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Vad hände?

2

• 35 700 ensamkommande 2015

• 6-12 månaders kö

• Asylsökande - Inte stabil nog för TF-CBT 

behandling (?)

• Starka unga killar med massor av livskraft

• Instabil politisk situation, åtstramningar

• Risk för suicid och droger



Riskfaktorer för drogmissbruk

Tillgång till droger

Psykosocial situation

Ärftlighet



! ! Svenska!
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CRIES- 8 
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Instruktioner till personalen och information som ska fyllas i finns på baksidan!  

!

 

Nedan följer en lista på upplevelser som personer haft efter stressfulla livshändelser. 

Läs varje fråga och sätt kryss i den rutan som stämmer bäst överens med hur det 

varit för dig den senaste veckan. 

 

Under den senaste veckan 

0 
Aldrig 

1 
Sällan 

3 
N ågra 
gånger 

5 
Ofta 

1. Har du tänkt på det som hände även när du inte 
ville det? 

    

2. Har du försökt att radera det som hände ur 
minnet? 

    

3. Har du haft perioder med starka känslor kring 
händelsen? 

    

4. Har du hållit dig undan saker eller situationer som 

påminner om händelsen? 

    

5. Har du försökt låta bli att tala om det som hänt?     

6. Har bilder från händelsen dykt upp i dina tankar?     

7. Har saker du upplevt fått dig att tänka på 

händelsen? 

    

8. Försöker du låta bli att tänka på händelsen?     

 

 

 

 

 

 

 



Mentometerfråga: Vilka av dessa 

är symtom på posttraumatisk 

stress?

• A. Återupplevande av händelsen

• B. Överaktivering

• C. Undvikande

• D. Initiativlöshet

• E. Aggressivitet

• F. Samtliga ovan

• G. A+B+C

• H. A+B+D



Huvudsakliga symtom av PTS

• Återupplevelse av händelsen (intrusion)

– Flashbacks, mardrömmar

• Överaktivering (arousal)

– Hjärtklappning, sömnproblem, värk, 

irritabilitet

• Undvikande (avoidance)

– Undvikande beteenden pga rädsla



”Missbruk av droger är vanligt hos individer som lider 

av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och är ett känt 

fenomen hos personer som deltagit i krig.”



En nivåstrukturerad vård för 

PTSD

Individual-
terapi

Teaching Recovery
Techniques

Traumamedveten omsorg
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Teaching Recovery Techniques
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Arbetsboken har satts ihop av Ayse Yalin, Bergin 

Levent och Nazan Kaya i samarbete med UNICEF 
Boken är avsedd att användas med manualen Barn och 

krig som är skriven av Atle Dyregrov på Center for Crisis 

Psychology i Bergen, samt Patrick Smith och William 

Yule på Institute of Psychiatry i London, i samarbete 

med Leila Gupta, Sean Perrin och Rolf Gjestad.

Svensk översät tning:Emma  StenvallKarin Fängström

Arbetsboken till  Barn och krig

© Children and War Foundation, Bergen, Norway (1999, reviderad 2002, 2012, 2014)



Teaching recovery techniques – vad 

är det?

• Utvecklat av psykologer och forskare på Children and War

Foundation

• Manualbaserat, bygger på traumafokuserad KBT

• Ges i grupp: 8-10 barn, 5 tillfällen á 2 timmar plus hemläxor  

• Alltid två ledare per grupp

• Två träffar för omsorgspersoner

• Utvecklat för låginkomstländer

• Kan utövas av professionella utan förkunskaper om trauma 

eller terapeutiskt arbete med barn

• ’Utbilda utbildare’-system



TrT syftar till att minska 

posttraumatiska stressymtom

Tankar –
Återupplevande

Session 1&2

Känslor –
Undvikande
Session 4-5

PTS

Session 1

Kroppsliga 
reaktioner –
Upphetsat 
känsloläge
Session 3



Resultat N=55 med baslinjedata

• 84 % hade måttlig eller svår depression

• 45% hade självmordstankar-eller planer

• 62% upplevde negativa livshändelser under kursens 

fem veckor (53% upplevde positiva)

• Samtliga var mitt i asylprocessen
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• 33% avhopp innan den första träffen 

(ingen skillnad i CRIES mellan dessa och 

deltagarna)

• 82% närvaro bland dem som gick hela 

kursen



Förändring MADRS N=46 

P = 0.0003



Förändring CRIES N=46

P =0,0167





Uppföljning 3-6 månader efter 

gruppen

Svarsfrekvens n %
Screening ??

Föremätning 105 100,00

Eftermätning 88 83,81

3-6 månader 59 56,19

Ingen skillnad i ålder eller baslinjemätning mellan gruppen som 

kunnat följas upp respektive inte kunnat följas upp



CRIES efter tre månader – BRIS 

grupper med (N=49)



MADRS-S efter tre månader –

BRIS grupper med (N=49)
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Eftermätning 3-6 månader

Andel ungdomar som återhämtat sig från sina 
PTSD- respektive depressionssymtom

Återhämtat sig CRIES Återhämtat sig MADRS



Normalisering

• ”Man trodde att man var ensam om de här tankarna 

men sen när man kom in i gruppen och såg de andra, 

då kände man, ja men nu känns det lite lättare för att 

jag är inte ensam i det här problemet.”” 



Värdefulla verktyg

• ”De här teknikerna vi har lärt oss har varit bra. Lugnet 

man fick efter att man gjort de här övningarna, det var 

fantastiskt, att kunna känna det här lugnet.”



Socialt stöd

• ”Vi var så bekväma i gruppen, vi kunde parta med 

varandra som en vän, som en bror. Det var jättetrevligt i 

den här gruppen, vi har varit med och det var rätt…” 



Begriplighet

• ”De saker som har hänt oss, det glömmer man ju aldrig. 

De andra har inte våra problem. Andra människor, de 

är ju mer fria.” 



Hanterbarhet

• ”När jag kom till den här gruppen hade jag ingen 

kontroll alls över mig själv, för att allt jag har varit med 

om har påverkat mig väldigt mycket och det var det 

som styrde mig. Så att gruppen hjälpte mig att få 

kontroll över mig själv.” 



Meningsfullhet

• ”Det absolut svåraste man kan vara med om är att 

lämna sin familj och flytta någon annanstans och inte 

kunna träffa dem. Vi har lämnat det här bakom oss så 

jag tror vi kan klara av vad som än händer.” 



Ny studie

• I den randomiserade studien mäter vi också 

Depression, ångest, tilltron till den egna förmågan och 

livskvalité

• I en mindre grupp tar vi blodprover på 

steroidhormoner

• Behov av booster?

• TRT-skolfokus

• TRT-familjefokus

• Kontaktperson: Elin.Lampa@pubcare.uu.se

mailto:Elin.Lampa@pubcare.uu.se

