte

SMERTE (b280-b289)
b280 Opfattelse af smerter

Opfattelse af ubehagelige fornemmelser som tegn på potentielt eller aktuel skade eller tilstand på dele af kroppen.

Inkl.: opfattelse af generel eller lokaliseret smerte i en eller flere dele af kroppen, smerte fra dermatom, jagende smer-

te, brændende smerte, dump smerte, skærende smerte; tilstande som myalgi, analgesi og hyperalgesi.
KAPITEL 7: Bevægeapparatet

LED OG KNOGLER (b710-b729)
b715 Ledstabilitet

Funktioner bestemmende for bevarelsen af leds struktur og funktion.

Inkl.: stabilitet i et enkelt led, flere led og led generelt; ustabilt skulderled, dislokering af et led, dislokering af skulder 

og hofteled.

Ekskl.: ledbevægelighed (b710).

MUSKULATUR (b730-b749)
b730 Muskelstyrke

Kraften som opstår ved kontraktion af en muskel eller en muskelgruppe.

Inkl.: styrken i specifikke muskler og muskelgrupper, muskler i én ekstremitet, i den ene halvdel af kroppen, i under-

krop, i alle ekstremiteter, i trunkus og i alle muskler i kroppen; tilstande som nedsat kraft i små muskler i fødder og 

hænder, parese, paralyse, monoplegi, hemiplegi, paraplegi, tetraplegi, akinetisk mutisme.

Ekskl.: Muskeltonus (b735); muskulær udholdenhed (b740); funktioner af strukturer i og omkring øjet (b215).
b735 Muskeltonus

Musklernes spænding i hvile og den modstand, som opstår ved forsøg på passiv udspænding.

Inkl.: spænding i enkelte muskler og muskelgrupper, muskler i én ekstremitet, i den ene halvdel af kroppen, i underkrop-

pen, muskler i alle ekstremiteter, muskler i  trunkus og i alle muskler i kroppen; tilstande hypotonia, hypotoni,  spasticitet.

Ekskl.: muskelstyrke (b730); muskulær udholdenhed (b740).
AKTIVITETER OG DELTAGELSE

KAPITEL 1: Læring og anvendelse af viden

ANVENDELSE AF VIDEN (d160-d179)
d175 Problemløsning

Løsning af spørgsmål eller situationer ved at identificere og analysere emner, udvikle muligheder og løsninger, eva-

luere mulige virkninger af løsninger og gennemføre en valgt løsning som f.eks. ved løsning af en uoverensstemmelse 

mellem to personer.

Inkl.: løse enkle og komplekse problemer.

Ekskl.: tænke (d163); tage beslutninger (d177).
KAPITEL 2: Almindelige opgaver og krav

d230 Udføre daglige rutiner

Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbage-

vendende rutiner eller pligter som f.eks. at overholde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af dagen.

Inkl.: styre og gennemføre daglige rutiner; styre ens eget aktivitetsniveau.

Ekskl.: påtage sig flere opgaver (d220).
d240 Klare stress og andre psykologiske krav

Gennemføre enkle, komplekse og sammensatte handlinger til styring af og kontrol over de psykologiske krav, der stil-

les til udførelse af opgaver, som kræver særligt ansvar, og som involverer stress, distraktion eller kriser som f.eks. at 

køre bil i tæt trafik eller passe mange børn.

Inkl.: klare ansvar; klare stress og kriser.
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KAPITEL 3: Kommunikation

SAMTALE OG ANVENDELSE AF KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER OG -TEKNIKKER (d350-d369)
d350 Samtale 

Indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre 

sprog mellem en eller flere personer, som kan være bekendte eller fremmede, i formelle og uformelle sammenhænge.

Inkl.: indledning, opretholdelse og afslutning af samtale; føre samtale med én eller flere personer.
KAPITEL 4: Bevægelse og færden

FÆRDEN MED TRANSPORTMIDLER (d470-d489)
d470 Bruge transportmidler

Bruge transportmidler som passager til at færdes omkring som f.eks. at blive kørt i en bil eller køre med bus, rickshaw, 

hestetrukken vogn, private eller offentlig taxi, bus, tog, sporvogn, undergrundsbane, skib eller fly.

Inkl.: bruge transportmiddel, der trækkes af en person; anvendelse af private motoriserede eller offentlige transport-

midler.

Ekskl.: færden med brug af udstyr (d465); køre (d475).

KAPITEL 5: Omsorg for sig selv

d570 Varetage egen sundhed

Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende ved f.eks. at indtage varieret kost, have passende ni-

veau af fysisk aktivitet, holde sig varm eller afkølet, undgå skader på helbredet, dyrke sikker sex inkl. anvendelse af 

kondomer, lade sig vaccinere og følge regelmæssige helbredsundersøgelser.

Inkl.: sikre sit fysiske velvelvære, have hensigtsmæssige kost- og motionsvaner; tage vare på egen sundhed.
KAPITEL 6: Husførelse

ERHVERVELSE AF FORNØDENHEDER (d610-d629)
d620 Skaffe sig varer og tjenesteydelser

Vælge, tilvejebringe og transportere varer, som er nødvendige i dagliglivet som f.eks. at vælge, købe, transportere og 

opbevare mad, drikke, tøj, rengøringsmidler, brændsel, husholdningsgenstande  og værktøj;  tilvejebringe brugsgen-

stande og service.

Inkl.: indkøbe og anskaffe daglige fornødenheder.

Ekskl.: skaffe sig bolig (d610).

HUSHOLDNING (d630-d649)
d630 Lave mad

Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre som f.eks. at sammen sætte 

et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke, fremskaffe ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og 

drikke til tilberedning, lave varm og kold mad og drikke, servere maden.

Inkl.: tilberede enkle og sammensatte måltider.

Ekskl.: spise (d560); drikke (d570); skaffe sig varer og tjenesteydelser (d620); lave husligt arbejde (d640); passe ejen-

dele (d650); omsorg for andre (d660).
d640 Lave husligt arbejde

Holde hus ved at gøre rent, vaske tøj, bruge husholdningsmaskiner, opbevare mad og smide affald ud, f.eks. ved at feje, 

moppe, tørre borde, vægge og andre overflader af; holde orden i værelser og stuer, i skabe og skuffer; samle, vaske, tørre 

og stryge tøj; gøre fodtøj rent; bruge kost, børster og støvsuger; bruge vaskemaskine, tørretumbler og strygejern.

Inkl.: tøjvask og tørring af tøj; rengøre kogested og køkkenredskaber; rengøring af opholdsrum; anvende hushold-

ningsmaskiner, opbevare daglige fornødenheder og bortskaffe affald.

Ekskl.: skaffe sig bolig (d610); skaffe sig varer og tjenesteydelser (d620);lave  mad (d630); passe ejendele (d650); hjæl-

pe andre (d660).
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PASSE EJENDELE OG HJÆLPE ANDRE (d650-d669)
d660 Hjælpe andre

Hjælpe medlemmer i husstanden og andre med indlæring, kommunikation, egen omsorg, færden inde og ude; være 

opmærksom på andres velbefindende.

Inkl.: hjælpe med egen omsorg, færden, kommunikation, interpersonelle relationer, ernæring og varetagelse af sund-

hed.

Ekskl.: have ulønnet beskæftigelse (d850).
KAPITEL 7: Interpersonelt samspil og kontakt

GENERELT INTERPERSONELT SAMSPIL (d710-d729)
d710 Basalt interpersonelt samspil

Samspil med mennesker på en kontekstuelt og socialt passende måde f.eks. ved at vise hensyn og respekt, når det er 

passende eller reagere på andres følelser.

Inkl.: vise respekt og varme, sætte pris på, reagere på andres behov, vise taknemlighed og passende toleranc.e; give og 

modtage kritik; reagere på sociale signaler og anvende passende fysisk kontakt i sammenhængen

SÆRLIGE INTERPERSONELLE RELATIONER (d730-d769)
d740 Skabe formelle relationer

Skabe og opretholde særlige kontakter i formaliserede sammenhænge som med arbejdsgivere, professionelle eller 

tjenesteydere.

Inkl.: have kontakt med myndighedspersoner, med underordnede og med ligestillede.
d750 Skabe uformelle sociale relationer

Indlede kontakt med andre som f.eks. uformel kontakt med folk som bor i lokalområde, med kolleger, studerende, 

legekammerater eller personer med samme baggrund eller profession.

Inkl.: uformelle kontakter med venner, naboer, bekendte og ligesindede.

d760 Skabe familiære relationer

Skabe og opretholde slægtsrelationer som f.eks. med medlemmer i kernefamilie, slægten, pleje- og adoptionsfamilie 

og stedforældre, fjernere kontakter som halvfætre og -kusiner eller værger.

Inkl.: forældre-barn og barn-forældre kontakt, søskendeforhold og relationer i slægten.
KAPITEL 8: Vigtige livsområder

UDDANNELSE (d810-d839)
d820 Skolegang

Påbegynde skolen, undervisning, deltagelse i skolerelateret ansvar og fordele, lære undervisningsmateriale, skolefag 

og andre krav til skoleforløbet i grundskolen at kende, herunder lære at møde i skole, samarbejde med andre elever, 

tage imod instruktion fra lærere, planlægge, studere og gennemføre tildelte opgaver og projekter og nå frem til senere 

stadier i uddannelse.

ØKONOMI (d860-d879)
d860 Varetage basale økonomiske transaktioner

Varetage enhver form for enkle økonomiske transaktioner som indkøb af mad, bytte varer eller tjenester og spare af 

penge op.
d870 Have økonomisk selvforvaltning

Have kontrol over økonomiske ressourcer fra private eller offentlige kilder med det formål at skabe økonomisk sik-

kerhed for aktuelle og fremtidige behov.

Inkl.: personlige økonomiske ressourcer og offentlige ydelser.



81ICF som dokumentation og monitoreringsredskab – anvendt til primært traumatiserede flygtninge

11. Bilagsoversigt

OMGIVELSESFAKTORER

KAPITEL 3: Støtte og kontakt

e310 Opvækstfamilie

Personer knyttet sammen ved fødsel, ægteskab eller anden relation, og som kulturelt opfattes som nærmeste pårø-

rende f.eks. samlever, forældre, søskende, børn, plejeforældre, adoptivforældre og bedsteforældre.

Ekskl.: slægtninge (e315); personlige omsorgspersoner og personlige hjælpere (e340).
e320 Venner

Personer, som har tæt kontakt og kommer varigt sammen, og hvis relationer er karakteriseret af tillid og gensidig 

støtte.
e355 Sundhedspersonale

Personer, som arbejder inden for sundhedsvæsenet som f.eks. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 

talepædagoger, audiologopæder, audiologer, bandagister og socialrådgivere.

Ekskl.: andre professionelle (e360).
KAPITEL 4: Holdninger

e460 Holdninger i samfundet

Generelle eller specifikke opfattelser og synspunkter hos folk i en kultur, et samfund, en subkultur eller anden social 

gruppe om andre personer eller om andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den 

enkeltes adfærd og handlinger.
KAPITEL 5: Tjenester, systemer og politikker

e590 Tjenester, systemer og politikker vedrørende arbejdsmarked og beskæftigelse

Tjenester, systemer og politikker af betydning for at finde beskæftigelse til mennesker, der er ledige eller søger andet 

job, eller for at yde hjælp til dem, som er i beskæftige, men søger forfremmelse.

Ekskl.: tjenester, systemer og politikker vedrørende økonomi (e565).
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Bilag 8. Litteraturgennemgang  

Udarbejdet af Laila K. Laursen og Marianne Engberg, RCT, København.

Baggrund
Antallet af flygtning i verden er stigende og det antages, at en stor procentdel af disse har været eksponeret for 

tortur. Flere studier har dokumenteret de fysiske og psykiske effekter af tortur, som kan vise sig i form af forvær-

ret helbredstilstand, nedsat funktionsevne, svækkelse og handicap, og fx optræde som angst, depression og PTSD 

(jf. projektbeskrivelsen). En del traumatiserede1 flygtninge modtager rehabilitering2 for deres traumer det være sig 

psykoterapi, fysioterapi, afspændingspædagogik, undersøgelse og behandling af speciallæge, social koordinering 

og behandling. Der har i de seneste år været et stigende behov for at arbejde evidensbaseret, og mange forskellige 

metoder og måleinstrumenter er og har været benyttet til at vurdere, dokumentere, monitorere og evaluere rehabi-

literingsindsatserne. 

Formål
I denne litteraturgennemgang vil det ud fra litteratursøgningen blive beskrevet hvilke følgevirkninger, torturerede og/

eller traumatiserede flygtninge oplever i forhold til kategorierne præsenteret i International Classification of Func-

tioning, Disability and Health (ICF): Helbredstilstand (health), funktionsevne (functioning), svækkelse (impairment), 

funktionsevnenedsættelse/handikap (disability). 

Formålet er desuden at beskrive hvorvidt flygtningene har modtaget rehabilitering og i bekræftende fald hvilke. Des-

uden at afbilde hvilke metoder der er benyttet til at dokumentere, monitorere og evaluere rehabiliteringsindsatserne, 

i form af hvilke prædiktorer, måleinstrumenter, tjeklister, interviews, observationer, o.lign. der er anvendt.  

Metode: 
Søgestrategi: 

I marts 2009 udførte Hanne Melchiorsen, projekt- og udviklingskonsulent, Marselisborg Centeret, og Lotte Groth, 

bibliotekar, Center for Folkesundhed, en litteratursøgning i databaserne: PubMed, EMBASE, Psychinfo, CINAHL og 

Cochrane Library. Der blev søgt på kombinationer af ordene: Flygtninge eller refugees; post traumatic stess disorder 

eller PTSD; rehabilitation centers; ICF; rehabilitation; functional assessment; functioning; disability; impairment; 

handicap. 

Sven-Erik Baun Christensen, bibliotekar i dokumentationscenteret, Rehabiliterings og Reserach Centre for Torture 

Victims (RCT), stod for den fysiske fremskaffelse af artiklerne.  

Typer af artikler: 

Der er søgt på dansk-, svensk-, norsk- og engelsksprogede artikler. Der er søgt på artikler, der var publiceret til og med 

marts 2009. Der er ingen nedre årstalskriterium. 

Typer af deltagere: 

Flygtninge >18 år.

1.  Traumatiserende begivenhed defineres i DSM-IV som en begivenhed, hvor personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en begivenhed eller 
begivenheder, som involverede aktuel eller truende død eller alvorlige skader eller en trussel mod den fysiske integritet af en selv eller andre, og at personens 
reaktion indebar intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel) (American Psychiartric Association, 2000). 

2.  Rehabilitering inkluderer både rehabilitering og behandlingsindsatser, som beskrevet i projektbeskrivelsen.
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Typer af interventioner: 

Alle typer af rehabiliterings- og behandlingsinterventioner er medtaget som beskrevet i projektbeskrivelsen. Største-

delen af studierne er tværsnitsstudier og måler ikke på effekten af en intervention, men udelukkende på helbredstil-

standen. 

Brug af selektionskriterier: 

330 artikler blev fundet ved litteratursøgningen. Samtlige titler blev gennemlæst af to centerledere fra styregruppen 

og udvalgt uafhængigt af hinanden. Der var overensstemmelse ved 55 titler, og styregruppen har valgt disse som lit-

teraturmaterialet til rapporten. Én af de udvalgte artikler var en del af en længere debat, og her blev alle debatindlæg 

fremskaffet og gennemlæst. 2 af de udvalgte artikler viste sig at være identiske og udgjorde en kommentar til en ori-

ginal artikel som materialet er suppleret med. Der er tillige fremskaffet en kommentar til én af de originale udvalgte 

artikler. 

Totalt udgør materialet 60 artikler. 

Benyttede måleinstrumenter: 
En lang række af måleinstrumenter er benyttet til at vurdere flygtningenes helbred. Nedenfor beskrives kort de hyp-

pigst benyttede. I Tabel 1: Oversigt over artikler benyttet i litteraturreviewet og forekomsten af de psykiske symptomer 

angst, depression og PTSD hos flygtningepopulationerne er nævnt hvilke instrumenter der er benyttet i hver artikel. 

Generel sundhed: 

World Health Organization har udviklet og valideret et måleinstrument til måling af livskvalitet (WHOQOL- BREF) på 

en række sprog, som ofte er benyttet og er en forkortet udgave af WHOQOL-100. Der måles på fire områder relateret 

til livskvalitet: Fysisk sundhed, psykologisk sundhed, sociale forhold og miljø. Desuden en generel livskvalitets- og 

sundhedsmåling (http://www.who.int). Et andet ofte benyttet spørgeskema til måling af en persons helbredsstatus er 

SF-36, som består af 36 spørgsmål fordelt på 8 skalaer, hvor halvdelen samles til et summarisk mål for fysisk helbred 

og den anden halvdel i et summarisk mål for psykisk helbred (www.sf-36.org). 

PTSD 

Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, dækker over et karakteristisk mønster af symptomer, som personer risikerer 

at udvikle som respons på eksponering for en eller flere ekstreme traumatiske hændelser, fx i forbindelse med krigs-

handlinger eller tortur. PTSD diagnosticeres efter hhv. WHO’s ICD-10 klassifikation (WHO, 1992) eller den amerikan-

ske klassifikation DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000). Begge er instrumenter der løbende revideres.

 Hyppigst benyttede instrumenter er Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), som er en checkliste udarbejdet af Har-

vard Programme in Refugee Trauma, der spørger ind til et række traumatiske begivenheder såvel som de følelsesmæs-

sige symptomer relateret hertil. Der er udarbejdet seks versioner af spørgeskemaet til brug på forskellige populatio-

ner. En del af symptomerne er udviklet på baggrund af DSM kriterierne, mens andre er udviklet specifikt til flygtninge 

(Lie (2002); Bilanakis et al (1996); http://www.hprt-cambridge.org/) . 

Angst og depression

En række instrumenter er benyttet til at måle angst. Et af de mest benyttede instrumenter til måling af angst og 

depression er Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25). Hopkins Symptom Checklist-25 er sammenligneligt i sit 

design med HTQ men måler symptomer af angst og depression. De 25 punkter er opdelt i 10 punkter omhandlende 

angst og 15 omhandlende depression. Resultaterne omhandlende depression har i flere studier vist stor korrelation 

med DSM-IV. (www.hprt-cambridge.org; Lie (2002))  
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Resultater
Nedenfor vil først blive gennemgået artikler, der beskriver den fysiske og/ eller psykiske helbredstilstand hos flygt-

ninge; ofte flygtninge der har været udsat for tortur eller andre traumatiserende oplevelser. Derefter vil artikler der 

omhandler rehabiliteringen blive beskrevet. 

Helbredstilstand, funktionsevne, svækkelse og handicap

Langt de fleste af de udvalgte 60 artikler omhandlede det psykiske helbred, og her primært post traumatisk stress 

syndrom (PTSD), depression og angst, som der primært vil blive fokuseret på i gennemgangen nedenfor og som er 

vist i Tabel 1: Oversigt over artikler benyttet i litteraturreviewet og forekomsten af de psykiske symptomer angst, depres-

sion og PTSD hos flygtningepopulationerne. Det fysiske helbred er mere sparsomt afdækket end det psykiske. Ingen af 

artiklerne benytter ICF til klassifikationen, om end dele af ICF beskrives.  

 Tabel 1: Oversigt over artikler benyttet i litteraturreviewet og forekomsten af de psykiske symptomer angst, depression og PTSD hos flygt-
ningepopulationerne. 

Authors Sample 
characteristics

Measures n Prevalence 
of PTSD

Prevalence 
of depression

Prevalence 
of Anxiety

Notes

Ai et al (2002) Kosovo refugees 
in USA

Communal Traumatic Events Inventory, 
Tangible, Emotional, and Informational 
Assistance from Others Scale, PTSD 
symptom Scale

129 60,5%

Araya et al 
(2007)

Eritrea/Ethiopian 
IDPs in Ethiopia 

HTQ, SCL-90-R, WHOQOL-BREF, GSI, 
Social Provisions Scale

749

Basoglu (2006) - - - - Editorial 
comment

Bilanaski (1996) Bosnia-Herzego-
vina refugees in 
Serbia

HTQ, GHQ 58 44,8%

Bisson & Andrew 
(2007)

Sudanese 
refugees

PDS 43 100%

Blair (1996) 
(abstract)

Cambodian refu-
gees in USA

NA 124 45% 51%

Blair (2000) Cambodian re-
fugees resettled 
in USA

NIMH, DIS, DICA-R, WTS, RSS 124 45% 51% 

Boehnlein et al 
(1995)

Vietnamese and 
Cambodian refu-
gees in USA

Questionnaire developed by authors 107 Follow-up. 
Improvement 
results given. 

Bradley & Tawfiq 
(2006)

Kurdish asylum 
seekers in the 
UK

Physical examination, psychological 
assessment

97 14% 7% 7%

Cardozo el 
(2004)

Non-disabled 
and disabled 
IDPs in Afgha-
nistan

SF-36, HSCL-25, HTQ 799 42.1%/ 
42.2%

67.7%/ 
71.7%

72.2/% 
/84.6%

Carlsson (2006a) Tortured refu-
gees in Denmark

HSCL-25, HDS, HTQ, WHOQOL-BREEF 63 88,9% 93,5% 91,9%

Carlsson et al 
(2006b)

Tortured refu-
gees in Denmark

HSCL-25, HDS, HTQ, WHOQOL-BREEF 139 56,1% 69,1% 74,1%

Carlsson et al 
(2005)

Traumatized 
refugees in 
Denmark

HSCL-25, HDS, HTQ, WHOQOL-BREEF 55 72,7% 87, 3% 90,9%

Cernovsky 
(1990)

Czechoslova-
kian refugees in 
Switzerland

Gough-Sandford-Rigidity Scale, The 
Escape Scale, the Assimilation Scale, 
Measures of Life Stress, Incidence of 
sleep disorders

38
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Authors Sample 
characteristics

Measures n Prevalence 
of PTSD

Prevalence 
of depression

Prevalence 
of Anxiety

Notes

Coyne & Kagee 
(2000)

- - - - - - Commentary

Cunningham & 
Cunningham 
(1997)

Refugees in 
Australia

- 191

Dahl et al (2006) Patients at a 
clinic in Norway

HSCL-25, HTQ, DSM-IV, GAF 72 Follow-up. 
Physical Pain 

Davis & Davis 
(2006)

Refugees in 
Canada

HTQ, DSM-IV, Brief Symptom Inventory 
, HSCL-25

19 100%

Drozdek (1997) Concentration 
camp survivors 
from Bosnia-Her-
zegovina, now 
refugees in the 
Netherlands

Watson Questionnaire 

120 78% Follow-up

Egli (1990) Cambodian HSCL-57, IES, specific for this question-
naire

193 Abstract. 
Referring to 
book

Favaro et al 
(1999)

Yogoslavia refu-
gees in Italy

DSM-IV, Dissociative Experences Scale, 
HSCL-58

40 50% 35%

Gerritsen et al 
(2006)

Afghan, Iranian 
and Somali 
asylum seelers 
and refugees in 
the Netherlands

SF-36, HTQ, symptom list, HSCL-25 410 28,1 (asylum 
seekers) / 
10% (refu-
gees)

61.5% 
(asylum 
seekers) / 
29.3% (refu-
gees)

41.2% 
(asylum 
seekers) / 
27.7% (refu-
gees)

Ghazinour et al 
(2003)

Iranian refugees 
in Sweden

Temperament and Character Inventory, 
Coping Resources Inventory, Interview 
Schedule of Social Interaction, Beck 
Depression Inventory, SCL-90-R

100

Gorst-Unsworth 
& Goldenberg 
(1998)

Iraqi refugees 
in UK

Survivor of Torture Assessment Record, 
HTQ, Life Event Schedule, Rand Social 
Activities Questionnaire, Duke-UNC 
Functional Support Questionnaire, Pre-
sent State Examination, DSM-III-R, HTQ

84 10.7% 44%

Hauff & Vaglum 
(1995)

Vietnamese refu-
gees in Norway

SCL-90-R, the Global Severity Index, 
Present State Examination

145 18% Follow-up

Hermansson et 
al (2003)

Tortured and 
non-tortured 

HSCL-25,PTSS-10, well-being scale, 
ADL-scheme developed for this group, 
Barthel Index

44 50% /59%

Hinton et al 
(2007)

Cambodian refu-
gees attending a 
psychiatric clinic 
in US

Clinical Administered PTSD Scale, 
SCL-90-R, Anxiety Sensitivity Index, GIP 
Module, PA Severity Scale, Flashback 
Severity Scale, Flashback content 
assessment, Catastrophic Cognitions 
Severity Scale, Clinician-Administered 
PTSD Scale

130

Hollifield et al 
(2009)

Kurdish and Viet-
namese refugees 

Comprehensive Trauma Inventory-104 
(CTI-104), HTQ, 

252 Test of new 
instrument

Hollifield et el 
(2006)

Kurdish and Viet-
namese refugees

The New Mexico Refugee Symptom 
Chescklist-121 (NMRSCL-121), Trauma 
Experiences Questionnaire, CTI-104, 
HSCL-25, the Posttraumatic Symptom 
Scale-Self Report

252 41.2% (both 
PTSD and 
depression)

41.2% (both 
PTSD and 
depression)

7.7 Test of new 
instrument
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Authors Sample 
characteristics

Measures n Prevalence 
of PTSD

Prevalence 
of depression

Prevalence 
of Anxiety

Notes

Hollifield et el 
(2006)

Kurdish and Viet-
namese refugees

The New Mexico Refugee Symptom 
Chescklist-121 (NMRSCL-121), Trauma 
Experiences Questionnaire, CTI-104, 
HSCL-25, the Posttraumatic Symptom 
Scale-Self Report

252 41.2% (both 
PTSD and 
depression)

41.2% (both 
PTSD and 
depression)

7.7 Test of new 
instrument

Jamil et al (2006) Iraqi Gulf War 
Veteran refugees 
in the US

PTSD Checklist Military Version, National 
Health Interview Survey, Chronic Fatigue 
Syndrome Questionnaire, National 
Health Survey-Persian Gulf War, National 
Health Survey of Persian Gulf War Era 
Veterans Questionnaire, National Medi-
cal Expenditure survey, Marlowe-Crowne 
social desirability Scale

32 59

Jenkins et al 
(1997)

- - - - - - Comment to 
Weine et al 
(1997)

Kanagaratnam 
& Asbjornsen 
(2007)

Refugees who 
had been expo-
sed to political 
violence

War Exposure Questionnaire, Clinical 
Assessment, IES-R, MINI International 
Neuropsychiatric Interview, SCL-90, 
Montgomery & Åsberg Depression Ra-
ting Scale, Tower of London Test, Stroop 
Color and Word Test, Wisconsin Card 
Sorting Test

45 44% Comparative 
study

Karcic & Karcic 
(2000)

Comment 
on study by 
Mollica et al 
(1999)

Kinzie (2006) - - - - - - Psychiatric 
perspec-
tive on 
immigrants 
and refugees 
health

Kivling-Bodén & 
Sundbom (2001) 

Yugoslavian refu-
gees in Sweden

HTQ, DSM-III-R, the Life-in-exile questi-
onnaire

27 63.0% Follow-up

Kucukalic (2004) War veterans 
and civilian 
population

SCL-90-R, Mississippi Questionnaire 100 Mean 
2.73 (war 
veterans) 
(SCL)/ 1.11 
(civilians)

Mean 
2.53 (war 
veterans) 
(SCL)/ 1.07 
(civilians)

Results are 
given on SCL 
subscale

Laban et al 
(2007)

Iraqi asylum 
seekers

Post-migration living problems, WHO-
CIDI, WHOQOL, Brief Disability Questi-
onnaire

294 Comparison 
between refu-
gees stayed 
< 6 months 
and > 2 years 
in the Nether-
lands

Lavik et al (1996) Refugees 
refereed to a 
psychiatric out-
patient-unit in 
Norway

Brief Psychiatric Rating Scale, HSCL-25, 
DSM-III-R, PTSS-10, GAF

231 46.6% Factor ana-
lysis. 

Lie (2002) Refugees in 
Sweden

HSCL-25, HTQ, PTSS-16, GAF 240 15% Follow-up

Lindencrona 
(2008)

Middle Eastern 
refugees in 
Sweden

GHQ-12, Core symptoms of Post trau-
matic stress

124
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Authors Sample 
characteristics

Measures n Prevalence 
of PTSD

Prevalence 
of depression

Prevalence 
of Anxiety

Notes

Cardozo et al 
(2004)

Karenni refugees 
living in Thai-
Burmese border 
camps

HSCL-25, HTQ, selected questions from 
SF-36

495 4.6% 41.8% 40.8%

Marshall et al 
(2005)

Cambodian 
refugees in the 
USA

HTQ, Survey of Exposure to Community 
Violence

490 62% 51%

Matheson (2008) Somali refugees 
to Canada

Traumatic Life Events Questionnaire, 
DSM-IV, The Survey of Coping Profile 
Endorsement, Impact of Events Scale, 
Beck Depression Inventory

90 22,5%

Michultka (1994) Central American 
refugees in US

50 68% abstract

Mollica  (1993) Cambodians 
living in Thai-
land-Cambodia 
Border Camps

DSM-III-R, HTQ, HSCL-25 993 14.7% 55% note social 
functioning

Mollica et al 
(2001)

Bosnian refu-
gees in US

HTQ, DSM-IV, HSCL-25, SF-20,  534  
(415)

26,1% 
(13,7%) 

38,7% 
(21,2%)

Follow-up 
study

Momartin & 
Silove (2004)

Bosnian refu-
gees in Australia

Clinical Administered PTSD Scale, the 
depression module of Structured Clinical 
Interview, SF-36

126 87% 46%

Lopez et al  
(2004) 

Karenni refugees 
living in Thai-
Burmese border 
camps

HSCL-25, HTQ, selected questions from 
SF-36

495 4.6% 41.8% 40.8%

Marshall et al 
(2005) 

Cambodian 
refugees living in 
California, USA. 

HTQ, Survey of Exposure to Community 
Violence, composite International Diag-
nostic Interview version 2.1, Alcohol Use 
Disorders Identification Test

490 62% 51% Lived at least 
10 years in 
the US

Matheson (2008) Somalia refu-
gees in Canada

Modified version of the Traumatic Life 
Events Questionnaire (TLEQ), The 
Survey of Coping Profile Endorsement 
(Scope), Impact Event Scale (IES-R)-22, 
Beck Depression Inventory (BDI) 

90 23% cortisol 

Michultka  (1994) Refugees from 
Central America 
living in US

50 68% Abstract. Pre-
dictive factors 
for PTSD

Peddle (2007) Untreated 
war-affected 
adolescents and 
adult refugees of 
diverse cultures 
living in the US

Multidimensional Trauma Recovery and 
Resiliency Scale, Multidimensional Trau-
ma Recovery and Resiliency Interview

83 Test of new 
measurement 
instrument 

Schweitzer et al 
(2006)

Sudanese refu-
gees in Australia

HTQ, HSCL-37, Post-migration Living 
Difficulties

13% 16%

Shisana & Ce-
lentano (1987)

Namibian 
refugees living in 
equatorial region 
of Africa

Norbeck Social Support Questionnaire, 
Generalized anxiety disorder, National 
Institute for Occupational Safety and He-
alth, physical examination, self-reported 
symptoms

Physical 
symptoms, 
hospitaliza-
tion length
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De artikler, som beskriver det fysiske helbred hos flygtninge beskriver, som det fremgår nedenfor, omfattende fysiske 

skader såsom brændemærker, snitsår, skudmærker, brækkede lemmer, dårligt selvvurderet helbred og nedsat funk-

tionsevne. 

Således viser et studie af Bradley et al (2006), at hos 95 kurdiske flygtninge fra Tyrkiet, nu bosiddende i England, er de 

hyppigste former for fysiske skader, skader i ansigtet og på tænderne, som 65% af populationen gennemsnitligt har 1,8 

af. Andre hyppigt forekomne fysiske skader er mærker på arme, ben eller overkrop (50%), én eller flere knogler bræk-

Authors Sample 
characteristics

Measures n Prevalence 
of PTSD

Prevalence 
of depression

Prevalence 
of Anxiety

Notes

Silove (1991) - - - - - - Treatment 
of TOV in 
Western 
countries. 
Good short 
term effect 
of treatment, 
but long-term 
effect still 
unknown.

Silove et al 
(2007)

Vietnamese refu-
gees in Australia 
and Australian-
born

Composite International Diagnostic 
interview, SF-12, 

1161 
(refu-
gees); 
7961 
(Austra-
lian 
born)

3.5% (both 
groups)

Disability, 
mental health 
burden, 
trauma load 

Sossou et al 
(2008)

Bosnian refu-
gees in South-
eastern US

Interview 126 Qualitative 
study of resi-
lience factors

Steel et al (2005) Vietnamese refu-
gees in Australia 
and Australian-
born

Composite International Diagnostic 
interview, SF-12, 

1161 
(refu-
gees); 
7961 
(Austra-
lian 
born)

3.5% (both 
groups)

Disability, 
mental health 
burden, 
trauma load 

Summerfield 
(1999)

- - - - - - Correspon-
dence with 
Horton/
comment 
(1999) 

Van den Heuvel 
(1998)

Yugoslavian 
refugees in the 
Netherlands

HTQ, Medical Outcome Study, SF-20 102 Results given 
as health 
indicator 
scores. 

Weine et al 
(1997)

Bosnia-Her-
zegovina refugee 
family living in 
the US

- - - - - Case story

CTI-104 = Comprehensive Trauma Inventory-104; CIDI= Composite International Diagnostic interview; DSM-III/DSM-IV = diagnostic and 
Statistic Manual 3rd /4th edition (R=revised); GAD=Generalized anxiety disorder; GAF= Global Assessment of Functioning ; GHQ=General 
Health Questionnaire; HSCL = Hopkins Symptom checklist (number defines the number of questions); HTQ= Harvard Trauma Questionnaire; 
PTSS-10= Post-traumatic symptom scale (number defines the number of questions); SCL-90-R= Symptom Check List (number defines the 
number of questions); SF-12/20/36= Medical Outcome Study (12/20/36 defines the number of questions) – Items Short Form Health Survey; 
SCL-90-R = Symptom checklist -90- Revised; WHOQOL-BREF= World Health Organizations Quality of Life – Brief; WHO-CIDI =World Health 
Organization Composite International Diagnostic interview
Often the results are indirectly given for PTSD, Anxiety and depression while using different instrument
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kede (29%), hyppigst fingre eller håndled, knivstik (14%), brændemærker efter cigaretter eller elektrisk chok (5%), 

mens en tredjedel af kvinderne har været seksuelt misbrugt. Funktionsevnenedsættelse ses i form af en fuldstændig 

mistet hørelse på det ene øre hos 5% som følge af tortur. 12% oplevede generelt nedsat fysisk formåen, og 22% havde 

kroniske fysiske smerter, som medførte forstyrrelse af deres dagligdagsaktiviteter og søvnmønstre. Af disse skyldtes 

cirka halvdelen hovedpine og halvdelen rygsmerter. Der blev ikke fundet en sammenhæng mellem traumer mod 

hovedet og kronisk hovedpine. Der sås heller ikke en kønsmæssig sammenhæng i forbindelse med kroniske smerter.

Udover de omfattende fysiske skader havde 14% PTSD, mens mange andre havde mareridt og flashbacks. 7% havde 

depression og samme andel havde angst. Langt hovedparten af populationen rapporterede om dårligt humør, træt-

hed, fysiske symptomer på angst eller andre psykologiske symptomer, men ikke nok til at opfylde alle de opstillede 

diagnosekriterier i DSM. Der var ikke fundet nogen sammenhæng mellem udviklingen af kroniske smerter og psyko-

logiske problemer eller med køn. 

Formålet i studiet af Hermansson et al (2003) var at undersøge de langvarige helbredseffekter af tortur hos personer, 

der er flygtet på grund af krig. 22 torturerede og 22 ikke-torturerede mandlige flygtninge fra 9 forskellige lande, som 

alle var blevet skadet i forbindelse med krig, undersøges. De hyppigst forekomne fysiske skader blev fundet at være 

skader på spinalkanalen (20%), amputation (16%), frakturer (14%), øjenskader (11%), hjerneskader (9%), både frak-

turer og nerveskader (9%), perifere nerveskader (7%), mens 14% rapporterede om andre skader. 

Kronisk smerte var defineret som smerte, som personen har oplevet hver dag, eller næsten hver dag, de sidste 3 må-

neder, og de torturerede havde et signifikant højere niveau af kroniske smerter end ikke-torturerede (82% vs. 64%).

Blandt de torturerede var 32% afhængig af hjælp, mens 23% af de ikke-torturerede havde brug for hjælp. Indtagelse 

af medicin var signifikant mere hyppigt benyttet blandt torturerede end ikke-torturerede (hhv. 77% og 46%). Sociale 

forhold målt på arbejde, civilstatus og social interaktion var stort set ligeligt fordelt blandt de to grupper. Desuden 

fandt man, at der var en høj prævalens af psykiatriske symptomer i begge grupper, og at der ingen signifikant forskel 

var på den mentale sundhed målt på prævalensen af PTSD, depression og angst mellem torturerede og ikke-tortu-

rerede flygtninge. Man fandt den højeste andel med dårligst mental sundhed blandt de flygtninge i den torturerede 

gruppe, der havde længerevarende uddannelser, mens dette var tilfældet blandt de flygtninge i den ikke-torturerede 

gruppe med den laveste uddannelse. 

I Mollica et als (1993) studie var formålet at vurdere de langvarige konsekvenser af traumer, begrænsning af den 

funktionelle sundhed og mentale sundhedsstatus hos fordrevne Cambodjanere (n=993), som bor i en flygtningelejr 

på grænsen mellem Thailand og Cambodja. Mere end 80% vurderede deres sundhed til at være rimelig eller dårlig, 

følte sig deprimerede og havde en række somatiske klager. 55% havde depression og 15% PTSD. Mange rapporterede 

om manglende energi (64%), problemer med at udføre arbejde og daglige aktiviteter (71%), føler at alting kræver 

anstrengelse (75%) og har manglende interesse i dagligdags aktiviteter (65%). Dette til trods for at der var god adgang 

til sundhedsydelser. De sociale og arbejdsmæssige funktioner var dog velbevarede hos hovedparten af deltagerne på 

trods af de høje niveauer af trauma og symptomer. 

I et andet studie af Mollica et al (1999) ønskede man at undersøge sammenhængen mellem demografiske faktorer, 

trauma, sundhed og psykisk sygdom samt handicap hos flygtninge fra Bosnien (n=534). 55% havde ingen psykiske 

symptomer, mens 39% havde depression, 26% havde PTSD, heraf havde 21% comorbiditet. 26% havde ét handicap, 

og risikoen for at være handicappet var 5 gange større for personer med både depression og PTSD end personer uden 

denne comorbiditet. Alder, traume og kronisk sygdom var også relateret til forekomsten af handicap. I en kommentar 

(Karcic & Karcic (2000)) til denne artikel er det anført, at kausaliteten mellem handicap og psykiske sygdomme ikke 

kan fastslås på baggrund af dette studie, og der argumenteres for, at årsagskæden lige så vel kan gå den anden vej. I en 

opfølgning på dette studie (Mollica et al (2001) undersøgte man, om de fundne sammenhænge stadig eksisterede tre 

år efter. 78% af den oprindelige population var mulige at følge op på, og boede stadig i en af lejrene, og 45% af de der 

havde depression, PTSD eller begge dele ved første studie havde stadig disse, mens 16% af dem, der ikke havde symp-

tomer i 1996, havde udviklet én eller begge sygdomme ved opfølgningen tre år senere. Det fører til, at man konklu-
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derer, at mange af de psykiske sygdomme er kroniske. Handicap var også en kronisk tilstand hos 46% af deltagerne. 

Momartin et al (2003) undersøger, om der er en sammenhæng mellem traumeekspositionen, alvorligheden af symp-

tomer og funktionel svækkelse hos Bosniske flygtninge (n=126) bosiddende i Australien (95% i mere end 5 år), og om 

de har PTSD (n=29), PTSD og depression (n=58) eller er normale (n=39). Man fandt, at de personer der havde comor-

biditet, havde mere alvorlige symptomer og en højere grad af handicap (såvel global-dysfunktion, socialt svækkede 

som arbejdsmæssigt handicappede) end de øvrige grupper. Til gengæld fandt man, at de personer, der kun havde 

PTSD, ikke havde et højere niveau af funktionel svækkelse end dem uden diagnosen. 23% af de personer, der kun 

havde PTSD, havde signifikant lavere niveauer af funktionel svækkelse sammenlignet med 46% af de personer, der 

både havde PTSD og depression. Der var ingen forskel på den funktionelle svækkelse mellem personerne med PTSD 

alene og personerne uden en psykiatrisk diagnose. 

Tidsrammen taget i betragtning (bosiddende i Australien i mere end 5 år) kunne dette indikere, at de symptomer 

som flygtningene har, er af kronisk karakter. Desuden fandt man, at der var forskel på den psykiske effekt i forhold til 

hvilke traumatiske begivenheder, som personen havde været udsat for. Således var kombinationen af trusler på livet 

og traumatiske tab af familiemedlemmer eller tvungen splittelse stærkt psykologisk svækkende og associeret med 

langvarige psykosociale dysfunktioner. 

Kanagaratnam og Asbjørnsen (2007) undersøger forskellen i funktionsevne (executive functioning (EF)) hos to grup-

per af personer, der begge har været udsat for politisk vold og henholdsvis er diagnosticeret med PTSD (n=22) og ikke 

opfylder kriterierne for PTSD (n=23). EF er beskrevet som funktion til kontrol af erkendelse, følelser og handling, og 

er væsentlig for at kunne klare hverdagens gøremål. Således har en ringe EF en ødelæggende effekt på uddannelse, 

arbejde, ansvarlig funktionsdygtighed i hjemmet og i forhold til at have normale sociale relationer. Gruppen diagno-

sticeret med PTSD var svækket i visse kognitive funktioner i forhold til gruppen uden PTSD. PTSD er bl.a. relateret 

til svækkelse af hukommelsen. Personer med PTSD kan have en dårligere kognitiv bearbejdelse af de traumatiske 

oplevelser og dermed vanskeligere ved at bedres.

Formålet med Matheson et als (2008) studie er at undersøge de traumatiske oplevelser, som Somaliske flygtninge 

(n=90) bosiddende i Canada har haft, og deres kapacitet til effektivt at klare de stressorer, de bliver udsat for i forbin-

delse med kulturforandringerne, der er fulgt med flugten. Man finder, at flygtninge er udsatte for at få stressrelaterede 

psykologiske og fysiologiske sygdomme grundet de mange stressorer, de udsættes for før, under og efter flugten. 

Desuden er de i øget risiko for påvirkning af stresshormonet cortisol, et hormon der kan spille en fundamental rolle 

i forhold til at kæmpe med miljømæssige og psykosociale stressorer. Man fandt, at traumatiske oplevelser var rela-

teret til et dårligt selvvurderet helbred, mange traumesymptomer, depression og dårlig fysisk sundhed. 23% havde 

depression, og kvinder vurderer deres fysiske helbred en smule dårligere end mænd. Flygtningene var i høj risiko for 

stressrelaterede dysfunktioner i lang tid efter migrationen. 

Shisana & Celentano (1987) undersøger, hvordan social støtte og måden hvorpå man klarer en given situation har en 

effekt på sammenhængen mellem traumatisk kronisk stress og sundhed hos namibiske flygtninge (n=88) bosiddende 

i afrikanske lande. Studiet vedrører således flygtninge, der er flygtet til et andet uland. Proxymålet på kronisk stress var 

længden af opholdet i eksil (gennemsnitligt 5,2 år), og sundhed var målt som symptomer på angst, selvrapporterede 

fysiske symptomer, en fysisk eksamination og længden af hospitalsophold i det seneste år. De hyppigst rapporte-

rede fysiske symptomer var af respiratoriske symptomer ofte dårlig hals (21%) og hoste (24%), af muskuskeletære 

symptomer var feber og kuldegysninger samt problemer med fødder og ben efter at have stået op i for lang tid hyp-

pigst (begge 21%), af gastrointestinale problemer oplevede 31% ondt i maven. De kardiovaskulære symptomer, som 

oftest forekom ved den fysiske eksamination, var dyspnø ved anstrengelse (36%) og hjertebanken (30%). Desuden 

fandt man, at 33% havde indvoldsorm og 21% havde huller i tænderne. Få anså deres sundhedsstatus som værende 

usædvanlig god (2%), mens 48% vurderede den som god, 40% som rimelig og 10% som dårlig. Over halvdelen (52%) 

mener ikke, at deres sundhed i dag er så god som den var, før de tog af sted fra Namibia. Forfatterne mener, at dette 

kan skyldes de dårlige hospitalsforhold, hvor der ikke er tilstrækkelig mad, medicin, tæpper og lignende, som venner 
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og familie i stedet skal sørge for, hvilket kan være vanskeligt for nyankomne flygtninge. De personer, der oplever stor 

grad af social støtte, har bedre selvopfattet sundhed end personerne med ringe grad af social støtte. 

I forhold til det overordnede formål med studiet fandt man, at når der er megen social støtte er sammenhængen mel-

lem længden af ophold i eksil og samtlige tre sundhedsudfald reduceret. Hvorimod, når social støtte er lav, er sam-

menhængen mellem stress og dårlig sundhedsudfald høj. 

Jamil et al (2006) eksaminerer i et studie irakiske og kuwaitiske golfkrigs soldaterflygtninge (n=32) bosiddende i USA, 

og finder, at der er en sammenhæng mellem forekomsten af PTSD og øvrige sundhedsmål. Man finder, at 59% har 

PTSD, og at personer med PTSD har flere symptomer end personer, der ikke opfylder kriterierne for PTSD. Blandt 

andet oplever personer med PTSD mere kronisk træthed (hhv. 65% og 50%), fibromyalgi (hhv. 74% og 62%), generelle 

kropssmerter (24% og 31%), har taget medicin for smerte (hhv. 90% og 55%), mener at deres sundhed i det mindste 

er forholdsvis godt (hhv. 39% og 77%), i sammenligning med tidligere år anser deres sundhed for værre (hhv. 89% og 

39%), har været nødt til at gå ned i arbejdstid pga. dårlig sundhed i de sidste 4 uger (hhv. 69% og 36%), udført mindre 

de sidste 4 uger pga. sundhed (hhv. 73% og 38%). 

Steel et al (2005) sammenligner i et studie prævalensen af almindelige psykiske sygdomme, handicap og brugen af 

sundhedsydelser hos vietnamesiske flygtninge (n=1611) bosat gennemsnitligt 11 år i Australien med den underlig-

gende australske befolkning (n=7961). Ud fra data fra et stratificeret befolkningsstudie blev prævalensen af angst, 

depression og medicin- og alkoholafhængighed hos flygtningene sammenlignet med australiere over en periode på 

12 måneder. Man fandt, at vietnameserne havde en lavere prævalens af psykiske sygdomme (6.1%) end de etniske 

australiere (16.7%), og at de vietnamesiske flygtninge rapporterede om cirka en tredjedel af angst, humørudsving og 

afhængighedsmisbrug i sammenligning med den australske baggrundsbefolkning. 

Samme studie viser (Silove et al (2007), at PTSD prævalensen for de to grupper er ens (3,5%), og at halvdelen af de 

vietnamesere der havde mentale sygdomme havde PTSD, hvilket var tilfældet for 19% af australierne. Traume var den 

største risikofaktor for mentale sygdomme hos vietnamesere (OR > 8), mens en ung alder spillede en næsten lige så 

stor rolle hos australiere som for vietnamesere (hhv. OR 3 og 4). PTSD havde en positiv sammenhæng med handicap 

i begge grupper, men hos vietnameserne viste handicappet sig i højere grad fysisk, mens det hos australierne var 

psykiske handicap.

I et norsk studie (Dahl et al, 2006), hvis formål er at beskrive forekomsten af kroniske smerter hos stærkt traumatise-

rede flygtninge, finder man, at 65% oplevede kronisk smerte, heraf de fleste med stærke eller meget stærke smerter. 

Der sås en stærk sammenhæng mellem kronisk smerte og PTSD, angst og depression, global vurdering af funktions-

evnen (GAF) og lav og mellem grad af social support. Den psykiske symptombelastning og forekomsten af PTSD var 

højere for personer med stærke kroniske smerter. Brugen af sundhedsydelser (konsultationer og medicinindtag) var 

positivt korrilleret med forekomsten af smerte. 

Michultka et al (1994) ønskede ud fra en stikprøve på 50 flygtninge fra Mellemamerika at finde faktorer, der kunne 

benyttes til at forudsige PTSD. 68% havde PTSD, og disse personer var karakteriseret ved at have et højere niveau 

af krigsoplevelser, højere alvorlighed af krigstraumer og et højere niveau af angst og depression end gruppen uden 

PTSD. 

Hauff og Vaglum (1995) undersøgte prævalensen og udviklingen af mentale sygdomme hos 145 vietnamesiske båd-

flygtninge i Norge. Man interviewede flygtningene efter 3 måneders ophold i Norge og igen efter 3 år. Forventningen 

var, at der ville være færre symptomer efter 3 år, når flygtningene ikke længere er i en tilstand af tumult. Men mod 

forventning finder man ingen forandring i selvrangeret psykologisk lidelse, og næsten én ud af fire led af psykiatriske 

lidelser – oftest depression (18%) efter 3 år. Følgende faktorer fandt man var prædiktorer på psykopatologi: At være 

kvinde, have haft ekstreme traumatiske oplevelser i Vietnam, haft negative oplevelser i Norge og manglende kontakt 

til eller kronisk separation fra familien. Forfatternes eget forslag til, hvorfor der ikke er sket forbedringer i psykisk 

helbred over tid er, at det kan skyldes, at Norge er et vanskeligt land at ankomme til, idet befolkningen er meget ho-

mogen, og der er et stort pres på flygtninge om at integrere sig. I løbet af de første år flygtningen befinder sig i Norge, 
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er der mange oplevelser og forandringer, som vedkommende skal vænne sig til, hvilket ligeledes påfører flygtningene 

en høj grad af stress. 

Lindencrona et al (2008) finder i en undersøgelse af 124 flygtninge i Sverige, at stress inden flugten har større effekt på 

at udvikle PTSD end stressorer under og efter flugten. Men også stressorer i forbindelse med deres bosættelse i Sverige 

(sociale og økonomiske problemer, fremmedgørelse, diskrimination og lavere status, vold og trusler i Sverige) havde 

en effekt på udviklingen af PTSD. Personens kapacitet til at håndtere stress spiller en direkte og medierende rolle på 

det psykiske helbred. Således spiller både biologiske, psykologiske og sociale forhold livet igennem en rolle i forhold 

til at udvikle PTSD. 

Blair (2000) finder, at forekomsten af PTSD og depression er høj blandt cambodjanske flygtninge (n=124), der er 

bosiddende i Utah. 45% af deltagerne havde PTSD, mens 81% havde 5 eller flere PTSD symptomer, og 51% havde en 

større depression. Følgende risikofaktorer blev fundet at være positivt relateret til PTSD og depression: Højere ni-

veauer af krigstraumer, stort antal stressorer i ankomstlandet i løbet af det seneste år, mens økonomisk stress øgede 

risikoen for depression. 

Favaro et als (1999) formål var at undersøge prævalensen af PTSD, depression og dissociative symptomer hos flygt-

ninge. Blandt 40 jugoslaviske flygtninge, der gennemsnitligt havde boet i en flygtningelejr i Italien i 3,5 år, fandt man, 

at store traumatiske oplevelser inden flugten, oplevelser i eksil, ansættelse, køn, alder, uddannelse, separation fra 

familiemedlemmer og hvorvidt man var gift eller ej havde en effekt på den mentale sundhed, men faktorerne havde 

forskellig indflydelse på depression, PTSD og dissociative faktorer. De hyppigst forekomne traumatiske oplevelser var 

at have været vidne til bombninger af deres by eller aktivt at have deltaget i kampe (58%), at have manglet tilstrække-

ligt mad og vand (50%) eller oplevet at ens hjem blev ødelagt (50%). Depression blev fundet hos 35% mens PTSD blev 

fundet hos 50% af deltagerne. Der var comorbiditet, idet alle med depression med undtagelse af én også opfyldte kri-

terierne for PTSD. Det gennemsnitlige score på Dissociative Experiences Scale var 18,5, mens kun 7 personer havde 

niveauer i normalzonen (0-10). 

I et kvalitativt studie af Sossou et al (2008) undersøges hvilke resiliensfaktorer, der er til stede hos 7 kvindelige bos-

niske flygtninge nu bosiddende i den sydlige del af USA. Interviewene har fokuseret på deres personlige oplevelser 

som flygtninge og de faktorer, der bidrager til deres modstandsdygtighed. Det vil være for omfattende at gengive de 7 

historier her, men opsummeret finder man, at især familien, spiritualitet udtrykt i form af uorganiseret religion samt 

adgang til social støtte, bl.a. i samfundet, kan hjælpe dem med at falde til.

Formålet i et studie af van den Heuvel (1998) er at beskrive sundhedsstatus hos flygtninge fra Jugoslavien (n=40), som 

er bosiddende i Holland, og at analysere sammenhængen mellem traumatiske oplevelser og sundhed. 85% var fundet 

at have haft traumatiske oplevelser. Sundhed var målt på tre dimensioner; fysisk, mentalt og socialt. På skalaer fra 0 til 

100 (SF-20) rangeres aspekter af sundhed (depression dog fra 0 til 60). Des højere score des bedre sundhed med und-

tagelse af smerte, der var modsat. I sammenligning med en gennemsnitlig hollandsk befolkning rapporteres der om 

relativ hyppig smerte (43) og dårlig subjektiv sundhed (45), mens den fysiske funktionsevne var relativ normal (60). 

Psykologisk sundhed har et lavt score blandt flygtningene (45), mens depression (23) var dramatisk lav. De sociale 

dimensioner var relativt normale; målt på udfyldelse af egen rolle (69) og social funktionsevne (69). Ældre har lavere 

niveauer end yngre på flere af sundhedsdimensionerne, mens der ingen sammenhæng er fundet med køn. Man kon-

kluderer, at der er behov for denne kortlægning, da de har behov for specifikke sundhedsydelser og er i risiko for frem-

tidige sundhedsproblemer, og at andre studier har vist, at flygtninge ikke benytter sundhedsvæsenet efter behov. 

Schweitzer et al (2006) undersøger indflydelsen af traume påført inden migrationen, problemer der optræder efter 

migration og social support på den mentale sundhed hos sudanesiske flygtninge (n=63) bosiddende i Australien. 13% 

havde PTSD og 16% depression, mens en fjerdedel havde høje niveauer af psykologisk lidelser. Der var en positiv sam-

menhæng mellem køn (kvinder) og hhv. PTSD og depression. Overraskende var prævalensen af depression højere hos 

personer, der længe havde opholdt sig i Austrialien. Resultaterne viste desuden, at oplevet social support, især den 

man oplevede internt i det etniske samfund, var vigtig i forhold til at prædiktere den mentale sundhed.   
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I et studie af Ai et al (2002) undersøges frekvensen af krigsrelaterede traumer hos en gruppe af traumatiserede flygt-

ninge fra Kosovo (n=129) som er bosiddende i USA. Desuden undersøges sammenhængen mellem prævalensen af 

traumer og PTSD. 61% havde PTSD, mens en stor del af de øvrige havde PTSD-symptomer, som dog ikke opfyldte alle 

kriterierne for PTSD. Således var 9 af symptomerne til stede hos mere end halvdelen af populationen. Hyppigst fore-

kommende symptomer var søvnforstyrrelser (66%). De demografiske faktorer: At være kvinder, have oplevet mange 

traumer, at være gift og have sin ægtefælle til stede, var faktorer der øgede risikoen for PTSD, mens der ikke blev fun-

det en relation mellem alder eller social støtte og PTSD.  

Formålet med et studie af Bilananakis et al (1996) er dels at undersøge den mentale sundhed hos flygtninge (n=58) 

fra Bosnien-Herzegovina, som er bosat i ét flygtningecenter i Serbien og desuden at undersøge sammenhængen mel-

lem den mentale sundhed og demografiske parametre. Man fandt, at 45% havde PTSD og 64% havde psykiatriske 

forstyrrelser. 71% havde selv oplevet traumatiske oplevelser under krigen, mens andre kun havde hørt beretninger 

om dem. Der forekom en sammenhæng mellem at have haft traumatiske oplevelser og psykiske sygdomme. Kun den 

demografiske faktor alder, havde en sammenhæng med det mentale helbred. 

I Mollica et als (1993) studie er formålet at vurdere de langvarige konsekvenser af traume og indespærring i forhold til 

det funktionelle helbred og den mentale sundhedsstatus af cambodjanske fordrevne personer (n=993), som bor i en 

flygtningelejr på grænsen mellem Thailand og Cambodia. Mere end 80% vurderede deres sundhed til at være rimelig 

eller dårlig, 55% havde depression, 15% PTSD, svært ved at sove (47%), oplevede mareridt (71%) og havde en række 

somatiske klager. Til trods for god adgang til sundhedsydelser havde kun 42% set en læge eller anden sundhedsud-

byder i løbet af det seneste år, og af disse skyldtes hovedparten graviditet. 41% sagde, at deres helbred ikke hindrede 

dem i at udføre dagligdagsaktiviteter, heraf havde det for 19% været for en periode af mere end 3 måneder. Mange 

(64%) berettede om ubehag og manglende energi, problemer med at udføre dagligdagsaktiviteter eller arbejde (71%) 

og manglende interesse i dagligdagsaktiviteter (65%). To tredjedele af mændene og en tredjedel af kvinderne havde 

betalt arbejde i lejren, til trods for at det ikke var tilladt.  

 Carlsson et al udførte et studie, hvis formål var at undersøge traumatiserede flygtninges psykiske helbred og livskvali-

tet. I deres artikel (2006a) er formålet at finde prædiktorer for mentalt helbred og livskvalitet hos torturerede mandlige 

flygtninge (n=63) i Danmark. En stor andel af deltagerne havde dårligt psykisk helbred: 89% havde PTSD, 94% havde 

depression og 92% angst ligesom øvrige helbredsscorer var lave. Såvel stress, påført inden flugten som efter migra-

tionen, var fundet at være prædiktive faktorer for en dårlig mental sundhedstilstand. Således er omfanget af tortur 

og traumer, lav uddannelse, manglende socialkontakt, intet arbejde og fysiske smerter prædiktorer for den mentale 

sundhedstilstand. Alder og sprog var ikke fundet at havde en prædikterende effekt på helbredet, hvilket kan skyldes 

at populationen var relativ homogen på disse faktorer. 

I et studie (Lavik et al (1996)) med flygtninge (n=231) fra forskellige lande, der var refereret til en psykiatrisk out-pa-

tient-enhed på et psykosocialt center for flygtninge i Oslo, ønskede man at undersøge sammenhængen mellem psy-

kiatriske symptomer og dysfunktioner, og mellem symptomer, den sociodemografiske baggrund og stressorer speci-

fikke for den udvalgte population. Man fandt, at 48% af patienterne havde PTSD og 16% havde depression. Tortur var 

en vigtig faktor for følelsesmæssig tilbagetrækning og 70% af mændene og 31% af kvinderne havde været udsat for 

tortur. De demografiske faktorer alder, køn og intet arbejde/uddannelse var også faktorer, der var gode til at forudsige 

angst/depression, mens flygtningestatus og intet arbejde eller uddannelse var gode prædiktorer for aggression. 42% 

af mændene og 27% af kvinderne havde intet arbejde ved baseline.  

Hinton et al (2007) finder en sammenhængen mellem psykopatologiske gastrointestinal panik (GIP) og mulige kau-

sale mekanismer, bl.a. ”frygt for frygt”, flashbacks i forbindelse med GIP og katastrofetænkning blandt cambodjanske 

flygtninge (n=130), der lever i USA. 

Hvorimod alle ovenstående studier omhandler grupper af enkeltpersoner, præsenterer Weine et al (1997) en historie 

om en familie, der overlevede folkemordet i Bosnien-Herzegovina, men overlevede med alvorlige psykiske traumer, 

og som nu er bosiddende i USA. Faderen i familien er dog afvisende overfor traumerne og afviser psykiatrisk hjælp 
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til både ham selv og hans familie. Han mener, at de fra nu af skal fokusere på deres liv i USA og ikke spekulere på 

Bosnien. Denne indstilling smitter hen ad vejen også børnene, mens moderen stadig tænker på Bosnien dagligt og 

har mareridt omkring, hvad der skete og fortsat sker i landet. Resten af familien afviser mere og mere deres bosniske 

baggrund og har mindre forståelse for deres moders håndtering af situationen. Denne historie er fulgt op af en ge-

nerel diskussion af krigstraumer hos familier. Det diskuteres, hvorledes traumer ikke kun rammer individet, men er 

komplekse sociale processer som påvirker og forandrer gruppedynamikken. Ofte vil der være en tendens til at lukke af 

for ekstern indblanding for at skærme mod mulige eller aktuelle trusler, og ofte er det manden, der i sin approach til at 

beskytte familien ikke lader andre blande sig, men også for ikke at vise, hvilken situation han har bragt sig selv og sin 

familie i. Weine et al nævner, at anden litteratur har påvist, hvor vigtig en determinant familien kan være på individets 

oplevelser, tilpasningsevne og tilstand. Men også hvor megen skade der kan ske internt i familien, og hvor vigtig en 

rolle kommunikation spiller. Jenkins (1997) kommenterer på artiklen og skriver, at ting som burde være ekstraordi-

nære og stå klare i hukommelsen bliver glemt, fordi det bliver hverdag at se disse ting. Han skriver om, hvor forskellig 

opfattelsen af den samme begivenhed kan være for to forskellige personer, fx afhængig af køn og alder, ligesom det er 

meget forskelligt, hvad folk husker og hvad de glemmer. 

Cunningham et al (1997) finder i et studie af flygtninge (n=191) i Australien, at de fleste der har symptomer på PTSD 

enten har mange symptomer eller ingen. Hyppigst forekommende symptomer var depression (60%), kroniske smer-

ter (58%), afbrudt søvn (51%), angst (38%), mareridt (37%), skader i bevægeapparatet (37%) og let til tårer eller trist 

(36%). I gennemsnit havde patienterne 6,43 symptomer ud af 41 mulige. De personer der havde kroniske smerter 

oplevede det oftest i benene (47%), brystet (24%), ryggen (10%), maven (6%), smerter i hele kroppen (6%), 

Marshall et al (2005) undersøger cambodjanske traumatiserede flygtninge (n=490), som gennemsnitligt har levet i 

USA i mere end 10 år og fortsat gør det. Traumerne er omfattende: 99% har haft nærdødsoplevelser pga. sult, 96% 

rapporterede om tvangsarbejde, 90% rapporterede om enten familiemedlem eller ven myrdet, og 54% havde været 

tortureret mens de stadig opholdt sig i Cambodja. Men også efter deres ankomst til USA har mange oplevet trauma-

tiserende oplevelser, fx set en død i deres område, været røvet eller være blevet truet med våben og troet at de skulle 

såres eller dræbes. PTSD (62%) var udbredt, og halvdelen (51%) havde haft en stor depression inden for det seneste år. 

Der var comorbiditet mellem PTSD og depression: 71% af personerne diagnosticeret med PTSD havde også depres-

sion, og 86% af personerne med depression havde også PTSD. 

En række demografiske faktorer var også af betydning for udviklingen af PTSD: Dårlige engelske sprogfærdigheder, 

arbejdsløshed, være på pension eller handicappet eller at leve i fattigdom var positivt korreleret med forekomsten af 

PTSD. Højere alder og at være mand var positivt relateret til forekomsten af depression og PTSD. 

Cernovsky (2005) finder, at næsten halvdelen af de flygtninge, som han har undersøgt, har sværere ved at falde i 

søvn, hyppigere har mareridt, vågner om natten, har rastløs søvn og vågner ikke udhvilede i det land de er flygtet til, 

Schweiz, end tilfældet var, da de opholdt sig i hjemlandet Tjekkoslovakiet. Kun få forbedrede deres sundhed (17%) ved 

deres ophold i Schweiz; alligevel foretrækker halvdelen Schweiz over Tjekkoslovakiet. 

 Davis & Davis (2006) konkluderer, ud fra et lille studie af 10 flygtninge og 9 asylansøgere, der havde fået afslag på asyl, 

at høringen i sig selv har en indflydelse på flygtningenes helbred, og at et positivt svar på asylansøgningen havde en 

sammenhæng med forekomsten af depression og PTSD, bekymring og generel bedring. Desuden sås, at traumati-

serede individer for at opnå de bedste resultater bør opholde sig i stabile og sikre omgivelser, have en struktureret 

dagligdag og have fremtidsudsigter. Ligeledes kommenterer Bradley et al (2006), at asylansøgningsproceduren i sig 

selv kan være udmattende og anstrengende for personer, der i forvejen har nedsat sundhedstilstand, og det noteres, 

at det er uhensigtsmæssigt, at det i forhold til at få opholds/flygtningestatus er en fordel, hvis personerne har været 

udsat for tortur, der har givet varige fysiske mén.

Gerritsen et al (2006) finder, at flere asylansøgere end flygtninge opfatter deres sundhedsstatus som værende dårlig. 

Tilsvarende med PTSD, depression og angst, hvor henholdsvis 28% af asylansøgere og 10% af flygtninge har PTSD og 

symptomer på depression og angst. Både i gruppen af asylansøgere og flygtninge led cirka halvdelen af responden-
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terne af mere end én kronisk sygdom. En række demografiske faktorer var fundet at påvirke helbredet: Iranske og 

afghanske respondenter havde højere prævalens af PTSD og angst end personer fra Somalia. Kvinder havde i højere 

grad kroniske symptomer, PTSD, depression og angst. Højere alder havde sammenhæng med dårligere sundhed og 

kroniske sygdomsforhold. Der fandtes en positiv sammenhæng mellem antallet af traumatiske oplevelser og alle 

sundhedsudfald. Des lavere niveauer af social support des oftere forekom PTSD og symptomer på depression og 

angst. 

Formålet med Cardozo et als studie (2003) er at undersøge de psykosociale områder, prævalensen af mental sygdom 

relateret til traumatiske oplevelser, og at identificere risikofaktorer og formildende faktorer blandt Karenni flygtninge, 

der er en etnisk forfulgt gruppe fra konfliktramte Burma (n=495), og som er bosiddende i 3 Thailand-Burmesiske 

grænselejre. Man fandt høje niveauer af depressions- (42%) og angstsymptomer (41%), mens PTSD havde en væsent-

lig lavere prævalens (5%). Risikofaktorer for dårlig mental sundhed og social funktionsevne var at være kvinde, ældre, 

have utilstrækkelig adgang til mad, et højt antal traumaoplevelser (hyppigst at skjule sig i junglen (79%), tvungne 

relationer (67%), tab af ejendele eller ejendom (66%), mangel på mad eller vand (52%), tvangsarbejde (50%)), tidligere 

mentalsygdom og skader på grund af landminer. Fra SF-36 rangeres helbredet på en skala fra 0-100, og man fandt, 

at den generelle selvopfattede helbred var 39, kropssmerte 67, social fungeren (64), følelsesmæssig rollefunktion 61. 

Derudover var kulturspecifikke symptomer såsom følelsesløshed (51%), at tænke for meget (42%) og føle sig varm 

under huden (26%) ofte rapporteret. 

I et andet studie af Cardozo et al (2004) er formålet er at undersøge den mentale sundhed hos handicappede (n=100) 

og ikke-handicappede (n=699) afghanere i det langvarige konfliktramte Afghanistan. Et handicap er her defineret ved 

en restriktion eller mangel på evne til at udføre en aktivitet i forhold til, hvad der opfattes som værende normalt for 

andre mennesker. Man fandt, at 62% af de adspurgte har oplevet 4 eller flere traumatiske begivenheder i de sidste 

10 år. Den hyppigst forekomne traumatiske oplevelse var utilstrækkelig adgang til vand og mad (56%) og at være syg 

uden adgang til sundhedsydelser (55%) for de ikke-handicappede, mens det for de handicappede var manglende 

husly (70%), syg uden adgang til sundhedsydelser (67%), bombardementer (63%), bombeangreb (62%), alvorlige ska-

der pga. knivstik eller skud (61%), manglende adgang til mad og vand (59%) samt behov for pludselig at skulle flygte 

(56%). En høj andel af både handicappede og ikke-handicappede udviste symptomer på depression (hhv. 71% og 

68%) og PTSD (hhv. 42% og 42%) og at føle had (hhv. 81% og 84%), mens der var en væsentlig forskel på prævalensen 

af angst i de to grupper (85% og 72%), selvom begge gruppers niveauer var høje. Det bemærkes, at andelen med PTSD 

i særdeleshed er høj også i sammenligning med andre populationer fra krigsområder. Fra SF-36 (skala fra 0-100) fandt 

man, at det generelle selvopfattede helbred var 29 og 39 for hhv. handicappede og ikke-handicappede, kropssmerte 

hhv. 38 og 49, social fungeren 46 og 57, følelsesmæssig rollefunktion 42 og 57. Kvinder havde generelt dårligere mental 

sundhed end mænd. 

Araya et als (2007) artikel beskriver effekten af traumer på sundheden hos internt fordrevne. I et studie af internt for-

drevne etiopiere (n=1193), der bor i flygtningelejre i Addis Ababa, ønsker man at få en forståelse af, hvordan livskva-

liteten er påvirket af alvorlige traumer og mentale lidelser og dermed identificere mediatorer, moderatorer (fx coping 

strategier og opfattet social støtte) samt uafhængige risikofaktorer. Man finder, at de mentale forstyrrelser øges, og 

livskvaliteten falder, med stigende alder. Mentale forstyrrelser medierede effekten af traumer i og med, at den redu-

cerede livskvalitet og nogle traumer reducerede livskvaliteten direkte. Mestringsstrategier og opfattet social støtte 

influerede på de mentale forstyrrelser og livskvaliteten direkte og indirekte. 

Rehabilitering:

I denne litteraturgennemgang anvendes som nævnt begrebet rehabilitering som dækkende for såvel behandlings- 

som rehabiliteringsindsatser. For at kunne vurdere en rehabiliteringsindsats, er det en forudsætning, at der er foreta-

get monitorering over en tidsperiode. Der er, som det fremgår af Tabel 1: Oversigt over artikler benyttet i litteraturre-

viewet og forekomsten af de psykiske symptomer angst, depression og PTSD hos flygtningepopulationerne, meget få 
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follow-up studier inkluderet i denne litteraturgennemgang. Nedenfor vil blive gennemgået de studier, der omhandler 

rehabilitering.  

Med udgangspunkt i det tidligere beskrevne studie af Carlsson et al (2006a), lavede Carlsson et al (2005), et opfølg-

ningsstudie som målte effekten efter 9 måneder med behandling. Torturerede mandlige flygtninge (n=55), der op-

holder sig i Danmark, og som var blevet henvist til RCT af deres praktiserende læge, følges over tid. På RCT udbydes 

multidisciplinær behandling (en kombination af psykoterapi, fysioterapi/medicinsk hjælp og social assistance). 71% 

af studiepopulationen modtog  multidisciplinærbehandling. Helbredet vurderes kort tid efter førbehandlings- vur-

deringen og efter 9 måneder. 86% var stadig i behandling på opfølgningstidspunktet, knap halvdelen af populationen 

(47.3%) havde fået mere end 32 behandlingssessioner i forløbet, heraf havde en psykolog/psykoterapeut/psykiater 

været til stede i 3/4 af behandlingerne. 13% havde deltaget i gruppeterapi for kvinder og 9% i psykoedukation. Der 

kunne ikke observeres ændringer i psykiske symptomer eller helbredsrelateret livskvalitet i løbet af behandlingen, og 

de observeringer der fandtes var meget små – og måske tilfældige. 

Der var altså efter 9 måneders behandling stadig et højt niveau af symptomer, og de mentale problemer konkluderes 

at være af kronisk karakter hos størstedelen af gruppen. Carlsson et al fandt, at mange havde PTSD (73%), depression 

(87%) og angst (91%), ingen var i beskæftigelse, og havde få sociale kontakter. En af årsagerne var, at flygtningene 

havde vanskeligt ved at stole på andre og ikke havde ressourcer til at etablere nye kontakter. Desuden diskuteres det, 

at kompleksiteten af tortur som et traume kan medføre en gradueret respons til behandling. Med henvisning til et 

studie af Basoglu (2004), diskuteres det, at der er nogen evidens for, at klienter kan få det værre i begyndelsen af en 

behandling, og at en opfølgningstid på 9 måneder derfor kan være for kort. 

I et tredje studie af Carlsson et al (2006b) tages der højde for den korte opfølgningstid, idet formålet er at finde prædik-

torer for mental sundhed hos torturerede flygtninge (n=139) efter 10 år og undersøge forskelle i den mentale sundhed 

over tid. På dette tidspunkt har personerne været i Danmark i gennemsnitligt 15 år men har stadig høje prævalenser 

af symptomer. Der observeres en signifikant forbedring i PTSD (hhv. 80% og 52%), depression (hhv. 93% og 63%) og 

angst (98% og 81%) over de 10 år. Der er en negativ sammenhæng mellem længden af uddannelse og den mentale 

sundhed, og en positiv sammenhæng mellem at være i arbejde, have mange sociale relationer og livskvaliteten, og 

det anbefales, at der laves flere studier, der kan belyse, hvordan disse faktorer kan inddrages i rehabiliteringen af 

traumatiserede flygtninge.  

Kivling-Bodén & Sundboms studie (2001) omhandler 27 jugoslaviske flygtninge bosiddende i Sverige. De finder, at 

ved såvel første eksamination som ved opfølgningen 3 år senere var der i alt 17 flygtninge som havde PTSD begge 

gange, fem af disse havde ikke længere PTSD ved opfølgningstidspunktet – til gengæld var det modsatte tilfældet for 

fem andre. Alle personer viste nogle PTSD symptomer men ikke nok til at diagnosticeres med sygdommen. 15 perso-

ner havde haft kontakt med psykiatrisk behandling i løbet af det seneste år. Omfanget af social kontakt var på niveau 

med baggrundsbefolkningen, men der var et ønske om mere social kontakt. 

Et opfølgningsstudie af Lie (2002) undersøger psykosocial funktion og generelle symptomer hos flygtninge (n=240 

ved follow-up) i Norge. Man finder, at cirka halvdelen (47%) af respondenterne beskrev deres generelle sundhed som 

værende god eller meget god til trods for, at mere end halvdelen af gruppen havde problemer med hjertet (56%) el-

ler kropssmerter (40%). De fleste havde haft traumatiske oplevelser inden de flygtede: 81% havde været i risiko for at 

dø, 74% havde oplevet krig, 54% havde været i koncentrationslejr og 45% havde overværet tortur. Derudover havde 

mange oplevet traumatiske oplevelser, mens de opholdt sig i eksil både indirekte igennem oplevelser, der fandt sted i 

deres hjemland (60%) og direkte ved deres ophold i Norge (38%). Alvorlige traumer og et liv i eksil uden arbejde eller 

uden adgang til familien var risikofaktorer. Helbredstilstanden efter 3 år var enten uændret eller forværret: HSCL-25 

værdierne var uændrede, HTQ-værdierne øget og andelen med PTSD steget. På baggrund heraf konkluderes det, at 

der er tale om alvorlige mentale problemer af kronisk karakter. Det kommenteres, at den øgede comorbiditet af PTSD 

og depression i særdeleshed kan virke handicappende.

Et behandlingsinterventionsstudie, foretaget på serbiske flygtninge fra Bosnien-Herzegovina i Holland, sammenlig-
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nede effekten af en 24-ugers fase-orienteret gruppeterapeutisk indsats, medicin alene og en kombineret gruppete-

rapi og medicinsk behandling (Drozdek B, 1997). Ved opfølgningstidspunktet opfyldte 73% af flygtningene i behand-

lingsgrupperne ikke længere de diagnostiske kriterier for PTSD, mens 90% af kontrolgruppen, der afviste at modtage 

behandling, gjorde. Dog kan det ikke herudaf konkluderes, hvad effekten af selve behandlingen har været i og med, 

at der har været en stor skævhed i gruppefordelingen, da de behandlings-motiverede blev sammenlignet med de 

behandlings-umotiverede. 

Et 10 års opfølgningsstudie udført af Boehnlein et al. (2004) på 23 cambodjanske flygtninge, som havde modtaget 

kontinuerlig behandling med psykofarmaka, støttende psykoterapi, gruppeterapi og social støtte, viste, at 57% af pa-

tienterne med PTSD var i bedring, og at 83% med depression var i bedring. Forskerne fandt imidlertid, at tilbagefald 

var udbredt. Af de 23 patienter havde 14 haft mindst ét tilbagefald, og flere havde haft adskillige tilbagefald. Forskerne 

pointerede vanskelighederne ved at vurdere helbredelse på grund af karakteren af PTSD, og at patienterne kan be-

væge sig ind og ud af PTSD-status afhængig af stressorer i nutiden.

En undersøgelse af Otto et al. (2003) anvendte et emotionsmodificeret kognitiv adfærdsterapeutisk paradigme i be-

handlingen af kvindelige cambodjanske flygtninge i USA. Ti behandlingsresistente cambodjanske kvinder med PTSD 

blev udvalgt til en 10-sessioners kognitiv terapi og behandling med Sertralin eller behandling med Sertralin alene. 

Den kombinerede behandling havde størst effekt på PTSD, somatisering, angst og kulturspecifik angst. 

Silove et al (1991) undersøger behandlingen af torturoverlevere, som er flygtet til vestlige lande. Silove påpeger, at 

disse personer typisk udover torturen har været udsat for andre traumatiserende oplevelser og fortsat står overfor 

sproglige, arbejdsmæssige, finansielle, uddannelsesmæssige og kulturelle problemstillinger i det nye land, hvor de 

bor, og deres frustrationer, manglende sociale netværk m.m. kan lede dem ind i en negativ spiral, som er til hindring 

for deres rehabilitering. Forfatterne stiller spørgsmålstegn ved, om en psykoterapeutisk tilgang, hvor man arbejder 

sig igennem personens traumehistorier, kan dække de multiple behov som torturofrene har. De konkluderer, at det 

er nødvendigt med en mere bred tilgang end psykoterapi, for selvom den graduerede udforskning af de mest skræm-

mende følelser og erindringer er en vigtig komponent af rehabiliteringsprocessen, er det ikke den eneste, og til trods 

for at de kortvarige erfaringer med psykoterapien er gode er de langvarige effekter ukendte. Forfatterne har erfaring 

med at arbejde med torturofre på Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors i Sid-

ney, Austrailen, og artiklen er en beskrivelse af deres oplevelser der. 

I 2007 blev der udgivet et review (Bisson J & Andrew M, 2007) bestående af 26 randomiserede kontrollerede studier. 

På baggrund af disse studier konkluderes, at traumefokuserede behandlingsmetoder generelt giver bedre resultater 

end andre psykologiske metoder. I de medtagne studier gælder, at der er gået mindst tre måneder fra den traumatiske 

oplevelse til klienternes deltagelse i behandlingsforsøget. Nedsættelse af symptomer på PTSD ses som det vigtig-

ste succeskriterium for behandlingerne. Det er metoderne Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi, øjenbevægelse 

– desensibilisering og procesgenskabende terapi, positiv stress-styring og gruppebaseret terapi, der har vist sig mest 

effektive i behandlingen af PTSD. Ikke-traumefokuserede psykologiske behandlingsmetoder viste ingen reducerende 

effekt på forekomsten af PTSD-symptomer. Det diskuteres, at der er et frafald på op til en tredjedel af deltagerne, hvil-

ket kan skyldes, at det kan opleves som meget ubehageligt og voldsomt at blive konfronteret med et traume, som det 

er tilfældet i de nævnte metoder, også selvom det sker under kontrollerede forhold. På baggrund af dette opfordres 

der til, at der tænkes i nye, og for patienterne, mere håndterbare behandlingsformer. Ingen af studierne rapporterer 

om uønskede bivirkninger, hvorfor grundigere frafaldsanalyser og øget rapportering af bivirkninger ved de forskellige 

behandlingsformer kunne give et mere komplet billede. Kun en enkelt af de 26 artikler omhandlede flygtninge (Bis-

son & Andrew, 2007).

Forbrug af sundhedsydelser:

Forbruget af sundhedsydelser kan ses som et udtryk for sygelighed og funktionsniveau. Flere af de udvalgte 60 artikler 

omhandler forbruget, som vil blive beskrevet nedenfor.
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Et studie af Laban et al (2007) har til formål at undersøge brugen af sundhedsydelser blandt irakiske flygtninge i Hol-

land. Studiet består af to grupper, hvor gruppe 1 (n=143) ved undersøgelsestidspunktet har opholdt sig mindre end 6 

måneder i Holland, mens gruppe 2 (n=151) har opholdt sig i Holland i mere end 2 år.  De finder, at en lang asylansøg-

ningsprocedure har en væsentlig sammenhæng med en højere prævalens af psykiatriske lidelser (Gruppe 1=42,0%, 

Gruppe 2=66,2%), generel lav livskvalitet (hhv. 2.88 og 2.23), selvvurderet livskvalitet (hhv. 3.06 og 2.74), en højere 

grad af handicap (dage med handicap hhv. 5.37 og 7.68) og svækkelse målt i totale antal dage med seriøs svækkelse i 

løbet af den seneste måned (BDG-days) og flere fysiske problemer. Dette til trods er det ikke er associeret med øget 

brug af serviceydelser (modtagelse af nogen former for sundhedsydelser hhv. 76.9% og 66.2% i de sidste 2 måneder) 

med undtagelse af ydelser relateret til mental sundhed (1.4 vs 9.3 i de sidste 2 måneder) og medicinering (32.2% og 

45.7% i de sidste 2 måneder). Brugen af mentale sundhedsydelser er dog stadig lav i sammenligning med omfanget af 

lidelser. På baggrund af asylansøgernes prædispositioner, muligheder og subjektive og objektive behov konkluderer 

forfatterne, at en stor procentdel af asylansøgere ikke modtager tilstrækkelig behandling. 

Hermansson et al (2003) ønsker at undersøge de langvarige effekter af tortur i forhold til det mentale helbred hos flygt-

ninge, der er såret i krig. 22 ikke- torturerede og 22 torturerede mænd deltog og man fandt, at de torturerede flygtninge 

modtog flere sundhedsydelser end de ikke-torturerede flygtninge, både i forhold til at behandle skader direkte forår-

saget af krigen (hhv. 73% vs. 64%, p=0,52) og andet (55% vs. 41%, p=0,37). Desuden noteres det, at der ingen forskel var 

på mental sundhed de to grupper imellem, og at det generelle velbefindende ikke er forbedret over de sidste par år. Få 

(torturet gruppe 18% og ikke-torturet gruppe 9%) har søgt psykiatrisk behandling det seneste år, og når de har henvendt 

sig angående behov for behandling har det i højere grad skyldtes det fysiske helbred end det psykiske.  

Andre har fundet en sammenhæng mellem det fysiske og det psykiske helbred. Således fandt Steel et al (2005), at vietna-

mesere med psykisk sygdom havde en højere grad af fysisk handicap (47% af vietnamesere med psykisk sygdom rappor-

terede om moderat eller alvorligt fysisk handicap) end australiere men benyttede mentale sundhedskonsultationer på 

sammenligneligt niveau, mens den totale servicebyrde i forbindelse med mental sundhed var lavere for vietnamesere. 

Der ses ingen forskel kønnene imellem i den totale mængde af psykiske sygdomme, men der var nogen intern variation. 

Mænd havde således oftere afhængighedssygdomme end kvinder, mens det modsatte var sandt for angst. 

Australierne var mere tilbøjelige til at søge psykisk behandling end vietnameserne. Det kan være et problem, at viet-

namesere i højere grad rapporterer om fysisk end om psykisk sygdom, idet de dermed ikke får den rette behandling 

for PTSD. Konklusionen er i kontrast med det tidligere studie i og med, at man her konkluderer, at traume og PTSD 

fortsat påvirker den mentale sundhed længe efter ankomsten til Australien (Silove et al (2007)).

I det tidligere omtalte studie af Favaro et al (1999) havde blot to ud af de 40 jugoslaviske flygtninge, der deltog i løbet 

af de gennemsnitligt 3,5 år, hvor de havde opholdt sig i en flygtningelejr efterspurgt psykiatrisk/psykoterapeutisk be-

handling, og tre personer var på benzodiazepiner. Dette til trods for, at alle havde gratis adgang til sundhedsydelser.  

Måleinstrumenter:

Som det fremgår af Tabel 1: Oversigt over artikler benyttet i litteraturreviewet og forekomsten af de psykiske sympto-

mer angst, depression og PTSD hos flygtningepopulationerne, er de hyppigst benyttede instrumenter Harvard Trauma 

Questionnaire (HTQ), Hopkins Symptom Checklist (HSCL) og Short Form (SF), som ligeledes var beskrevet i afsnittet 

Benyttede måleinstrumenter. Men mange andre måleinstrumenter er benyttet, hvilket ligeledes fremgår af tabellen.  

Diskussion: 
Der er publiceret meget omkring flygtninges sundhed, og en litteraturgennemgang på baggrund af 60 udvalgte ar-

tikler er derfor et meget lille evidensgrundlag at konkludere noget på. Udvælgelsen af artiklerne er sket på baggrund 

af en litteratursøgning og efterfølgende titelgennemlæsning fra to centerledere, men relevante artikler kan være eks-

kluderet på baggrund af dette begrænsede kendskab til, hvad artiklen indeholdt, og meget andet relevant litteratur er 

udgivet, som kunne have belyst problemstillingen.
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Artiklernes kvalitet er meget varieret og spænder fra kommentarer og lederartikler over tværsnitsstudier til interven-

tionsstudier og ét enkelt review. Studiekvaliteten er således primært relativt langt nede i evidenshierarkiet.  Studie-

populationerne er ikke tilfældigt udvalgt, oftest relativt små, og resultaterne derfor ikke signifikante. Formålet med 

hvert studie eller artikel var meget forskellig og var ofte afvigende fra formålet med denne litteraturgennemgang. Det 

ene medtagne review (Bisson & Andrew (2009)), omhandler kun flygtninge i ét tilfælde, mens de øvrige omhandler 

personer, der på anden vis er traumatiserede, for eksempel i forbindelse med jordskælv.

Helbredstilstand, funktionsevne, svækkelse og handicap

Formålet med denne litteraturgennemgang var, ud fra 60 udvalgte artikler, at beskrive hvilke følgevirkninger torture-

rede og/eller traumatiserede flygtninge oplever i forhold til kategorierne præsenteret i International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF): Helbredstilstand (health), funktionsevne (functioning), svækkelse (impair-

ment), funktionsevnenedsættelse/handikap (disability).

Populationen traumatiserede flygtninge, som denne litteraturgennemgang skulle bestå af, er en meget heterogen 

gruppe af individer. Flygtninge er i flygtningekonventionen beskrevet som individer, der er blevet tvunget til at for-

lade deres hjemland, men i den udvalgte litteratur inkluderer internt fordrevne, flygtninge der er tortureret og trau-

matiseret, og flygtninge der ikke er, flygtninge der har fået opholdstilladelse og flygtninge der stadig venter på asyl, 

flygtninge der har opholdt sig i eksillandet i mere end 10 år og flygtning der lige er ankommet. Derfor er det ikke 

overraskende, at prævalensraterne for de forskellige somatiske og psykiske følgevirkninger varierer meget fra studie-

population til studiepopulation. I to studier (Bisson & Andrew (2006); Davis & Davis (2006)) var prævalensen af PTSD 

100%, i et studie (Carlsson 2006a) var prævalensen af henholdsvis depression og angst 93,5% og 91,9%, mens andre 

finder prævalensrater for den mentale sundhed hos flygtningene, der ligger under en gennemsnitlig befolkning; for 

eksempel er PTSD prævalensen i studiet af Silove et al (2007) og Steel et al (2005) på 3,5%, og i studiet af Bradley & 

Tawfiq (2006) var prævalensen for depression og angst 7%.  

Flere studier anfører, at såvel asylansøgningsprocessen som godkendelsen i sig selv har en effekt på det psykiske 

velbefindende (fx Geeritsen et al (2006)). Og det er anført, at flygtningegruppen kan ses som et opfølgningsstudie på 

asylansøgergruppen, idet tidsaspektet (Laban et al (2007) i sig selv er en væsentlig faktor for rehabiliteringsprocessen. 

Der er ikke benyttet kontrolgrupper i studierne, og dermed er det ikke muligt at bestemme, hvorledes en given effekt 

skyldes tiden. Der er stor variation i studierne på hvor længe det er siden, at flygtningene flygtede, hvor længe de har 

været i modtagerlandet, og om de har, og eventuelt hvor længe, de har været under behandling. En del undersøgelser 

er udført, mens flygtningene befinder sig i flygtningelejre eller kort tid efter genhusningen i modtagerlandet. Det kan 

være vanskelligt at bestemme hvorvidt psykisk lidelse dokumenteret i disse studier repræsenterer en akut tilstand, 

som relativt nemt kan ændres såfremt omgivelserne ændres, eller om der er tale om mere kroniske tilstande, som vil 

vare ved, hvis de ikke bliver behandlet (Marshall et al (2005)). Flere studier peger dog på, at tilstandene er af kronisk 

karakter (fx Lie (2002) og Momartin et al (2003)). 

Flygtninge ankommer ofte med traumatiske oplevelser såsom politisk forfølgelse, krig, tortur, fængslinger og/eller 

mistede familiemedlemmer, hvilket er risikofaktorer for udviklingen af et dårligt psykisk helbred, i særdeleshed trau-

merelaterede lidelser som PTSD. At flygtninge ofte skal leve i flygtningelejre eller være uvidende og uden indflydelse 

på deres skæbne med hensyn til, hvorvidt de kan opnå flygtningestatus eller ej i modtagerlandet, er ydermere af ne-

gativ betydning i forhold til deres velbefindende. Langt hovedparten af verdens flygtninge lever som internt fordrevne 

eller i et andet udviklingsland. Mollica et als (2001) er det eneste af de udvalgte studier, der følger flygtningene over 

tid, mens de opholder sig i en flygtningelejr. Denne type af flygtninge er underrepræsenteret i de udvalgte artikler 

men må formodes at adskille sig betragteligt på nogle områder, idet deres stressfaktorer stadig på mange områder er 

intakte (Shisana & Celentano (1987)).

Typen af traumer og traumebelastningen har i flere studier vist sig at have en direkte effekt på helbredet, fx udviklin-

gen af PTSD, men der er stor forskel på alvorligheden, kvantiteten og perceptionen af traumerne. Generelt har det vist 
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sig, at jo flere traumatiske begivenheder, personen har været udsat for, desto større sandsynlighed er der for at udvikle 

PTSD. Kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at rangere en oplevelse som traumatisk. I nogle populationer har hele 

eller dele af populationen været udsat for tortur, hvilket virker forværrende på helbredstilstanden.   

En række øvrige demografiske og sociale faktorer påvirker derudover helbredstilstanden. For eksempel afhænger 

flygtningenes sundhed til dels af etnicitet, genetiske og biologiske faktorer, ligesom sociologiske faktorer, herunder 

sociale, spiller en rolle. Kinzie (2006) finder en lavere andel med psykiske lidelser i lande, hvor modtagerlandet socialt 

og kulturelt er sammenlignelige end i lande, der adskiller sig meget fra hinanden.

Ét studie påpeger, at nogle etniske grupper udtrykker sig anderledes end andre, og at nogle etniske grupper er mere 

tilbøjelige til at rapportere om fysiske symptomer, mens andre rapporterer flere psykiske. Steel et al (2005) udtrykte 

bekymring omkring brugen af vestligt udviklede diagnostiske instrumenter til at måle psykiske sygdomme i andre 

kulturer, idet nogle kulturer (sydøst asiatiske) har en tendens til at udtrykke sig indenfor et mere begrænset følel-

sesmæssigt spektrum. Og Silove (2007) beskriver, hvordan nogle etniske grupper har en større tilbøjelighed til at ud-

trykke sig i form af fysiske symptomer end psykiske. Dette kan have betydning for hvilken behandling flygtningene 

får, og om den givne behandling er den rigtige. Det diskuteres bl.a. i Jamil et al (2006), om personer med PTSD får den 

rette behandling, og hvad det evt. kan skyldes, hvis dette ikke er tilfældet.  

Der er stor forskel på, hvad modtagerlandet kan tilbyde af sundhedsydelser, og hvor meget flygtningene benytter sig 

af sundhedsydelserne.

De rehabiliteringsindsatser, der er beskrevet i de udvalgte artikler, er primært foregået i udviklede lande med god 

adgang til sundhedsydelser.  Hovedparten af alle flygtninge lever i lande med begrænsede ressourcer, som det for 

eksempel er beskrevet i Shisana & Celentano (1987), hvor Namibiske flygtninge lever i andre afrikanske lande. Der 

er derfor et behov for en diskussion af, hvorledes disse flygtninge bedst muligt kan hjælpes med de tilgængelige res-

sourcer.       

 Oftest er de psykiske symptomer karakteriseret ved den nuværende definition af PTSD, depression og angst, mens de 

fysiske symptomer i langt mindre grad er defineret eller forstået og spænder meget bredt. Men i de studier, hvor det 

fysiske helbred er belyst, er der omfattende fysiske symptomer. 

 Andre postmigrationsfaktorer, der har betydning for de mentale problemer, er manglende social støtte og stress i 

forbindelse med integreringen, fx i forhold til at søge om job og lære et nyt sprog, mens det at have et arbejde i sig selv 

kan have en større positiv effekt på sundheden end rehabiliteringsindsatserne (Kivling-Bodén & Sundbom, 2001). 

Rehabiliteringsindsatser: 

Et andet formål med denne litteraturgennemgang var at beskrive, om flygtningene blev tilbudt rehabilitering samt 

hvilke former for rehabilitering og hvilke metoder, der er benyttet til at dokumentere, monitorere, evaluere og vurdere 

indsatserne. Desværre belyser få af studierne rehabiliteringen, og et endnu mere begrænset udsnit af de udvalgte 

studier er opfølgningsstudier eller interventionsstudier. De fleste er tværsnitsstudier, som på et givent tidspunkt må-

ler sundhedstilstanden hos de inkluderede personer. Således er det kun i få tilfælde muligt at vurdere effekten af en 

rehabiliteringsindsats og i selv i de tilfælde, hvor der er foretaget opfølgning, har studiet ikke været kontrolleret, og 

effekten kan således skyldes meget andet end rehabiliteringen. Datamaterialet til at besvare dette spørgsmål er derfor 

stærkt begrænset. 

Basoglu (2006) kritiserer i sin lederartikel, at der efter to årtiers efterspørgsel stadig ikke er grundlag for at benytte 

evidensbaseret behandling og skriver, at manglende udfaldsevalueringer gør det umuligt at vurdere effekten af de re-

habiliteringsprogrammer, der behandler torturofre. Han henviser til studier af Carlsson, som har lavet et opfølgnings-

studie, men ikke fundet nogen effekt af behandlingen. Andre studier (Lie (2002); Kivling-Bodén & Sundbom (2001)) 

finder ligeledes, at effekten er begrænset, til tider negativ og/eller tilfældig.

Carlsson skriver, at rehabiliteringsindsatsen kan have en negativ indvirkning på helbredet umiddelbart efter den er 

startet. Drozdek (1997) skriver, at der er langvarige fordele ved at starte behandlingen tidligt for personer med krigs-
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relateret PTSD, mens Boehlein et al (2004) finder, at der er mange tilbagefald blandt patienterne. Silove et al (1991) 

finder gode kortvarige effekter af den psykoterapeutiske behandling men påpeger, at de langvarige konsekvenser 

er ukendte. De opfølgningsstudier der er medtaget, og som omhandler rehabiliteringsindsatsen, har meget varieret 

opfølgningstid (3 mdr.–10 år).   

I studiet af Ai et al (2002) diskuteres de potentielle kulturelle barrierer for behandling af kosovoflygtninge. Kosovoa-

nere har tradition for at opsøge hjælp hos deres klaner i stedet for hos professionelle udbydere af sundhedsydelser. 

Nogle flygtninge kan udvise modstand (Weine et al (1998)) mod behandlingen, og en mere kultursensitiv familie-

tilgang kan derfor være mere velegnet. Gorst-Unworth C & Goldenberg E (1998) fandt ligeledes, at sociale faktorer i 

modtagerlandet, og især mængden af social støtte, var vigtige faktorer i forhold til at forudsige alvorligheden af såvel 

PTSD som depressive reaktioner, og anbefaler på baggrund heraf, at social support og familiesammenføringer skal 

inddrages bedre i rehabiliteringen end tilfældet er i dag. Carlsson diskuterer også andre muligheder end rehabili-

tering i hendes artikler, hvor hun finder, at såvel præ- som posttraumatiske faktorer er prædiktorer for det mentale 

helbred, og inddragelse af for eksempel sociale relationer og arbejde er essentielle faktorer for at opnå den bedste 

sundhedstilstand. 

Summerfield (1999) skriver i en korrespondance i Lancet til Horton som en reaktion på et essay af Horton, at der in-

gen evidens er for, at psykologisk hjælp har større effekt end hvad familien og lokalsamfundet har bragt med. Det vil 

sige, at der ingen evidens er for, at psykologisk behandling er bedre end social. Summerfield skriver ligeledes, at mo-

deller som arbejder med mental sundhed sjældent har anerkendt den sociale effekt, herunder effekten af at arbejde 

for at afhjælpe dårlig mental sundhed til trods for, at et studie har vist, at der er en langt større positiv effekt på den 

mentale sundhed ved at arbejde, end der er ved at deltage i psykologiske behandlinger.

En række andre demografiske og sociale faktorer, såsom alder, køn, uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund samt 

arbejdsstatus i modtagerlandet er desuden fundet at være prædiktorer for helbredet og bør derfor på lige fod med 

ovennævnte indtænkes, når rehabiliteringsindsatser planlægges og udføres.

Cardozo et al (2003) foreslår udviklingen af et kulturelt tilpasset interventionsprogram, som kunne adressere disse 

problemer. Hertil efterlyses der modifikationer i flygtningepolitikken, der forbedrer social fungeren. For eksempel 

nævnes det, at man formentlig ville se forbedringer i sundheden, hvis flygtningene kunne have en indkomst, og hvis 

det var tilladt for dem at bevæge sig udenfor lejren. Desuden skal innovative mentale sundheds- og psykosociale pro-

grammer implementeres, monitoreres og evalueret for deres virkekraft. 

Der er blevet udviklet mange måleinstrumenter til at vurdere personers helbredstilstand. Men mange former for va-

liditet og reliabilitet må være opfyldt for, at en sådan måling kan være præcis. For eksempel benytter Harvard Trauma 

Questionnaire (HTQ) en score på 2.5 for at forudsige PTSD, men denne grænseværdi er fundet i én sample og er ikke 

nødvendigvis gældende i andre populationer. 

Flere har rettet kritik mod de eksisterede måleinstrumenter for bl.a. den manglende kulturspecificitet, –sensitivitet og 

–validitet (fx Blair (2000), Gerritsen et al (2006)). Andre mener ikke, at måleinstrumenterne er brede nok i deres tilgang 

til traumer; således uvikler og validerer Hollifield et al (2006) et nyt instrument til at måle krigstraumer hos flygtninge, 

Comprehensive Trauma Inventory-104 (CTI-104). Instrumentet er udviklet gennem dybdegående interviews med 

252 kurdiske og vietnamesiske flygtninge bosiddende i USA. Validiteten er testet ved brug af HTQ og er fundet god. 

Ligeledes er der fundet god intern og test-retest reliabilitet (pålidelighed) ved gentestning af 80 ud af de oprindeligt 

252 flygtninge. Gennemsnitligt rapporterede flygtningene om 32 ud af 104 traumatiske oplevelser. Det konkluderes, 

at CTI-104 kan vurdere en bredere række af traumatiske krigsrelatere oplevelser end andre tilgængelige instrumenter. 

I en senere artikel (Hollifield (2009)) kritiseres de nuværende instrumenter for at være udviklet på baggrund af ekspert 

rationale metoder i klinisk udvalgte populationer. Hollifield skriver, at langt de fleste instrumenter er specifikt rettet 

mod at måle ét type sundhedsdomæne, fx PTSD, i ikke-flygtninge populationer og dermed ikke de mest velegnede 

til at måle helbred hos flygtninge. Det er vigtigt at måle et bredere spektrum af symptomer, end hvad de nuværende 

instrumenter kan, og fx inddrage de somatiske symptomer, som man ved er hyppigt forekomne hos flygtninge, men 
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som der i studierne i mindre grad er fokuseret på. Desuden er somatiske og ikke-psykologiske symptomer oftere 

præsenteret for den primære sundhedssektor, når en psykiatrisk sygdom også optræder (Hollifield, 2009). Steel et 

al (2005) viste, at den praktiserende læge var den hyppigst benyttede professionelle form i forbindelse med mentale 

sundhedsproblemer. 

Hollifield et al (2009) skriver desuden, at rækken af symptomer, som flygtninge oplever, ikke har været tilstrækkeligt 

empirisk belyst, og på baggrund af nuværende instrumenter udvikler de derfor et nyt instrument: The New Mexico 

Refugee Symptom Checklist-121 (NMRSCL-121). NMRSCL-121 er udviklet på baggrund af undersøgelser med 252 

kurdiske og vietnamesiske flygtninge bosiddende i USA. Resultatet blev 121 items i 12 sub-skalaer (9 somatiske og 

3 psykologiske): 1) PTSD og depression, 2) bevægeapparatet, 3) sensorisk, 4) kardiopulmonal, 5) gastrointestinal, 6) 

angst, 7) urinvejsorganer, 8) posttraumatisk sårbarhed, 9) neurologisk blødning, 10) hudsensitivitet 11) menstruati-

onsrelaterede 12) medfødt. Svarmulighederne er mellem 0 (ikke forekomne) og 4 (ekstrem), og spørgsmålet går på, 

hvor ofte dette symptom har været til stede i løbet af det sidste år. Reliabiliteten (intern og test-retest) og validiteten 

(diskriminant validitet af underskalaer, konkurrent validitet og konstruktionsvaliditet) er bedømt og fundet accep-

table men med indvendinger, og bl.a. er studiepopulationen relativ lille. Gennemsnitligt oplevede flygtningene 48 

symptomer på en mere omfattende skala end andre instrumenter. 

Peddle (2007) henviser til, at nogle studier har vist, at brugen af PTSD-diagnosen kan bruges på tværs af kulturer og 

køn, mens andre studier stiller spørgsmål ved diagnosen. Mange psykologiske traumeinstrumenter er ikke udviklet 

og evalueret i forhold til de kulturer, som de skal benyttes i, andre er tilhængere af en mere økologisk model og mener 

ikke, at man kan uddrage enkeltstående faktorer, hvilket er den teori, som Multidimensional Trauma Recovery and 

Resiency Scale (MTRR) og Interview (MTRR-I) er bygget på. MTRR er ligeledes et nyudviklet instrument, som testes 

på 83 ubehandlende krigspåvirkede flygtninge med forskellig demografi i forhold til kultur, familiestatus, alder, køn 

og tid siden krigen. Man finder, at MTRR opfylder kravene for reliabilitet, validitet og nytteværdi, men diskuterer også 

mulige ændringer, som gør den mere velegnet i forhold til den heterogene gruppe af individer, som flygtninge oftest 

udgør.   

De måleinstrumenter, der er oplistet i Tabel 1: Oversigt over artikler benyttet i litteraturreviewet og forekomsten af de 

psykiske symptomer angst, depression og PTSD hos flygtningepopulationerne er ligeledes de måleinstrumenter, der 

er benyttet til at vurdere, monitorere, evaluere og vurdere om en rehabilitering har haft en effekt eller ej. 

Ved litteratursøgningen blev der ikke fundet ét eneste studie, der omhandlede flygtninge og ICF, hvorfor andre måle-

instrumenter er benyttet og gennemgået. ICF kunne være velegnet til at beskrive den komplekse situation som trau-

matiserede flygtninge er i og monitorere og evaluere på den tværfaglige behandlingsindsats – altså både de fysiske, 

psykiske og sociale situationer som flygtninge befinder sig i. Der kunne være god baggrund for at udvikle ICF, således 

at det kunne valideres og benyttes på traumatiserede flygtninge i fremtidige studier. 

Konklusion: 
På baggrund af de udvalgte 60 artikler kan det konkluderes, at traumatiserede flygtninge er en heterogen gruppe, og 

prævalensraterne for de forskellige somatiske og psykiske følgevirkninger er meget varierende. 

Dette til trods viser ovenstående artikler, at flygtninge er i øget risiko for at have psykiske og fysiske symptomer som 

følge af de traumer, de har før, under og efter flugten i forhold til baggrundsbefolkningen. 

Mange faktorer er fundet at være gode prædiktorer for flygtningenes helbred, fx etnicitet, køn, alder, ankomst- og 

afgangslande, længden af opholdet samt arbejds- og flygtningestatus.

 Helbredet er målt ved hjælp af en lang række måleinstrumenter, hvoraf de mest benyttede er Harvard Trauma Que-

stionnaire, Hopkins Symptom Checklist-25, SF-36 og WHOQOL-BREF. Ikke alle måleinstrumenter er validerede på de 

flygtningepopulationer, som de benyttes på, hvilket kan influere på resultaterne.   

Generelt er resultaterne spredte, sparsomme og til tider modsatrettede, og studierne er udført på meget varierede 

evidensniveauer, og fortolkningen af data er vanskeliggjort af, at der er benyttet forskellige populationer, sampling 
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og vurderingsmetoder. Nogle artikler blotlægger ikke hele materialet, og de benyttede metoder og resultater er ofte 

præsenteret uklart og vanskellige at interpretere.  

Få studier er interventionsstudier, mens langt de fleste studier er tværsnitsstudier, hvor der ikke er foretaget en in-

tervention og dermed ikke kan vurderes på en rehabiliteringsindsats. Alligevel har et beskedent indblik i omfanget af 

problemstillingerne relateret til de fysiske og psykiske symptomer, som traumatiserede flygtninge har, vist et behov 

for en øget evaluering af de rehabiliteringsindsatser, der bliver udført. 

De udvalgte studier viser, at effekten af rehabiliteringen er begrænset i forhold til at forbedre deltagernes sundhed. Til 

tider er effekten negativ og/eller tilfældig, og en mere målrettet statusopgørelse på og gennemgang af hvilke behand-

linger, der har vist sig effektive overfor traumatiserede flygtninge, efterspørges. 
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