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”Den viktigaste grundregeln för arbete 
är följande:  

kom på ett sätt att få betalt för att leka”  
        ALAN WATTS

TRAUMAFOKUSERAD 
BEHANDLING - FUNDAMENT

• Fasspecifik behandling: stabilisering, exponering, integrering  

• Traumaberabetning innehåller exponering för traumat – kan 
dock ske på olika sätt 

• Eftersträvar att på olika vis identifiera och ifrågasätta 
kognitiva förvrängningar

STABILISERING                   EXPONERING                                INTEGRERING

STABILISERING I PRAKTIKEN



PSYKOEDUKATION
• Stress- traumareaktioner hos vuxna och barn 

• Ge ord, visa att detta går att prata om 

• Fight/flight/freeze  

• Dissociation 

• Negativa (”trauma”) tankar 

• Skuld/skam 

• Inge hopp!

POSTTRAUMATISKT	STRESSYNDROM	(PTSD)

A. Potentiellt	traumatiserande	upplevelse

B. Återupplevande

C. Undvikande

D. Förändrade	kognitioner	och	känslor

E. Förhöjd	spänningsnivå	- kroniskt	stresspåslag

DISSOCIATION HUR SER VARDAGEN UT?

SÄKERHETS- 
PLAN

• Gör tillsammans med vuxen eller 
barn + förälder 

• Konkret och tydlig 

• Använd olika medier – texta/fota/
måla 

• Gör – inte bara prata 

• Viktig information som skall tränas in: 
nr till polis, adress, vad ska du säga 

• Vad gör du om personen söker upp 
dig ute? Beter vi oss som ”normala 
människor” eller får du skrika, slåss?

REGLERA KROPPEN



ATT VETA VAD VI KÄNNER

Personer som är traumatiserade har: 

• svårare att identifiera känslor hos sig 
själva 

• svårare att reglera känslor 

• svårare att tolka andras känslor 

• lättare att upptäcka ilska/rädsla hos 
andra eller att tolka känslouttryck som 
ilska/rädsla 

• hanterar ibland starka känslor med 
dissociation

GLÖM INTE ATT TA HAND OM 
DIG SJÄLV 

• Det kan kosta på att höra 
om våld och påfrestande 
upplevelser 

• Många gånger är vi 
verktyget och relationen är 
hantverket 

• Risken finns att vi bränner ut 
oss om vi inte är noga med 
att fylla på våra egna depåer
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