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Psykotraumatologi -
Varifrån kommer kunskapen?

Återkoppling från drabbade Kris- & Katastrof-forskning

Traumaforskning - studier

- fysiologi

- psykologi

- sociologi

- etik, filosofi, livsåskådning

Klinisk erfarenhet Konsensus mellan experter

Utvärdering av 

program

(The Australian Centre for Posttraumatic Mental Health (ACPMH), 2010)
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Utmärkande för allvarliga/särskilda händelser

 ”Liv och död,” upplevt livshot, och är fysiskt/psykologiskt skrämmande

 Inträffar plötsligt och oväntat  

 Är okontrollerbara och omöjliga att fly ifrån

 Har hög intensitet av sinnesintryck

 Oftast många lätt fysiskt skadade/oskadade 

(Ozer et al. 2003; Socialstyrelsen, 2008; Bonanno, 2013) 
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• Avlidna

• Svårt fysiskt skadade

• Lätt fysiskt skadade och oskadade

• Anhöriga/Närstående 

• Räddningspersonal

• Personer i ansvarsställning 

• Sjukvårdspersonal (insatspersonal)

• Frivilliga `hjälpare´

• (Skol)kamrater, kollegor, vänner

• ’Varumärket´

• Samhället

• Åskådare

1/100

Många berörs direkt

och indirekt vid en stor 

olycka/katastrof
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Varför är det så många som vill ”titta”?

• Nyfikenhet

• Spännande

• Att få hjälpa till

• Att få tillbaka ’kontrollen’ 
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Drabbades olika behov av hjälp efter en katastrof 
Diskoteksbranden i Göteborg 1998

Psykologiska behov

Medicinska 

behov

Praktiska 

behov

Tid

Behov %

Akut fas    Mellan fas Långtidsfas
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Riskfaktorer för psykisk ohälsa
– individuella variationer

Risk - Händelse
Interpersonellt våld; terrorhandling, misshandel, våldtäkt, tortyr, krig, CBRNE

Risk - Exponeringstyper
Upplevt livshot, Allvarlig fysisk skada, Förlust av anhöriga/närstående, Plötsliga och oväntade dödsfall

Risk - Reaktion
Kvarstående högt stresspåslag/`arousal´
Kvarstående dissociation 
Kvarstående funktionsnedsättning
Undvikandebeteende

Risk - Person
Genetiska faktorer, Copingförmåga, Tidigare traumatisering, psykisk och/eller fysisk ohälsa, Kön, Barn, Sjuka äldre

Brist - på skyddande och/eller riskfaktorer/utdragen händelse/frekvens 
Tillgång till socialt stöd, Social isolering, socio-ekonomiska förhållanden, etniska minoritetsgrupper, Samhället  
sviktar (sviker)

(McFarlane, Norris FH, 2005,Tracy, Galea o Gardella 2009, Bonanno et al, 2010,2013)
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Riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa 
Potentiellt traumatiserande händelser/utsatthet

• Olyckor och katastrofer - naturskapade
- människoskapade

Interpersonellt våld; terrorhandling, misshandel, våldtäkt, tortyr, krig, CBRNE

• Hot och våld

• Upplevt livshot

• Egen livshotande skada/sjukdom

• Plötsliga oväntade dödsfall - barn

- suicid
(McFarlane, 2005, Norris, 2004, Gadella, 2009, Bonanno et al, 2010, 2013)
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Stressreaktioner

Omedelbar och snabb 
reaktion  

Biologiskt 
förprogrammerat=

naturlig

Ändamålsenligt på 
kort sikt

Mål

Överlevnad!
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Stressreaktioner
Utöver de primära stressreaktionerna

Inprägling av sinnesintryck

Dissociation

Känsloöversvämning / `hyperarousal´
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Reaktioner under händelsen t.ex. 
Overklighet, chock, det är inte sant

Står kvar, passivitet, kontrollera

Omedelbart efteråt t.ex. 
Rädsla, skräck, kaos, overklighet

Förvirring – världen är sig inte lik

Dissociation – känslomässigt avstängd

Uppsökande

Återupplevanden (flashbacks, mardrömmar)

Normala stressreaktioner t ex ont i magen, hjärtklappning, torr i munnen, 
ont i huvudet, illamående, urinträngning, darrig, fumlig, kommer inte ihåg t ex
tfn. nummer, namn på anhöriga etc. och begränsad möjlighet att ta emot 
information.

Reaktioner
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• Bifasisk reaktion:
- Påträngande minnen, tankar och känslor
- Undvikande och känslomässig avtrubbning

• Upplösning av identiteten
• Tillit och trygghet rubbas och relationen till andra
• Förhöjd inre beredskap (aurosal) 
• Förändrad lek
• ”Livets mening”, sömnproblem, skuldkänslor…

Potentiella stressreaktioner efteråt
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Stressreaktioner - Skuld

• Reell skuld

• ”Om jag hade handlat annorlunda”

• ”Jag har inte gjort tillräckligt”

• Överlevandeskuld

• Skuld för den egna vreden

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.bgf.nu/bilder/skuld_copy.jpg&imgrefurl=http://www.bgf.nu/absurdistan/skam/m2.html&h=466&w=401&sz=39&hl=sv&start=3&usg=__8unpVfYUOe8DBFAL9Le-Y_iuSIk=&tbnid=At9oBnXpcM1u_M:&tbnh=128&tbnw=110&prev=/images?q=skuld&gbv=2&hl=sv
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Riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa:
Personrelaterade faktorer

• Barn/unga vuxna/sjuka äldre

• Fysiskt skadad

• Kön

• Låg utbildning/arbetslöshet

• Aktuell livssituation och social utsatthet

• Psykiatrisk sjukdom

• Trauma tidigare i livet

• Genetiska faktorer
(Ozer, 2003, Van Ameringen, 2008, Hussain, 2010, Keskinen-Rosenqvist et al, 2012, Heir, 2016)
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Riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa  
Brist på skyddande faktorer

• Bristande socialt nätverk och socialt stöd – omgivningen sviktar 

• Uteblivet eller inadekvat psykologiskt stöd 

• Brister i lokalt och/eller samhälleligt bemötande – samhället sviktar

• Social isolering

• Socio-ekonomiska förhållanden 

• Etniska minoritetsgrupper

(Bonanno, GA et al, 2013)
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Det som utmärker barn och ungdomar utvecklingsmässigt

Kognitiv 
förmåga

Emotionell
förmåga

Språklig 
förmåga

Motorisk 
förmåga

Inte fullt 
utvecklad
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Riskfaktorer för barn och ungdomar – samma som för 
vuxna + …

• Subjektivt livshot mot en själv eller
närstående

• Ofrivilla separationer

• Traumatiserade föräldrar

(förlust av omvårdnadsförmåga)

• Tidigare svårigheter hos barnet

(Trickey et al. 2012) 
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Exempel på normala rektioner hos barn och tonåringar 
efter särskilda händelser

• Små barn - Svårtröstad, Gnällig, Klängig, Ängslig, Hyperaktiv, Arg, Apatisk, 
Svårkontaktad, Mimiklöshet

• Skolbarn - Gråter, Nedstämd, Allvarlig, Protesterar, Skuldkänslor, Ilska mot 
andra, Undviker kontakt

• Tonåringar - Förtvivlan, Uppgivenhet, Riskbeteende, Självkritik, 
Självdestruktivt beteende, Hämnd- och hatkänslor, Pessimism
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Majoriteten av de personer som varit med om mycket allvarliga 
händelser utvecklar INTE stressrelaterade störningar eller sjukdomar. 

Svårt i början avgöra risken på sikt.

Trauma

Utmaning

Kris

2

3

1

Stegvisa åtgärder
1. För alla – krisstöd
2. För vissa - Krisintervention
3. För några få – traumafokuserad

psykoterapi

Men…
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Allvarliga/påfrestande händelser 

De flesta återhämtar sig men en del utvecklar ohälsa som exv.

• PTSD 

• Depression

• Ångestbesvär

• Anpassningssvårigheter

• Alkoholkonsumtion 

• Risktagande beteende

• Fysiska besvär

(Galea et al 2005, Neria et al 2008, Bonanno 2014, Adler et al 2011 )
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resistenta

kroniska

fördröjda

återhämtning

resilienta

½ år 1 år

Posttraumatiska symtomförlopp (Mexico 1999, N.Y. 2001)

(Norris, Tracy, Galea. Soc Science Med 2009;68:2190-8)

PTSD-
symtom

65%

13/22%

~10%

0/14%

Funktionsnivå

Händelsen
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Resiliens och PTG

• Resiliens – Förmågan att ganska fort återhämta sig från tex. sjukdom, depression, 
motgångar dvs. förmågan att återfå/återkomma till ens tidigare ”form” – en pendelrörelse.

• Resistens – Också återhämtningsförmåga men mer att stå emot, att vara ”immun”.

• Posttraumatic growth – En ny nivå att fungera på/nya perspektiv, att man ”studsar framåt”
istället för att ”studsa tillbaka” – leva sitt liv och till och med vara mer rustad inför 
kommande potentiella trauman. 

(Tedeschi och Calhoun 2010)
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Krisstöd – mål och syfte
Mål
Ge grundläggande professionellt, medmänskligt, praktiskt, psykologiskt, 
socialt och existentiellt stöd efter en allvarlig händelse 

Syfte

*  Minska subjektivt lidande och förebygga fysisk/psykisk ohälsa

*  Underlätta återgång till tex arbete och funktion

*  Motverka tillitsbrist och fragmentering till samhället    
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Krisstöd – mål och syfte, forts.
Rättigheter

Få respekt för upplevelserna, få acceptans för reaktionerna och beteenden 
och få stöd.

Principer: Trygghet – faran över
Sänka stressnivån och stabilisera
Skydda från ytterligare stress/skada 
Gemenskap – förena 
Normalisera och inge hopp
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Krisstöd

Omedelbart - professionellt medmänskligt stöd

• Snabbt insatt stöd – respektfull omgivning

• Där den drabbade befinner sig

• Tro på god prognos – de flesta klarar sig bra

• Riskbedömning!

(Norris FH, Tracy M, Galea S, 2009)
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Frågor som drabbade oftast brottas med…

 Vad var det som hände med dem?

 Hur hände det?

 Varför hände det?

 Och vad kommer att hända framöver? 

(Tedeschi, R & Calhoun L, 2010 )
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Grunder för Krisstöd 
Psykologiskt och socialt stöd - främjande

Trygghet 
och 

Säkerhet -
Visa 

omsorg

Lugna

Samhörig-
het

-
Informera

Inge hopp

-

Lyssna

Tillit till egna 
och 

samhällets
förmågor

-
Stödja

Undvik att sjukförklara och medikalisera! 

(S. Hobfoll , P Watson med fl. i Psychiatry 70(4) år 2007)
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Krisstöd
Presentera dig och berätta om din 
funktion och vad du kan hjälpa till med.

Ditt förhållningssätt ska präglas av:

 Vänlighet

 Varsamhet

 Respekt

 One size doesn’t fit all

Erbjud värme (filt), vila och vätska

Visa omsorg
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Krisstöd, forts.

 Varsam beröring

 Acceptera reaktioner / beteende

 Skydda från ytterligare onödig stress  p g a

o Starka intryck

o Allmänhet / media

Lugna
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Krisstöd, forts.

 Vem du är

 Tid och plats

 Vad som hänt

 Vad som kommer att hända

 Åtgärder

 Reaktioner – ”överlämna broschyr”

Informera
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Krisstöd, forts.

Ge tid att verkliggöra det overkliga.

Motverka tillitsbrist och fragmentering.

 Uppmuntra egna resurser

 Hindra destruktiva handlingar och förhastade beslut

 Lova inte mer än du kan hålla och följ uppgivna
löften

Stödja
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Krisstöd, forts.

 Ta kontakt och visa omsorg – upprepade
gånger

 Pressa ingen att prata 

 Underlätta för familjer att återförenas

 Länka och erbjud uppföljning

Ge stöd

Stödja
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Krisstöd, forts.

 Låt den drabbade prata om 
händelsen när han/hon själv är beredd

 Lyssna mer än du talar

 Undvik tomma fraser

 Observera -

Lyssna

- vad gör den drabbade?
- får du blickkontakt?
- vilket stämningsläge uppfattar du?
- vad säger den drabbade?
- får du svar?
- får du frågor?
- får du någon respons i kontakttagandet?

Skuld/

Skam

Oro/

Rädsla

Tankar
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PKL Krisstödsmottagning/Krisstödstelefon
Krisstödsblankett

• Dokumentering

• Riskbedömning

• Uppföljning

- nästkommande dag

- inom 1-3 dagar 

- vid upprepande tillfällen 

• Konsultation – VC, Psykiatri, Socialtjänst 

• Länkning – Krisstödsmottagningen, VC, Psykiatri, Socialtjänst
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Fortsättning på baksidan av blanketten:

• Riskfaktorer
• Reaktioner
• Personrelaterade faktorer
• Stödjande faktorer
• Samlad bedömning
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Rekonstruktion är nödvändig
 Infrastrukturen som tex. vägar behöver

återuppbyggas precis som våra inre psykologiska 
antaganden.   

 Bygga bättre! Mer resilient /motståndskraftig
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Krisstöd - barn 
Utgå från barnets perspektiv

Stöd föräldern att återta föräldrar-förmågan

• Trygga och lugna – få ner stressnivån

• Var aktiv och Rikta dig direkt mot barnet

• Lyssna - ge möjlighet att berätta

• Informera – åldersadekvat, ärligt, konkret

• Förklara och Har förstått? – Missuppfattningar!

• Gör delaktig

• Inge hopp – barn kan ha svårt att själv tänka framåt
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Följ upp och länka vidare till 
tex. psykiatri, vårdcentral, socialtjänsten

Alla bör följas upp men speciellt…

oNär reaktionen är väldigt stark 
oNär reaktionen håller i sig väldigt länge
oNär personen drar sig tillbaka en längre tid
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Akutfas

Aktörer
Krisstödsinsatser …

Tidslinje och Fokusområden

Krisstödsinsatser och Behandling

Faser
Efter inträffad

särskild händelse

Mellanfas Långtidsfas

Aktörer
Krisstödsinsatser …

Aktörer
Krisstödsinsatser …

1 Vecka 2-4 Veckor >4 veckor
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Temaområde-krisstöd, SSR

1. Vägledningsdokument 

2. Arbetsgrupp-krisstöd

3. Funktion-krisstöd

RKK, 2018
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Lite proportioner…

50-98 % utvecklar inte allvarlig psykisk ohälsa

ptsd

översvämning
trafikolycka
flygkrasch
Överfallsvåldtäkt
Terror och krig 

2 %

>50 %

75-90 % utvecklar någon positiv följd av traumat
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Without a bit of sadness
A beutiful samba cannot be made

- Vinicius de Morais and Baden Powell

Ur boken ”Handbook of Posttraumatic 

growth” av L. Calhoun & R. Tedeschi


