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Nya 

nervbanor



Varför är det 
viktigt?
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Studier visar att 
förebyggande 
insatser och 

utbildning har bäst 
effekt!

Vem är utsatt?



ALLA som är i 
kontakt med 

trauma i sitt arbete:
Psykoterapeuter
Socialsekreterare

Brottsofferhandläggare
Kriminalvården

Nyhetsfotografer
Journalister
Advokater

Tolkar
Militär, Polisen

Räddningstjänsten
Vårdpersonal/Läkare 

Weingarten (2003) hypotesen är att de som är 

medvetna om betydelsen av de våldsamma 

händelserna som upplevs av sina klienter, men 

som känner sig hjälplösa i att vidta åtgärder 

eller inte har något sätt att ta konstruktiva 

åtgärder är mest i riskzonen för att utveckla 

sekundär trauma.

varför vissa kanske har lättare att få ST-symptom

Vad är 
typiska ST 

förändringar?



The outcome would not be a racing heart in the 
sense of phobias and PTSD from life-threat, but 
more akin to a broken heart.”
Feinstein and Storm 

Stress

Sömnlöshet på grund 
av arbetsbelastning 

Sjukskriver pga 
arbetsbelastning 

Oro om deadlines 

Sekundär Trauma 
Sömnlöshet på grund av mardrömmar 
om ett klient som hen arbetar med 

Sjukskriver sig eftersom ‘det gör ingen 
skillnad vad jag gör ändå’. ‘Problemet är 
för stort för mig att ha en effekt’. 

Oro och ångest om säkerheten för offer.

Skillnaden mellan stress och ST  
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Svårt att vara i balans

Cynisk  
Äcklad
Irriterad
Sarkastisk
Pessimism
Fördömmande 
Överrationaliserar
Över-identifierar med förövare
Oförmåga att känna empati

Vad är skillnaden på effektiv service 
och ‘räddande’?

Ingen tid eller energi för sig själv
Över-identifierar sig med offer

Överväldigande känslor
Överbeskyddande

Överinvolverad
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MAKTLÖS
MAKTLÖS

TYPISKA TECKEN
Rädsla  Hypervaksamhet, tro att man själv ska bli 
utsatt.
Förlust av en känsla av personlig säkerhet och kontroll. 
Ökad känslighet för våld. 

Tappa tron på mänskligheten Förlust av syfte, att 
ifrågasätta meningen med livet. Förlust av förmågan 
att ha förtroende för människor och institutioner. 
Socialt tillbakadragande; minskad förmåga att lita på 
andra.

Överlevnadsskuld
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Vad hjälper?
VIKTIGT!!

Att  kunna 
hantera det

Kunskap och 
tecken
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palmerpsykoterapiochutbildning  

Håll koll på egna nivåer av trötthet och medkänsla, använd skalor och självskanning



1. Källor och effekter av stress och 
trauma

2. Faktorer som är förknippade 
med DITT arbete.

IDENTIFIERA dina EGNA:
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Arbetsledare och 
arbetsgrupper kan 

identifiera och vidta steg 
för att minimera risken

“Vad är det som är tyngst för er?”

Sen ge kunskap, övning och stöd i grupp. 

.

Etiskt viktigt att 
se till sina behov! 

          “Det finns tillfällen att inte känna glädje. 
Det finns tider att känna en djup känsla av 
skuld, ånger, sorg, terror, eftersom vi har alla 
dessa känslor  - eftersom vi behöver dem alla. 
Och vi bör inte föredrar en över den andra. 
Och behandling av traumatisk stress består 
av att människor tolererar varenda känsla, 
inklusive de jobbiga.”                    

DR. BESSEL VAN DER KOLK



No, You Can’t Feel Sorry 
for Everyone

The idea of empathy for all ignores the limits of human 
psychology.

ADAM WAYTZ 2016

Fullständig medkänsla kräver 

● hämmande kontroll (reglerar våra egna känslor för att 
skilja dem från en annan persons känslor) 

● självreflektion
● externt fokuserad uppmärksamhet 
● erkännande av en annan persons lidande 

Dessa förmågor kan också tröttna.

ADAM WAYTZ 2016

På samma sätt som även de mest 
bestämda idrottsman inte kan övervinna 

gränserna för den mänskliga kroppen, kan 
vi inte undgå gränserna för vår egen 

empati kapacitet.ADAM WAYTZ 2016
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ÖVNING

Hur vet jag att min egen empatiförmåga tagit 
slut och jag behöver  påfyllning?
Vad för slags påfyllning behöver jag?

1  Speglar
Först den automatiska, 
reflexmässiga, som gör 
att till exempel 
gäspningar smittar.  Här 
ingår ingen 
medvetenhet, ingen oro 
över att den andra är 
trött, två kroppar härmar 
bara varandra, och det 
finns hos människan från 
födelsen.

Vilken slags empati?

Tania Singer

2  Medlidande
Nästa steg, det Tania 
Singer kallar empati, 
kräver en viss 
medvetenhet och 
uppstår först när vi 
förstått att vi är 
enskilda personer. 
Jag ser att den 
andra lider, och jag 
känner det också.  

3 Compassion 

Det tredje steget, en 
slags förfinad 
empati, det Tania 
Singer kallar för 
compassion, 
medkänsla, innebär 
inte något 
medlidande, bara 
omsorg. 

 I SAMTAL
Visualisera INTE 

traumat du hör om.

Identifiera dig INTE!



Ge smärtan till Gud, till universum, till en högre 
makt……….  

det är inte meningen att DU ska bära allt!!!

Det här är inte min smärta, jag håller den 

bara en liten stund.

Emma Gerig'

HUR ska jag läsa/titta/höra på det här hemska?

Förbered dig med att ‘nu ska jag läsa/höra det där hemska’

Lägg märke till vad som händer i kroppen och känslor - det är normalt - att INTE ha 
reaktioner är INTE  normalt

Andas, ta pausar. 

Titta lite åt sidan så att det inte är mitt i ögonfältet, läs lite snabbt, skumma där det 
går, förkorta tiden och minska intensiteten du är utsatt. 

Vet att det alltid är en ‘tröskel’ man ska över varje hemsk sak man ska jobba med

Vet att du ‘mappar det’ i din ‘hemska mapp’ och att det blir lättare att värja sig 
efterhand 

Acceptera och godkänn med vänlighet och värme 
dina egna tricks för att klara av att läsa/höra det!!!!
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EGEN VÅRD



HUR hjälper man sig själv?
Bekräfta negativa effekter av trauma-arbete: ta ST på allvar men 

var inte rädd, bara vaksam - 

du har 
KONTROLL, VAL och MAKT! 

Lämna arbetet på 
arbetsplatsen

● Kontrollera att dina uppgifterna är färdiga 
● Lämna över ansvaret för dina klienter 
● Bekräfta dagen 
● Säg farväl 
● Ändra din roll

Jayne Huggard 2003 Slattery (2003) & Yassen (1995)

HEJDÅ!!!!! 
 ses imorgon-lådan

Medvetet se 

det goda och vackra i 
livet. 

Ta makten!!! 

Bestäm dig för 
godhet. 

HUMOR? JA!!!!



Kom tillbaka till dig själv! 

Finns det ingen känsla av ett ‘gott 
själv’ - så utveckla det!!! 

Kom tillbaka till din egen och mänsklighetens 
godhet  -  VIKTIGT! 

Låt det inte ta över din världsbild!
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 Ha egen 'off  load' person: delta i regelbunden, frekvent, trauma- 
informerad, professionell och konfidentiell konsultation, där du kan vara 

ärlig!  

Ditt sinne, hjärta och hjärna behöver

 återhämntningspaus Vicarious Resilience
“Empowered Clinicians felt: more efficacious in 
their work & reenergized, and more committed to 
continuing their work with survivors of torture. 
Engstrom, Hernandez and Gangsei (2008)”

Hernández P(1), Gangsei D, Engstrom D.



Sekundär Trauma närmast 
tvingar en till beslut.

Är livet gott eller ont? 

Är folk goda eller onda?

Är jag ett offer eller en 

överlevare?
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“Om jag inte gick från offer för att 
bevittna kunde jag inte extrahera 
någon personlig mening för att göra 
denna erfarenhet mindre än en ren 
katastrof. Det skulle bara vara 
deprimerande.”
Feinstein and Storm 

“The arc of the moral universe 

is long, but it bends towards 

justice.”

Martin Luther King Jr.

"Valvet mot det goda universumet är långt, men det svänger mot rättvisa."
Lagerhaus

https://www.goodreads.com/author/show/23924.Martin_Luther_King_Jr_


ÖPPNA UTILDNINGSDAGAR I SEKUNDÄRTRAUMA
 
Nässjö fredag 18 oktober - hotell Högland, 
Malmö torsdag 24 oktober - Medeon, Mobilia 
Helsingborg torsdag 14 november - hotel Marina Plaza 
Växjö fredag 22 november - WTC, invid centralstationen i Växjö 

Tid kl 9.00-16.30 
Kostnad 1750 kr exkl moms. Lunch, fika och bok ingår

Anmälan:  bokningen@familjeterapeuterna.com 

Arrangör: Familjeterapeuterna Syd AB & Själbodgatans 
psykoterapimottagning AB

BOKFÖRLAG:  


