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Erfarenheter/Lärdomar 

från terrordådet på 

Drottninggatan;

vad hände den dagen i april?

1

Petra Adebäck

Leg. Psykolog/psykoterapeut,

Specialist klinisk psykologi

Doktorand

Traumadagen 11 september 2019
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Regionalt kunskapscentrum kris- & 
katastrofpsykologi (RKK)

Utbildning 
och

övning

Metodutveckling 
och forskning

Katastrof-
beredskap 
(inkl. PKL),
expertstöd

Vision – bevarad hälsa 
och livskvalité hos 
drabbade efter 
påfrestande händelser. 

Vi har en tro på individers, 
organisationers och 
samhällets förmåga att 
bemästra och övervinna 
svåra händelser. 
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Informationsskrifter, RKK
Beställ: www.katastrofpsykologi.se

1. Till barn som varit med om en 
otäck händelse

2. Till dig som har varit med om 
en allvarlig händelse

3. Till dig vars barn varit med om 
en allvarlig händelse

4. Till ungdomar som varit med 
om en allvarlig händelse

5. If you have been involved in a 
serious incident

6. Vägar genom sorg
7. Skrifter speciellt inriktade på 

t.ex. brand
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Händelseförlopp 7 april 2017

• Larm till 112 - en lastbil på Drottninggatan har kört på personer och 
fortsatt längs med gatan 

• Larm till Tjänsteman i Beredskap (TiB) via SOS Alarm 

• TiB sammankallar till Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) inkl. 
Regional PKL ledare  

Bedöms som terrorhändelse

• Regional PKL-ledare i RSSL ringer och aktiverar Lokala PKL-ledare vid 
samtliga akutsjukhus i Stockholms län

Mycket svårt att komma fram på mobilerna
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Psykologisk/psykiatrisk 
katastroforganisation (PKL) 

PKL: Kuratorer, Psykologer, Läkare, Sjuksköterskor, Präster, Diakoner  

Akutsjukhusens Sluten samt Öppenvård 

Vuxenpsykiatri, Barn- och ungdoms-
psykiatri (BUP), Primärvård

Sjukhuskyrkan

Psykologiska, Medicinska, Sociala, Praktiska, Psykiatriska samt 
Existentiella behov

Likartad uppbyggd/gemensam organisation i hela SLL
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PKL:s uppgifter

Före katastrofen/särskilda händelsen

Planera, förbereda, utbilda och öva

I samband med katastrofen/särskilda händelsen

Medverka till att den katastrofmedicinska insatsen tar hänsyn till psykologiska behov

Organisera och leda krisstödsarbetet               

Ge krisstöd till drabbade genom krisstödjare
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PKL:s uppgifter 

I samband med katastrofen/särskilda händelsen

Följa upp drabbade

Identifiera personer med behov av särskilda insatser

Konsultation

Stöd vid behov till sjukvårdspersonal

Information till media (via informatör)

Samverka med kommun, stadsdel, frivilliga
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PKL:s uppgifter 

Efter katastrofen/särskilda händelsen

Följa upp hjälpinsatser

Dra lärdom av erfarenheten

Sammanställa erfarenheter

Rapportera lokalt och regionalt
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Drottninggatan 7 april 2017 
Regional PKL Ledare (RKK)  

Regional Särskild Sjukvårdsledning

• Tillsåg att psykologisk hänsyn togs i ledningsarbetet i RSSL t.ex. i den 
gemensamma fyrfältaren 

• Uppdaterade aktuellt läge och skapade ”fyrfältare” för krisstöd

• Hade regelbunden kontakt med PKL ledare på sjukhusen

• Samordnade PKL gruppernas arbete
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Drottninggatan 7 april 2017 
Lokal PKL

Den psykologisk/psykiatriska/sociala delen av sjukhusets insats

• PKL staber på varje akutsjukhus

• Leddes av en Lokal PKL-ledare + en biträdande Lokal PKL-ledare

• Lokal PKL-ledare deltog i sjukhusets Lokala Särskild Sjukvårdsledning

• Hade ett eget Stabsrum/kansli samt Samtalsrum och Telefonmottagningsrum
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Krisstödsmottagning  Krisstödstelefon
Fredag 7/4 Samtliga akutsjukhus  Krisstödsmottagning/Krisstödstelefon 

(Natten mot) Lördag 8/4 Gemensam krisstödsmottagning/Krisstödstelefon 

Lördag 8/4 (från kvällen) Gemensam krisstödstelefon

Krisstödstelefonen 

öppen dygnet runt 

från den 7/4 tom 24/4 

Krisstödscentrum med Stockholms stad    

öppet 12.00-21.00 

från den 10/4 tom 23/4  
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Gemensam PKL - Krisstödstelefon

Samordnades i RSSL av den Regionala PKL ledaren

Den Regionala PKL ledaren var tillgänglig dygnet runt 

2 dagar per akutsjukhus (t.ex. mån)

6 timmars pass för Lokal PKL ledare samt Krisstödjare 

Samordnades på plats av den Lokala PKL ledaren 

som t.ex. introducerades krisstödjarna

Mat m.m. ordades via Lokal PKL ledaren på aktuellt sjukhus

Regelbunden kontakt med växeln på sjukhuset

Lokal PKL ledare gav samtliga krisstödjare avlastning innan avslutat pass
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Gemensam PKL - Krisstödstelefon

• Ett stort antal telefonsamtal (inkl. uppföljningssamtal)

• Flest kvinnor men även många män 

• De som ringde är i huvudsak direkt drabbade eller närstående/anhöriga

• Vissa ringde utifrån oro eller för information
En fråga är hur man kan stödja barn 
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PKL-Krisstödstelefon 
Uppgifter 

- Genomför samtalen på ett stödjande sätt 

- Bedöm risknivå för utveckling av psykisk ohälsa och uppföljningsbehov

- Dokumentera alla samtal 

• Tag reda på vilka behov den drabbade har
• Lyssna

- vilka reaktioner är centrala hos den drabbade?
- vilka risk-/stödjande faktorer framkommer?

• Informera
• Gör en bedömning och föreslå åtgärder
• Kom ihåg andra resurser - telefonnummer
• Ev. hänvisa, `länka´ till annan stödinstans
• Sammanfatta med samordnare och den drabbade
• Dokumentera åtgärder och beslut
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Introduktion för samtliga krisstödjare
Mottagningens uppdrag, arbetsuppgifter, arbetsgång, krisstöds-principer, riskbedömning samt 
bedömning av uppföljande kontakter samt rutiner för dokumentering och samtal 

Samtliga krisstödjare fick möjlighet till avlastning 
Hemgångssamtal/Avlastande samtal

PKL-Samordnare kom även från Region Östergötland, Uppsala och Västra Götaland för att 
säkra uthållighet 

Krisstödscentrum 
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• Ett stort antal besök

• Drygt hälften av de drabbade fick stöd av landstingets personal 

• Ett antal uppföljande samtal av landstingets  personal – via telefon eller besök

• Även ett antal inkommande telefonsamtal

• De flesta var kraftig exponerade och många hade upplevt livshot

• I några fall gjordes anmälan till Socialtjänst p.g.a. oro för barns situation

Krisstödscentrum
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PKL-Krisstödsmottagning
Uppgifter

- Genomför samtalen på ett stödjande sätt 

- Bedöm risknivå för utveckling av psykisk ohälsa och uppföljningsbehov

- Dokumentera alla samtal 

• Tag reda på vilka behov den drabbade har
• Lyssna

- vilka reaktioner är centrala hos den drabbade?
- vilka risk-/stödjande faktorer framkommer?

• Informera
• Gör en bedömning och föreslå åtgärder
• Kom ihåg andra resurser - telefonnummer
• Ev. hänvisa, `länka´ till annan stödinstans
• Sammanfatta med samordnare och den drabbade
• Dokumentera åtgärder och beslut
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Massmedia och RKK

• Stort massmedialt tryck den första veckan efter händelsen

Upprepade intervjuer av talespersoner från RKK

för Radio, TV,
SvD, DN, Kvällstidningar m.fl. 

• Vanliga frågor:
Hur reagerar människor vid en terrorhändelse?

Hur ska man hantera påfrestningar?
Ska man tala med sina barn och om så vad ska man säga? 

• I RSSL: Samarbete mellan RKK och Kommunikations- och pressenheten
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Hälso- & sjukvårdsförvaltningen (HSF) 

information om 

Naturliga reaktioner hos drabbade både på kort och lång sikt

• Till vårdgivare (både landstingsdrivna och privata) 

Primärvården, När-akuterna, BUMM, BUP, 
Vuxenpsykiatrin och BVC

• Till kommunerna i länet inkl. skolor (26 stycken) 

Råd- PKL/RKK
(Region Stockholm/Stockholms läns landsting) 
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Samverkan vid händelsen

• Samverkan Stockholmsregionen – SSR 

• Socialstyrelsen - Samverkanskonferens

• Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - MSB

• Andra landsting (Uppsala, Linköping, Göteborg)
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PKL Krisstödsmottagning/Krisstödstelefon
Krisstödsblankett

• Dokumentering 

• Riskbedömning

• Uppföljning

- nästkommande dag

- inom 1-3 dagar 

- vid upprepande tillfällen (upp till 7 ggr)

• Konsultation – VC, Psykiatri, Socialtjänst 

• Länkning – Krisstödsmottagningen, VC, Psykiatri, Socialtjänst 
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Forts. Krisstödsblankett

• Riskfaktorer
• Reaktioner
• Individuella/Personrelaterade faktorer
• Stödjande faktorer

• Samlad bedömning
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Riskfaktorer

• Kraftigt exponerad

• Upplevt livshot

• Separation från närstående

• Förlorat närstående

• Fysiskt skadad

• Vittne till händelsen

• Människoskapad händelse (hot/våld)
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Reaktioner

• Kognition t.ex. okoncentration, minnessvårigheter

• Fysiskt t.ex. hjärtklappning, yrsel, huvudvärk

• Beteende t.ex. agiterad, avstängd

• Känslor t.ex. ilska, ledsenhet, rädsla

24
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Individuella/Personrelaterade faktorer

• Barn/ung vuxen

• Tidigare fysiska besvär

• Tidigare psykiska besvär

• Funktionshindrad

• Påverkad av alkohol eller droger

• Icke-svensktalande (behov av tolk?)

• Aktuell livssituation (arbetslös, tidigare förlust)  
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Stödjande Faktorer

Socialt stöd/nätverk

• Familj

• Släkt

• Vänner

• Arbete/Skola

• Professionella

26
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Landstingets 
katastrofmedicinska 

insatser vid attentatet 
på Drottninggatan den 7 

april 2017 
har utvärderats av KMC och  

KcKP vid Uppsala 
Universitet 
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Utvärdering av krisstödsinsatsen

+ Krisstödet kunde aktiveras

Informationsfoldrarna var i huvudsak bra

Många krisstödjare ställde upp och upplevde det som meningsfullt

De drabbade verkade nöjda och tillgängligheten var god

 PKL- personal fick flytta mellan sjukhusen 

SLLs telefonnummer  byttes flera gånger

Oklarheter gällande uppföljning

Att inkorporera personal från andra landsting var en utmaning
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Minnesgudstjänst efter 1 år  
Adolf Fredriks Kyrka i Stockholm 


