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Barn som utsätts för våld
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Barnafrid - Hemsida med Kunskapsbank
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#traumapåkartan

• Regeringsuppdrag om kompetenshöjning av 

psykiatrisk traumavård av barn inom Första 

linjens psykiatri och BUP

• Samverkan med Socialstyrelsen, SKL, Rädda 

Barnen, Röda korset



Barn om framtiden





Barns utsatthet för våld



Definition

• Barnmisshandel är när en vuxen person:

• utsätter barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar 

• försummar att tillgodose barnets grundläggande behov

• Fysisk misshandel kan vara att den vuxna slår barnet med eller utan 

tillhygge, nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river eller biter 

barnet, trampar eller stampar på barnet eller tvingar in föremål i barnets 

mun. Fysisk misshandel kan också vara att förgifta, bränna, skålla, riva, 

försöka dränka barnet eller att kväva barnet.

(SOU 2001:72)



Sverige var det första landet i världen 
att 1979 förbjuda uppfostringsvåld



Förekomst av barnmisshandel

• 14 % i normalpopulation varav 3 - 4 % ofta 

(Allmänna Barnhuset 2000; 2007; 2012, Annerbäck et al 2010)

• Ökad risk för barnmisshandel: barn med psykiska och fysiska 

funktionshinder, kroniska somatiska sjukdom/tillstånd, prematura, 

knapp ekonomi och migrationsbakgrund, förekomst av våld i 

familjen (10-15 ggr ökad risk) (Svensson et al, 2011)



Riskgrupper

• Dålig ekonomi, låg utbildning, att leva i segregerade områden, att vara 

ensamstående, att vara väldigt ung förälder, att vara psykisk sjuk är alla 

riskfaktorer på gruppnivå (Gilbert, 2009; Jenny, 1999; Janson, 2011; Crouch, 2015)

• Aga förekommer mer i familjer som nyligen anlänt till Sverige från länder där 

aga är lagligt tillåtet (Janson, 2011; Annerbäck, 2010)

• Kroniskt sjuka barn (Janson, 2011; Svedin, 2016; Gilbert, 2009)

• Våld i nära relation. 62% av barnen själva utsatta för misshandel av pappa 

(Almqvist & Broberg, 2004)



Förekomst av våld i familjen

• 10 - 12 % i normalpopulation

• 20 - 40% i kliniska populationer (t ex klienter hos BUP, 

socialtjänst)

• Starkt samband med barnmisshandel



Barn som upplever våld

• Att bevittna våld mot en anknytningsperson ses idag som våld/övergrepp även mot barnet 

• 95 % hade vid minst ett tillfälle befunnit sig i bostaden när mamma misshandlades 

• 77 % var i samma rum 

• 45 % hade vid minst ett tillfälle varit i direkt fysisk kontakt med en eller båda föräldrarna vid 

våldsutövandet. 

• 30% ser resultatet av våld el hörde om det efteråt 

• Direkt fysiskt våld: små barn i mammas famn, större barn går emellan alt försöker avleda genom att 

bli bråkiga själva

(Almqvist & Broberg, 2004)



Förekomst av sexuella övergrepp

• 29% av flickorna och 9,6% av pojkarna utsatta för någon typ av sexuell kränkning 

(21 % sammanlagt).

• 17 % av flickorna och 28% av pojkarna utsatt mer än 5 ggr.

• 9, 2% flickorna och 3 % av pojkarna utsatta för penetrerande övergrepp.

• Ovanligt att berätta för någon professionell

• Vanligt med förövare under 18 år

(Svedin et al, 2015)



Ökad risk för sexuell exploatering via 
internet

• Pratar sex med okända personer

• Ensamma med bristfällig social kompetens

• Tidigare misshandel eller sexuella övergrepp

• Depression

• Risktagare

• Pojkar som är homosexuella eller osäkra på sin 

sexuella läggning

(Finkelhor, Wolak, Kimberly mfl, 2008)



Skicka (n = 1 412) eller lägga ut avklädda 
bilder (n = 119)/ sexting (2014)

Flickor

%

Pojkar

%

Alla

%

Sign

a) Har du någonsin skickat avklädda 

filmer/bilder där bröst, kön eller rumpa 

syns?

27 22 25 ***

b) Har du någonsin lagt ut avklädda 

filmer/bilder där bröst, kön eller rumpa 

syns på en community eller internetsajt?

1.5 2.6 2.1 **

c)  a+b - sexting 27.5 22.8 25.4 ***



Varför skickar unga avklädda 
bilder?
• Roligt/flirta eller träffa nya människor

• Testa sin sexualitet

• Ett sätt att få bekräftelse

• Socialt accepterat/ för att andra gör det

• Tillhör när man är i en kärleksrelation

• Man har fått frågan eller blivit tvingad



Totalt Man Kvinna Indelningen 

passar inte

n= 5 

764

% n= 2 

550

% n= 3 

159 

% n= 53 %

Har någon gång sålt 

sexuella tjänstera 51 0,9 31 1,2 18 0,6 2 3,8

Genomsnittsålder 

första gången 15,4 15,1 15,8 15,5

a 75 deltagare svarade inte på frågan

Köpare

Flickor: Man 100% samt kvinnor 11%

26-45 år 61%

Pojkar: Man 16%, kvinnor 65%, man o kvinna 7%

15-25 år 55%

Sälja sex



Försummelse

”Barn försummas när deras basbehov inte blir tillfredsställda

oberoende av orsak”

(Dubowitz H, Black M, Starr RH, Zuravin S. A conceptual definition of child neglect. Criminal justice

and behaviour 1993;20:8-26)



Barns basbehov

• att få kärlek och omsorg

• att hon/han blir sedd och hörd och bekräftad

• att hon/han blir respekterad

• adekvat nutrition, klädsel, hygien

• trygghet och uppsikt

• stimulans

• att lära sig nya saker, skolgång

• hälsovård (somatisk, mental, dental)



Försummelse

Försummelse är lika skadligt på lång sikt som att bli utsatt för våld 

och sexuella övergrepp.

(R.Gilbert, C S Widom, Fergusson, D, Webb E och Janson S, 2009)



Försummelse

• Barn har rätt till hälso- och sjukvård 

• Målet för tandvården och hälso- och sjukvården är en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Enligt tandvårdslagen och HSL

• Hälsovård är frivilligt - Föräldrarnas beslut

• Är sjukvård frivilligt?



Riskgrupper våld och 
övergrepp

• Barn med kroniska sjukdomar/funktionsnedsättningar

• Barn i samhällsvård 

• Hbtq/barn som inte identifierar sig som varken pojke eller flicka

• Barn som lever med hedersrelaterat förtryck

• Föräldrar i vårdnadstvist/som är oense om vårdnad och boende



Fördomar kring funktionsnedsättning 
påverkar bevisvärdering

(Katrin Lainpelto, Stockholms universitet 2015)



Överlappning och proportioner -
olika former av barnmisshandel

(Jernbro & Janson 2017)



Våld & vårdnadstvist

• Våld vanligare i separerade familjer, särskilt i 

separationsfasen

• Hot & våld fortsätter i flera fall efter separation o våldet 

är känt av myndigheterna  

• Nästan allt dödligt våld mot kvinnor sker efter separation, 

ofta med barnen i närheten 

• Gemensam vårdnad och fortsatt kontakt stark norm 

- 57% gem vårdnad trots förekomst av våld

- 57 % av barnen umgänge med förövaren

(Barnombudsmannen 2005, Vårdnadsutredning 2017)
Karin Röbäck de Souza



Barn och umgänge vid uppgifter 
om våld
Intervjustudie med barn 3-13 år

✓3 av 4 har umgänge med våldsutövande pappan

✓2 av 3 själva våldsutsatta

✓”Nära och god kontakt”? 

✓Ingen skillnad i mående på barn som har umgänge eller inte

→ Barnens egen bild av föräldern och relationen är avgörande!

→Beslut om umgänge behöver följas upp och utvärderas för att  säkerställa barnets 

upplevelse

Anna L Jonhed, Örebro universitet



Våld och barns 

utveckling



Hjärnans utveckling under 
barndomen
✓Hjärnans utveckling avhängig användandet

→”Use it or loose it”

✓Vid upprepad stark stress: hjärnan fokuserar på hot och överlevnad 

snarare än långsiktig inlärning

✓Långvarig och upprepad exponering för stresshormoner kan ge 

allvarliga skador på ex limbiska systemet och därmed störa 

humörreglering, minne, tolkningar av omgivningen

✓Omgivningens förmåga att reglera och skydda avgörande för att 

minska stress



”If you feel safe and loved, your brain becomes 
specialized in exploration, play and cooperation. 

If you are frightened and unwanted, it specializes in 
managing feelings of fear and abandonment.” 

Van der Kolk (2014)



How childhood trauma affects 
health across a lifetime | 
Nadine Burke Harris 





Effekter av våldet

(Janson, 2011)
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Risk för barn som upplevt våld
Barn som upplever våld: 

✓ betydligt högre risk att utveckla psykisk ohälsa 

✓ tydligt ökad risk för beteendemässiga problem   

✓ tydligt ökad risk för PTSD 

✓ ökad risk för känslomässiga o hälsomässiga problem

✓ risk för multipel traumatisering/utsatthet 

✓ ökad risk att också uppleva våld i egna vuxenrelationer (pojkar att bli 
våldsutövare, flickor att bli utsatt för våld) 



Effekter av traumatisk händelse 
beroende av:

Personlighet, ålder, 

utvecklingsnivå 

Grad av exponering

Tolkning av egen 

roll 

Föräldrars stöd & 

reaktioner 
(före, under, efter)

Socialt stöd 

(före, under, efter)



Sexuella övergrepp och 
mående
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Slutsatser gällande sexuella 
övergrepp på nätet
• Liten skillnad vad gäller sociodemografisk bakgrund

• Riskgrupper är barn med sämre relationer till föräldrar och 

jämnåriga (oftare utsatta för mobbing) samt utsatta för misshandel 

och sexuella övergrepp. 

• Polyviktimiserade barn

• Lika allvarligt med övergrepp på som utanför nätet

• Även ovissheten och det finns material och om detta är spritt har 

påverkan på barnets hälsa.

(Jonsson & Svedin, 2017)





Hinder för att berätta

(En del av verkligheten, Landberg & Jonsson 2017)



Att prata om våld och 

övergrepp med barn



Att prata om våld

Våldsutsatta kvinnor söker hjälp från hälso/sjukvård o socialtjänst, 
men berättar sällan om våld.

Barn berättar ofta inte: i första hand till kompisar, i andra hand till 
nära släkting, 12% till skola/ungdomsmottagn/soc/polis.

Men de berättar om det finns tillfälle, syfte o god relation!

Så… 

-ska vi prata/fråga om våld?

-hur ska vi prata/fråga om våld?

Karin Röbäck de Souza



Det finns behov av utforskande 
samtal när…

• barn på olika sätt visar att de har det svårt 

• signaler gör oss oroliga 

• vi fått uppgifter vi behöver följa upp



Signaler? 

• Ofta vaga signaler, observerbara förändringar

• Visar utagerande beteende, tillbakadragande, isolering, sexualiserat 

språk/beteende…

• Berättar ibland för jämnårig kamrat/partner

• Något barnet säger

→ Ju allvarligare utsatthet desto svårare att berätta!



Jag läste om ”tyst i 

klassen”/”metoo” –

vad har du hört och 

sett av sånt? 

I alla familjer bråkar man, hur 

bråkar ni i er familj? Händer 

det att du blir rädd när dina 

föräldrar bråkar?

Du ser så arg / 

ledsen / trött ut 

...

Vad har hänt?

Berätta för mig. 



Målsättningar för barnsamtal i 
svåra situationer

• Att barnet ges möjlighet att berätta, lärdom att det kan finnas hjälp 

• Ökad tilltro till vuxna och myndigheter

• Att barnets egna upplevelser och behov stärks

• Att barnet vet vad som händer i aktuell situation

• Att barnet fått information om vanliga reaktioner och sina 

rättigheter

…inte att få fram ”vad som hänt”!



Att fråga

• Hitta en rutin för frågande hos er och berätta om att ni 

frågar alla.

• Återkom till barnet med frågorna flera gånger

• Bättre sent än aldrig – ibland behövs tankepaus och 

konsultation  

• Berätta vad du observerat och uttryck din oro

• Hänvisa till specifika situationer: ”Den gången då du…”



Exempel på formuleringar

• ” I alla familjer bråkar man ju. Hur bråkar ni i er familj?…vem brukar bråka?...hur gör x när 

hen bråkar/blir arg?…i en del familjer är det vuxna som slåss. Har du sett någon vuxen slåss 

i din familj?…har någon annan slagits?..har någon slagit dig?...osv”

• ”Jag har träffat barn som har varit med om någon har tagit dom på snippan, snoppen på ett 

sätt som kändes konstigt…”

• ”Är det någon som har rört dig på snippan/snoppen, eller rumpan på ett sätt som kändes 

konstigt?”

• ”Är det någon som velat att du ska röra dom på snippan, snoppen eller rumpan?”



1. Bevittnat våld
Har du sett eller hört någon slå någon annan person?
(Det finns många olika exempel på att man sett någon bli slagen, här är några: ditt syskon har fått en örfil, din mamma har 
blivit slagen med knuten hand, du har sett någon på stan som blivit nedsparkad.)

Nej     Ja

1. Utsatt för våld
Har någon slagit dig? 
(Det finns många olika exempel på att ha blivit slagen, här är några: någon har gett dig en örfil, någon har slagit dig med 
knuten hand, någon har sparkat dig, någon har använt ett föremål eller vapen mot dig.)

Nej     Ja

1. Utsatt för sexuella övergrepp
Har någon lurat dig eller tvingat dig att göra sexuella handlingar? 
(Det finns många olika exempel på vad sexuella handlingar är, här är några: någon har visat sin snopp/snippa för dig på 
Internet, någon har fått dig att skicka bilder av din snopp/snippa eller bröst till dem mot din vilja, någon har tagit på din
snopp/snippa, någon har tvingat dig att ta hans snopp i din mun.) 

Nej     Ja

1. Känslomässig misshandel/mobbing
Har någon medvetet gjort dig illa genom att säga eller göra olika saker? 
(Det finns många olika exempel på vad någon kan göra för att medvetet såra eller göra andra illa, här är några: någon eller 
flera har gång på gång hånat dig/kallat dig fula namn, flera personer har vid samma tillfälle spottat på dig, du har blivit utfryst 
ur gruppen, andra har låtsas som om du inte finns.)

Nej     Ja

1. Allvarlig sjukdom, död 
Har du eller dina föräldrar, dina syskon, andra nära släktingar och vänner blivit allvarligt sjuka eller har någon som betyder 
mycket för dig dött?
(Det finns många olika exempel på vad allvarlig sjukdom eller dödsfall är, här är några: 
Allvarlig sjukdom: cancer, depression, MS, varit med om en bilolycka eller blivit handikappad. Dödsfall: efter att ha varit sjuk
en period, i en olycka, genom mord eller självmord.)

Nej     Ja

1. Andra jobbiga händelser
Har du varit med om någon annan riktigt jobbig händelse (där det hänt saker som du blivit väldigt skrämd/rädd av)?
(Det finns många olika exempel på vad en annan riktigt jobbig händelse kan vara: 
att ha blivit rånad, en skrämmande kroppsundersökning eller operation, att fly från sitt hemland, en allvarlig olycka, att en 
familjemedlem har/haft alkohol-/narkotikaproblem, att ha blivit utsatt för hot om att någon ska döda eller göra dig eller 
någon i din familj illa.)

Nej      Ja

Traumahändelser Mini - barn och ungdomar 
Vi vill veta om du varit med om någon riktigt jobbig eller svår händelse. Markera det svar som stämmer med vad du varit med om. Exempelvis på fråga 1. 
Markera Ja om du sett eller hört någon annan blivit slagen.
© BUP-Elefanten, kontaktperson Michael.Larsson@lio.se. Version 20140402. Fritt att använda i forskning och kliniskt bruk, normerat.

mailto:Michael.Larsson@lio.se


Exempel på formuleringar

”-När man varit med om många svåra och skrämmande upplevelser är det vanligt 

att man… 

Är det något du känner igen?”

”-Många barn/ungdomar jag mött som varit i liknande situation beskriver att… 

Hur är det för dig?”

”- Jag vet hur du kan få hjälp med dina jobbiga känslor och tankar…”









Öva…. 







http://www.dagsattprataom.se/vart-material/


Sexuella beteendeproblem och 

sexuella övergrepp



Sexuella beteendeproblem



Psykoedukation

”Man ska inte använda sin egen barndoms sexuella erfarenheter 

som mall för vad som är normal sexualitet idag. Barn vet mycket mer 

om sex idag, exponeras för mycket mer (men de har inte större 

förståelse)” 

Toni Cavanagh Johnson, psykolog, USA



Utvecklingspsykologiskt 
perspektiv på risktagande

• Ungdomstid ökad risk förolyckas, skada sig, råka illa ut

• Möjliggör att utöka sitt revir och utvecklas

• Att debutera sexuellt utvidgar repertoaren av social kompetens

• Att intellektuellt förstå riskerna är en sak, handla i enlighet med 

kunskapen är en annan.

→ Hjärnans utveckling, stress, alkohol



”En bil med stark, högpotent motor i 
samspel med riskabelt svaga 
bromsar och styrsystem…”

Ur: Tonårshjärnan, risk och sex 

Åke Pålshammar, Läkartidningen, 2010



Sexuella beteenden kan vara

• vanlig sexualitetsutveckling

• risktagande

• sexuella övergrepp

• sexuella självskadebeteenden &

sexuell utsatthet 



Motiv för sexuellt risktagande

• Nyfikenhet kring sexualitet

• Gränstestande

• Lurad/groomad

• Behov av pengar, mat, droger

• Ensamhet

• Bekräftelse och uppskattning

• Återupprepar tidigare erfarenheter av sexuell utsatthet 

• Hantera starka känslor



Ofta en destruktiv spiral

Identitetssökande som inkluderar sexuell identitet

- drivs av längtan efter närhet, relation, bekräftelse, 

uppmärksamhet, känna sig åtråvärd

- bekräftande av en negativ självbild 

Smärtlindring

- sökande efter att bli av med ångest

- känsla av kontroll efter övergrepp



Sexuella beteendeproblem kan 
medföra…

• Svårigheter med relationer och gränser

• Sexualiserade beteenden

• Svårighet att identifiera fara och risker 

• Bristande strategier att hantera negativa känslor

• Upplärd till vissa sexuella uttryck: egen sexualitet kopplad till 

underläge, avsaknad av kontroll, frånvaro av njutning osv



Intervju med Gabriella Wolfe Kärnekull, DN180915



Bedöm olika typer av utsatthet 

Gör en noggrann sexualanamnes – positiva och negativa erfarenheter!

”Hur ofta har någon tvingat dig till sex/att ta på…”

”Hur många har du skickat sexiga bilder till?”

”Hur många har bett dig om…?” 

”Hur många har skickat sexbilder till dig” 

→ ”Hur kändes det?”



Vilken behandling passar bäst?

• Inga enkla svar!

• Oklara definitioner och gränsdragningar: sex mot ersättning, sexuella övergrepp, 

sexuell posering… 

• Stora individuella skillnader i symtom och behov

• I de flesta fall finns traumasymtom – MEN – det är inte sällan man behöver 

börja i andra insatser 

→ Utgå från den unges motivation och aktuellt lidande! 



Relation och bemötande är 
grunden i all behandling
• Våga ställa direkta frågor som sexuella erfarenheter, sexuella övergrepp, sex 

mot ersättning och sex som självskada mm

• Fortsätt vara nyfiken när den unge signalerar, börjar berätta

• Hjälp den unge att uttrycka sig, använd material och metoder som kan 

underlätta samtal

• Var tydlig med syfte och mål för samtalen

• Hjälp till med annan kontakt om du inte själv kan och ska erbjuda behandling



Viktiga teman i behandling

• Förstå beteendets funktion och hitta alternativ

• Våga se sin utsatthet

• Bygga upp trygga relationer

• Traumabearbetning

• Utforska sin identitet 

• Utforska sin sexualitet

• Färdighetsträning

• Behandlarens nyfikenhet på den unge kan väcka den unges nyfikenhet på sig själv!



Vuxna

Återfallsrisk högre

Högra grad av sexuell avvikelse

Svårare förändra

Sexuella beteendeproblem

Ungdomar

Egen sexualitetsutveckling i 

förändring

Riskgrupper måste identifieras 

Barn

Högre grad av egen utsatthet

Svag koppling till framtida 

övergrepp



Sexuella övergrepp som begås 
av unga

• Ca 30% av sexuella övergrepp mot barn begås av personer < 18 år 

• Egenrapporterade sexuella övergrepp av ungdomar 5% av pojkar 

och 1 % av flickor 

• Sexuella övergrepp av jämnåriga eller äldre barn ger lika allvarliga 

symptom som övergrepp begångna av vuxna



Ungdomar förgriper sig 
sexuellt av olika anledningar

• Sexuell nyfikenhet

• Ångestreducering

• Social oförmåga

• Testa sin sexualitet

• ”Jag gör som jag vill”

• Hämnd

• Begynnande sexuell avvikelse

• Med mera…………………….

Off.Clinic 2012



Återfallsrisk hos ungdomar 
som begått sexuella övergrepp 

• Generellt sett låg återfallsrisk 

• Utmaning att identifiera måttlig/hög

• Behandling vid låg risk riskerar öka återfallsrisken!

• Behandlingsinsatsen ska matcha behandlingsbehovet och risken!

• 12-14 % återfaller i sexualbrott

• Efter behandling är återfallsrisken 7 %, utan behandling 18,9 %

(Reitzel & Carbonell, 2006) 



Riskbedömning - ERASOR

• Risk för framtida sexualbrott för ungdomar med historia av tidigare 

begångna sexuella övergrepp 

• Semi-strukturerat beslutsstöd 

• 25 olika variabler inom områdena ”Sexuellt intresse”, ”Sexuella 

övergrepp”, ”Psykosocialt fungerande”, ”Familj” och 

”Behandling”. 

• Skattad risk: Låg, Måttlig, Hög

(Worling, 2000)



Gott empiriskt stöd:

• Avvikande sexuella intressen

• Flera offer

• Ofredat en okänd person

• Fortsätter trots 

konsekvenser/straff

• Social isolering/saknar nära 

relationer

• Ej avslutad övergreppsspecifik 

behandling

Visst empiriskt stöd: 

• Attityder som stödjer sexuella 

övergrepp

• Problemfyllda relationer till 

föräldrar

Oroande faktorer för återfallsrisk



Ej troliga riskfaktorer

• Låg empati

• Egen utsatthet

• Tidigare konsekvenser för annat antisocialt beteende

• Förnekande

• Tidigare övergrepp inbegripit penetration



Övrig bedömning – minst lika 
viktigt!

• Självskaderisk/suicidrisk

• Traumasymptom

• Neuropsykiatrisk problematik

• Övrig barnpsykiatrisk problematik

• Annan antisocial problematik

• Styrkor och skyddsfaktorer



Behandling - för att minska 
återfallsrisken! 

• Sexuell avvikelse (barn och/eller våld)

• Hypersexualitet

• Social isolering/ensamhet

• relationsfärdigheter, sociala sammanhang osv

• Annan antisocialitet

- bryta negativ påverkan, våldtäktsattityder

• Intellektuella funktionshinder och övrig psykiatri 

- Minska impulsivitet, mani, destruktivitet



Säkerhetsplanering!

• Individspecifik utifrån högriskfaktorer och situationer

• Ett kontrakt med utgångspunkt från barnets och andras säkerhet 

• Utgår inledningsvis från omgivningen/vuxna

• Successivt utvecklas strategier och den unges ansvar

• Genomgås och revideras vid behov



Syskonövergrepp

• Ökad andel dysfunktionella familjer

• Ofta allvarligare övergrepp 

• Ökad risk för egen utsatthet av omsorgssvikt och barnmisshandel -

måste utredas 

• Båda syskonens behandlingsbehov måste ses över – skydd initialt i 

fokus

• Utsatta barnets behov tenderar förminskas

• Komplexa behandlingsupplägg och processer – kräver samverkan!

(Tidefors, Arvidsson, Ingevaldson & Larsson, 2010)



Att hjälpa
Krisbemötande



Vad behöver utsatta barn?

• Skydd

• Berätta, bli trodd och få bekräftelse

• Krisbemötande och information

• Stödjande insatser

• Psykologisk bedömning och behandling



"They might have guns but we 
have flowers..."





Vad behövs extra mycket av? 

• Förutsägbarhet och struktur i vardagen

• Goda stunder tillsammans med vuxen 

• Hjälp i att förstå sina reaktioner, känslor, tankar 

• Tillgång till vuxnas fysiska och känslomässiga närvaro

• Tid för att lära om!



Insatser för alla, för många, för en del

• Tid och stöd för att lära om, exponering för känslomässig bearbetning

• och kognitiv omstrukturering

• Hjälp att förstå och hantera sina reaktioner, känslor, tankar,  

• kartlägga traumatriggers

• Trygga erfarenheter med omsorgsperson

• Förutsägbarhet och struktur i vardagen

• Basala behov tillgodosedda 

• Fysiskt och psykiskt skydd och stöd

Bearbetning/exponering

Inre stabilisering

Yttre stabilisering



Stabiliserande insatser

• Information

• Copingstrategier – att påverka hur man mår

• Stöd av omgivningen

• Problemlösning

Samverkan, samarbete, enade krafter….. 



Copingstrategier

• Att bättre förstå och hantera sina symptom: 

• Sömnskola

• Avspänning & medveten närvaro

• Alternativa tankar/positivt självprat

• Problemlösning

• ”må-bra-lista” alt beteendeaktivering typ ”100 saker att göra-lista”



”100 saker att göra när du har tråkigt…”



Problemlösning

✓ Lista problem

✓ Prioritera

✓ Brainstorma 

lösningar

✓ Ta hjälp av andra! 



Trauma och traumatisering
& behandling av PTSD



Potentiellt traumatiserande 
händelser

• Definition av potentiellt traumatiserande händelser

• Interpersonal vs non- interpersonal 

• Polyviktimisering



PTSD

• Återupplevande 

Ex. mardrömmar eller flashbacks. 

• Undvikanden 

Undvikande av platser, personer, situationer, aktiviteter och 

förnimmelser som påminner om traumat. Eller känslomässigt 

undvikande.

• Överspändhet 

Ökad vaksamhet, lättskrämdhet och sömnsvårigheter

• Negativa förändringar i kognitioner och sinnesstämning

Ex. negativa tankar om sig själv 



Om du varit med om något 
jättehemskt - Posttraumatiskt 
stressyndrom 





Prevalens PTSD efter en potentiellt 
traumatiserande händelse?
• Prevalens PTSD i normalpopulation

• Metaanalys visar på att 15.9 % utvecklar PTSD efter en

potentiellt traumatiserande händelse. Detta är dock sannolikt en underskattning 

på grund av att barn med psykisk ohälsa och barn som bevittnat krig ofta var 

exkluderande i de inkluderade studierna. 

• Minst risk för pojkar som varit med om händelser som klassas som non-

interpersonal (8.4 %). 

• Högst risk för flickor som varit med om interpersonella trauman (32.9 %) (Alisic, 

2013)

• Barn som exponerats för krig har studerats i andra studier och där har man funnit 

att 47 % (pooled estimate) uppfyller kriterier för PTSD (4.5-89.3 %) (Attanayake et 

al 2009)



Komplex traumatisering enligt 
ICD-11 

• Ny diagnos för komplex PTSD.

• Innebär att personen behöver uppfylla kriterierna för PTSD men 

även ha problem inom domänerna ”affective, self-concets and 

relational” ( Cloitre, Garvert, Brewin, Bryant, & Maercker, 2013).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5475321/#CIT0016


PTSD i vården

• Symtomen tenderar bli kroniska om barn inte får adekvat hjälp 

• Många som drabbats av PTSD söker inte vård 

• Söker istället för koncentrationssvårigheter sömnstörningar, 

smärta, depression, svårigheter att hantera ångest och aggression, 

missbruk m.m

• Bristfällig kunskap om traumatisering hos vårdpersonal - erbjuder 

vårdinsatser som inte hjälper utan snarare leder till ökad 

hopplöshet hos den drabbade 

• Det finns effektiva behandlingsmetoder! – Används för sällan 



Interventioner för att motverka 
försummelse och våld i familj?

• Project Support och Parent Child 
Interaction therapy, PCIT, kan 
minska våld och försummelse av 
barn upp till skolåldern. Även 
minska utagerande beteende

• Attachment and Biobehavioral 
Catch-up, ABC, kan reducera 
desorganiserad anknytning. 

sbu utvärderar • rapport 280/2018 

Öppenvårdsinsatser för 
familjer där barn utsätts för 
våld och försummelse En systematisk 

översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska 
aspekter 



2:a handsval

Vid särskilda omständigheter

Traumafokuserad behandling vid PTSD

1:a handsval

KBT med exponering 

KID

NET

Prolonged 

ExposureEMDR

TF-KBT
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CPP

CPP



Att lära sig mer och läsa vidare



Så här vill jag gå vidare i min verksamhet:

Det här tar jag med mig! 






