
Abstrakt. 
När en människa utsatts för en traumatisk händelse, sätts en psykisk reaktion 
igång. När reaktionen inte mattats av kan det leda till att individen utvecklar Post 
Traumatic Stress Disorder (PTSD). Denna studie fokuserade på vilka faktorer som 
ökar risken för PTSD samt vilka faktorer som har betydelse för omhändertagandet. 
Metoden som användes i denna studie var en systematisk litteraturstudie. 
Författarna började med en databassökning i Pubmed och Chinal. De artiklar som 
stämde in på våra sökkriterier granskades och huvudresultatet plockades ur. 
Därefter analyserades huvudresultatet, och subkategorier och kategorier växte 
fram. Resultat. Faktorer som ökade risken för att utveckla PTSD, var nära relation 
till de som drabbats, bristande socialt stöd, tidigare traumatiska händelser samt 
upprepade eller dagliga traumatiska händelser. Den huvudsakliga faktorn för ett 
lyckat preventivt omhändertagande för PTSD, var tiden till omhändertagandet. I 
litteratur fanns inga bevis för att ett omhändertagande enligt Critical Incident 
Stress Debriefing har haft någon positiv effekt, om den utförs mer en ett dygn efter 
incidenten. Konklusion. Omhändertagandet är en akut åtgärd för att om möjligt 
minska psykiskt lidande i framtiden. Det är därför viktigt att sjuksköterskor har 
adekvat utbildning inom detta område för att på så sätt kunna identifiera och hjälpa 
de personer som löper extra stor risk att utveckla PTSD. Dock saknas det idag god 
empirisk forskning angående psykiskt omhändertagande. Vidare forskning behövs 
för att utreda hur ett bra preventivt omhändertagande skall utföras. Sjuksköterskor 
kan med stöd av dagens forskning hitta riskpersoner och slussa dessa vidare då 
kognitiv beteendeterapi har en visat god effekt. 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Flera olika typer av psykiskt traumatiska upplevelser kan ge upphov till psykiska 

störningar såsom psykosomatiska syndrom, depression, ångest och posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder). PTSD har länge varit känt 

under flera andra namn men fått ökad aktualitet under senare års krig (Ottosson, 

Ottosson, Ottosson & Åsgård. 2004 s. 218).  

 

Begreppet KZ-syndromet myntades på 50-talet. De före detta 

koncentrationslägersfångarna visade ofta en mängd symtom som kunde hänföras 

till extrema psykiska och fysiska lidanden under koncentrationslägerstiden. 

Sedermera har begreppet överlevnadssyndrom använts för liknande psykiska 

symtom hos människor som överlevt stora katastrofer och utdragna 

dehumaniserande situationer. Symtomen för PTSD är ofta långvariga och starkt 

invalidiserande. De karaktäriseras av  ångest med irrationell rädsla för att 

upplevelsen skall återupplevas, ofta med  mardrömmar som  handlar om att vara 

jagad. Koncentrationssvårigheter förekommer ofta med tvångsmässigt ihållande 

minnesbilder av skräckupplevelserna. Andra symtom är kronisk depression med 

skuldkänslor mot de döda för att man själv klarat sig eller tendenser till 

masochistiska förhållningssätt i tillvaron. Isoleringstendenser med skadad 

identitetsupplevelse förekommer –det känns som om en del av en själv blivit kvar 

där det hände. Psykosomatiska symtom såsom magont, huvudvärk och 

hjärtklappning är vanliga. Ibland uppträder en speciell psykisk 

förstelningsupplevelse som kallas ”psychic numbing” (känslomässig stumhet). 

Ingenting kommer en riktigt vid eller kan få en att känna spontant och starkt. Det 

är som om en del inom människan vore död (Cullberg, 2003, S. 63).  

 

Kännetecknande för PTSD är att den traumatiska händelsen återupplevs genom 

återkommande påträngande minnen och plågsamma drömmar. Den drabbade 

undviker allt som påminner om traumat som han samtidigt är delvis oförmögen att 

erinra sig. Känslorepertoaren är i övrigt begränsad och förväntningarna på 

framtiden låga. Irritabilitet förekommer tillsammans med utbrott av aggressivitet 

(Ottosson et al. 2004 s. 218). 
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Deahl (2000) skriver i sin litteraturstudie att mer än två tredjedelar av 

befolkningen utsätts någon gång i sina liv för en traumatisk händelse som är 

tillräckligt stark för att kunna leda till PTSD, 2-3% av befolkningen kan kliniskt 

diagnostiseras med PTSD. Olycksoffer, terrorist händelser, katastrofer och 

personliga tragedier som tortyr och våldtäkt är samtliga händelser som kan göra att 

individen utvecklar PTSD (Deahl, 2000). 

 

van Emmerik, Kamphuis, Hulsbosch & Emmelkamp (2002) skriver i sin 

metaanalys att det pågår en debatt inom forskarvärlden om effektiviteten av ett 

”singel session” omhändertagande för att minska risken för att utveckla PTSD. Det 

finns många studier som är gjorda inom ämnet dock så finns det lika många 

motsägelsefulla resultat. Resultaten varierar mellan att psykologisk debriefing (där 

man frammanar och återupplever traumat) har en god effekt på att minska PTSD-

symtom till att detta omhändertagande till och med kan vara skadligt(van 

Emmerik, Kamphuis, Hulsbosch & Emmelkamp, 2002) 

 

Eftersom vanliga krisreaktioner kan anses vara en del av livet skall de i princip 

inte behandlas medicinskt. Att upplysa om att reaktionen är normal och ge stöd 

och tröst är många gånger tillräcklig omvårdnad. En beprövad teknik, krisstöd eller 

stödsamtal, kan underlätta reaktionens yttringar och återhämtningen. Stödsamtal 

består ofta av en emotionell del och en faktadel. Den emotionella delen består av 

avreagering och innebär att få uttrycka känslor och få insikt i deras sammanhang 

med den traumatiska upplevelsen. Faktadelen syftar till att få klarhet om 

händelseförloppet och dess konsekvenser (Ottosson et al. 2004 s. 172). 

 

Turnbull (1998) skriver i sin litteraturöversikt att psykologiska reaktioner på 

traumatiska händelser kan variera mellan positiva, anpassningsbara reaktioner till 

allvarlig sjukdom. Individen kan känna att han eller hon har växt efter händelsen 

och kommer stärkt ur reaktionsfasen. I det negativa spektrumet av reaktioner så 

finner man depression, ångest sjukdomar, missbruk och PTSD. Trots detta så går 

uppskattningsvis 90% av alla individer igenom den traumatiska händelsen utan 

drabbas av klinisk mental sjukdom. Akut behandling kan minska och förebygga 

framtida kronisk sjukdom med stor invalidisering (Turnbull, 1998). Forskning på 

behandling av PTSD är svår att genomföra och tydliga behandlingsriktlinjer 
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saknas. De flesta kontrollerade studier som gjorts, avser krigsveteraner. 

Behandlingen bör ha tre mål; reducera symtom, skapa nyorientering och återställa 

social funktion (Allgulander. 2005, s. 126). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som ökar risken för PTSD samt 

beskriva vilka faktorer som påverkar omhändertagandet efter en traumatisk 

händelse, för att minska risken för PTSD. 

 

2. Metod 
2.1 Design 

Studien är en systematisk litteraturstudie. Det innebar att systematiskt tolka, 

kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde utifrån en tydligt formulerad fråga (jmf. Polit & Beck, 2007, s. 

105). Den genomfördes för att sammanfatta forskning med både kvalitativ och 

kvantitativ metod från litteratur hämtad från vetenskapliga databaser (jmf. 

Forsberg & Wengström, 2003, s. 29-31). 

 

2.2 Datainsamling 

Studiens sökstrategi gjordes med stöd från Polit & Becks (2007, s. 107) 

tillvägagångsschema. Detta innebär att först identifiera sökord och sökvägar, och 

sedan finna studier genom systematisk eller manuell sökning. Relevanta referenser 

hittades genom att läsa titlar och eventuellt abstrakt.  

 

2.3 Databaser 

Databaserna PubMed och Cinahl användes i sökning av relevanta studier.  

 

2.4 Sökord 

De MeSH-termer och main-headings som vi utgått från i sökningen är PTSD och 

Crisis Intervention. De enskilda sökorden gav ett ohanterbart antal träffar och 

därför kombinerades sökorden enligt tabell 2a och tabell 2b. 
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2.5 Utfall av sökningen 

Tabell 2.a Utfall av sökning i PubMed februari 2008  

Sök 
Nr 

MeSH-termer Limits Sökresultat 

1 Stress disorder, Post-traumatic - 12142 
2 Crisis Intervention - 4509 
3 Stress disorder, Post-traumatic 

AND Crisis Intervention 
- 393 

4 Stress disorder, Post-traumatic 
AND Crisis Intervention 

-publicerad inom 
10 år 

277  

 Titlar som artikelgranskas   21 
 Dubbletter   39 

 
Tabell 2.b Utfall av sökning i Cinalh februari 2008 
Sök 
Nr 

MeSH-termer Limits Sökresultat 

1 Stress disorder, Post-traumatic - 3776 
2 Crisis Intervention - 1529 
3 Stress disorder, Post-traumatic 

AND Crisis Intervention 
- 140 

4 Stress disorder, Post-traumatic 
AND Crisis Intervention 

-Peer reviewed 
-publicerad efter 
1998 

108  
 

 Titlar som artikelgranskas  20 
 Dubbletter   39 

 

2.6 Inklusions- och exklusionskriterier  

För att få ner resultatet till ett antal hanterbara och för ämnet relevanta artiklar 

används inklusion- och exklusionkriterier (Willman, Bahtsevani & Stoltz, 2006 , 

s.70)  

 

Inklusionskriterier: Artiklar som avhandlar PTSD, Crisis Intervention. Studierna 

skulle även beskriva faktorer som ökar/minskar risken för PTSD eller som belyser 

hela eller delar av omhändertagandet. Endast originalartiklar. 

 

Exklusionskriterier: Artiklar om enbart berör patienter under 12 år eller äldre än 

66 år, förlossningskomplikationer, patienter med tidigare psykisksjukdom. Artiklar 

som ej är skrivna på engelska eller svenska, ej är publicerade de senaste tio åren 

samt de artiklar som kostar mer än 50kr eller tar för lång tid att beställa för att vara 

praktiskt möjligt. 
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2.7 Urval  

Fas 1 

En första bedömning av relevanta studier gjordes genom att läsa titlar för att välja 

ut artiklar för fortsatt granskning. De titlar som inte överensstämde med våra 

inklusions/exklusionskriterier beställdes inte eller skrevs inte ut.  

 

Fas 2 

Efter det första urvalet lästes återstående studier av författarna för att bedöma om 

de var relevanta för ämnet, eller ej. De artiklar som inte stämde överens med 

inklusions-/exklusionskriterierna utgick. 

 

Fas 3 

Studierna granskades därefter (bilaga 2), för att sedan kvalitetsbedömas och 

klassificeras (bilaga 1). De studier som hade låg kvalitet sorterades bort. Efterhand 

sammanställdes resultatet av artikelgranskningen i en tabell (bilaga 3) (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999). 

 

2.8 Dataanalys 

Efter genomläsningen av varje enskild utvald artikel delades artiklarnas 

huvudresultat upp i två domäner. En domän som berörde de faktorer som ökade 

risken för PTSD, och en domän som berörde omhändertagandet, för att minska 

risken för PTSD. En innehållsanalys genomfördes, gemensamt av författarna, för 

att urskilja kategorier och subkategorier. Dessa kategorier sammanställdes sedan i 

resultatet. De kategorier och subkategorier som urskiljdes presenteras i tabell 3a 

och 3b. 

 

2.9 Etiskt ställningstagande 

När man framställer en systematisk litteraturstudie är det viktigt att välja studier 

som har fått tillstånd från en etisk kommitté, eller en studie där det har gjorts 

noggranna etiska överväganden. Man skall även redovisa alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien och presentera alla resultat, oavsett om det stödjer eller inte 

stödjer hypotesen som författarna till litteraturstudien har (Forsberg & Wengström, 

2003, s. 73-74). Vi har i denna litteraturstudie strävat efter ett objektivt synsätt. I 

de fall studierna är motsägelsefulla mot varandra har båda resultaten redovisats. 
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3. Resultat 
Resultatet är uppdelat i två domäner. Varje domän är uppdelad i kategorier och 

subkategorier som är sorterade för att få en logisk ordningsföljd. Den första 

domänen handlar om vilka faktorer som ökar risken för PTSD. Den andra 

domänen handlar om hur ett omhändertagande går till, för att minska risken för 

PTSD. 

 
Tabell 3a 

Domän1: Faktorer som påverkar risken för PTSD 
Kategori Subkategori 
Relation - Att stå nära den som drabbas 
Socialt stöd - Att känna stolthet och få bekräftelse 
Ålder - Vara känslig vid ung ålder 
Utbildningsnivå - Högre känslighet med mindre utbildning 

- Flera års utbildning ökar risken för PTSD 
Invandrarbakgrund - Ha högre känslighet som invandrare 
Arbetsrelaterat - Yrkeserfarenhet 

- Påverkas av andra personers stress 
- Jobba med ett högriskyrke 

Könsskillnader - Skillnad i upplevelsehantering 
- Det är inte någon större skillnad mellan könen i det akut skedet 

Känslor och 
Upplevelsens  

- Uppleva hemskheter på arbetsplatsen 
- Reagera på andras upplevelser  

 
Tabell 3b 

Domän 2: Faktorer av betydelse för omhändertagandet  
Kategori Subkategori 
På vilket sätt 
omhändertagandet skedde 

- Prata om sina känslor 
- Beskriva känslor för det inträffade eller vad som hände. 
- Återskapa händelsen 

Tiden till 
omhändertagandet 

- Snabbt bli omhändertagen 
- Få hjälp under själva händelsen 
- Omhändertagande dröjer 
- Alla söker inte hjälp samtidigt 

 

3.1 Faktorer som påverkar risken för PTSD 

Relation 

Att stå nära den som drabbas 

Dyregrov, Frykholm, Lilled, Broberg & Holmberg (2003) inventerade högstadie- 

och gymnasieelevers psykiska hälsa efter diskoteksbranden i Göteborg. Ett starkt 

samband sågs mellan anhöriggrad och grad av depression. Ju närmare anhörig 

eleven var till de drabbade desto högre grad av depression och negativa tankar 

förekom (Dyregrov, Frykholm, Lilled, Broberg & Holmberg, 2003). 
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Hautamäki och Coleman (2001) gjorde en studie där man intresserade sig för det 

ovanligt låga antalet (<10 %) av diagnostiserade fall av PTSD bland finska 

krigsveteraner, även inräknat krigsfångar och skadade. Ingen av veteranerna  var 

ovilliga att prata om sina erfarenheter och upplevelser utan tvärtom är alla villiga 

att dela med sig om vad de upplevt. Vid intervjuer märkte dock författarna att det 

som berör veteranerna allra mest är samtal om stupade kamrater (Hautamäki & 

Coleman, 2001). 

 

Donahue, Jackson, Shear, Felton & Essock (2006) genomförde en studie som 

fokuserade på hur man i ett bearbetningsrojekt, efter terrorattackerna mot 

tvillingtornen i New York, kunde identifiera de individer som efter ett kortare 

omhändertagande behövde en längre och djupare behandling. Man fann att 

individer som personligen kände folk som omkommit i terrorattackerna behövde 

extra omvårdnad. De individer som fick extra hjälp efter terrorattackera i New 

York fick märkbart mindre depressiva symtom och förbättrades betydligt i sin 

dagliga funktion  

 

Covell, Donahue, Allen, Foster, Felton & Essock (2006) fann i sin studie att det i 

huvudsak var familj och vänner till personer som hade omkommit i 

terrorattackerna i New York, som sökte vård och stöd, under de första två 

månaderna efter attackerna (Covell, Donahue, Allen, Foster, Felton & Essock, 

2006). 

 

Socialt stöd 

Att känna stolthet och få bekräftelse 

Hautamäki och Coleman (2001) fann en betydligt högre nivå av stolthet bland 

finska veteraner jämfört med till exempel amerikanska veteraner från 

Vietnamkriget, där soldater med livslånga PTSD-symtom är så många som 30 %. 

De finska veteranerna rapporterade att de kände sig stolta över att de deltog i att 

försvara sitt land. Veteranerna rapporterade även om en stark känsla av folkligt 

stöd från hela nationen, både under de pågående striderna och under 

efterkrigstiden och att de inte ångrade sitt deltagande eller önskar ha det ogjort 

(Hautamäki & Coleman, 2001). 
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Ålder  

Murphy, Rosenheck, Berkowitz & Marans (2005) genomförde en studie där de 

granskade ett samarbetsprogram mellan polismyndigheten och psykiatriska 

sjukvården i New Haven, i USA. Vid akut behov av stöd och omvårdad av barn 

och ungdomar kontaktade polisen jourhavande vårdgivare, för direkt hjälp. Alla 

data från detta samarbete analyserades av forskarna. Resultatet visade att 

grundskoleelever var den största patientgruppen, följt av gymnasieelever och sist 

små barn. Dock var skillnaderna, vad gäller akut behov av stöd och omvårdnad, 

mellan åldersgrupperna nästan obefintliga. Liknande resultat visade Hautamäi 

(2001) som inte fann någon signifikant samband mellan ålder och PTSD-symtom 

(Hautamäki & Coleman, 2001). 

 

Utbildningsnivå 

Högre känslighet med mindre utbildning 

Hautamäki & Coleman (2001) påvisar att personer med PTSD-symtom inte hade 

något signifikant samband med ålder, däremot med utbildningsnivå, så att de med 

endast grundskoleexamen hade statistiskt signifikant högre PTSD poäng än de 

med Universitetsexamen (p<0,01). 

 

Flera års utbildning ökar risken för PTSD 

Del Ben et al. (2006) fann samband mellan höga PTSD-poäng, ung ålder, ingen 

tidigare militärtjänst, tidigare psykisk behandling och fler stressfaktorer i livet. Det 

motsägelsefulla i studien var att man även fann samband mellan höga PTSD-poäng 

och flera års utbildning samt giftermål (Del Ben et al, 2006).  

 

Invandrarbakgrund 

Ha högre känslighet för traumatiska händelser som invandrare 

Dyregrov et al. (2003) fann en skillnad i självskattning mellan svenskfödda och 

personer med invandrarbakgrund. Invandrarna skattade sig som mer deprimerade. 

Detta förklarar författarna med att många av de med invandrarbakgrund kommer 

från krigsdrabbade länder och därför har en högre känslighet för traumatiska 

händelser (Dyregrov et al., 2003).  
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Murphy, Rosenheck, Berkowitz & Marans (2005) visar i sin statistik avseende 

Polisens bedömning av barn och ungdomar i behov av akut stöd och omvårdnad i 

New Haven, USA, att den största delen av ungdomar i behov av omhändertagande 

utgjordes av afro-amerikaner och den näst största av spansktalande, följt av vita 

och sist en kategori för okänd etnicitet (Murphy, Rosenheck, Berkowitz & Marans, 

2005). 

 

Arbetsrelaterat 

Yrkeserfarenhet 

Flannery, Farley, Rego & Walker (2007) analyserade data som inkommit under ett 

15 år långt projekt riktat mot personal som blivit attackerade på sina jobb inom 

psykiatriska institutioner. Man fann att en stor del av våldsamheterna drabbade 

yngre oerfarna skötare/vårdare som saknade utbildning och sjuksköterskor som 

skulle utföra någon form av begränsningsaktion. De yngre och mer oerfarna 

vårdarna vart utsatta för ca 65% av alla attackerna. Det hade skett en liten nergång 

i antalet attacker mot yngre medarbetare till mättillfället vid år 15, till ca 64% av 

samtliga attackerna (Flannery, Farley, Rego & Walker, 2007) 

 

Del Ben, Scotti, Chen & Fortson (2006) undersökte förekomsten av PTSD-

symtom bland brandmän i USA. Det fanns signifikanta samband mellan höga 

PTSD-poäng och viss demografisk data. Till exempel att de som börjat jobba i 

unga år som brandman, hade fler PTSD-poäng (Del Ben, Scotti, Chen & Fortson, 

2006).  

 

Påverkas av andra personers stress 

Bride (2007) undersökte om socialarbetare drabbades av PTSD till följd av den 

sekundära traumatiska stressen som de blev utsatta för, genom sina klienter. 

Många av de socialarbetare som tillfrågats i studien ansåg att deras klienter var 

påverkade av trauman och många ansåg även att deras klienter var måttligt till 

svårt traumatiserade. Socialarbetarna reagerade på sina klienters berättelser med 

rädsla, hjälplöshet och skräck. Detta tyder på en sekundär traumatisk stress (Bride, 

2007). 
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Jobba med ett högriskyrke 

Resultatet från Del Ben et al. (2006) studien visar att PTSD är vanligare bland 

brandmän än bland resten av befolkningen, men de allra flesta brandmän hade inga 

PTSD-symtom trots att de i genomsnitt jobbat i 14 år och mött många traumatiska 

situationer. Däremot fanns inget samband med det totala antalet yrkesrelaterade 

traumatiska händelser. Det fanns bara två yrkesrelaterade faktorer som ökade 

PTSD-poängen, de som börjat jobba i en ung ålder och de som hade ett extra jobb 

inom akutsjukvård eller räddningstjänst (Del Ben et al, 2006). 

 

Könsskillnader 

Vara pojke eller flicka är skillnad i upplevelsehantering 

Dyregrov et al.(2006) fann signifikanta skillnader mellan könen. Pojkar hade färre 

personer i sin närhet att anförtro sig till, talade mindre om ämnet med andra och 

hade fler tillfällen då de undvikit att tänka på det inträffade. Trots detta skattade 

flickorna sig högre på skalorna för depression och negativa tankar (Dyregrov et al., 

2003).  

 

Det är inte någon större skillnad mellan könen i det akut skedet 

Murphy et al. (2005) visade att, under tiden som studien pågick, fördes totalt 2361 

ungdomar till akut psykiskt omhändertagande efter en traumatisk upplevelse, av 

polisen i New Haven. Av dessa något fler än hälften pojkar. Dock var skillnaderna 

mellan könen mycket liten (Murphy et al., 2005). 

 

Känslor och upplevelsens betydelse  

Uppleva hemskheter på arbetsplatsen 

Del Ben et al.(2006) upptäckte i sin studie på förekomsten av PTSD, bland 

brandmän, att de utryckningar till räddningsuppdrag som orsakat känslor som 

hjälplöshet, rädsla eller upprördhet ökade även PTSD-poängen, med en hög 

statistisk signifikans (Del Ben, Scotti, Chen & Fortson, 2006).  

 

Covell et al. (2006) fann att de kommande 12 månaderna efter terrorattackerna mot 

tvillingtornen, var det i huvudsak poliser och brandmän som sökte hjälp och de 

behövde hjälp med stressreaktioner vilket de fick kognitiv beteendeterapi för 

(Covell et al., 2006). 
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Reagera på andras upplevelser  

Bride (2007) påvisar att det var vanligt med någon typ av återupplevelsereaktion 

på klienters berättelser, t.ex. påträngande tankar om klienter. Många reagerade 

med undvikande reaktioner så som känslomässig avtrubbning mm. En fjärdedel av 

socialarbetarna i studien sa sig ha någon reaktion av ökad vakenhet t.ex. att de var 

lättirriterade. Socialarbetarna med denna symtombild ligger i riskzonen för PTSD 

(Bride, 2007). 

 
 

3.2 Faktorer av betydelse för omhändertagandet 
På vilket sätt omhändertagandet skedde 

Campfield & Hills (2001) beskriver fyra typer av omhändertagande: ”On-scene 

debriefing” som möjliggör stöd för individer under själva händelsen. ”Postincident 

defusing” gör så att individerna utsatta för traumat under timmarna efter detta får 

en möjlighet att ventilera sina känslor. ”Educational debriefing” bistår med 

information och fakta kring posttraumatiska erfarenheter och vad individerna kan 

vänta sig för känslor. Slutligen beskrivs ”psychological debriefing” för att skapa 

en förståelse och en acceptans för krisreaktionerna för att på så sätt normalisera 

dessa. Studien gjordes på alla fyra grupperna och vid olika tidpunkter. Resultatet 

visar liten skillnad mellan grupperna. Däremot visar studien att tiden är den 

viktigaste faktorn, vilket redovisas senare i detta resultat (Campfield & Hills, 

2001). 

 

Prata om sina känslor 

För att undersöka behovet av stödsamtal som omhändertagandemetod efter en 

traumatisk händelse utförde Irving & Long (2001) en kvalitativ studie där tre 

kvinnliga patienter som utsatts för psykiskt trauma kontaktades och fick 

stödsamtal. Stödsamtalet varade i 90 minuter och innehöll två olika faser. Först en 

faktafas där patienterna fick ge en saklig beskrivning på sin egen roll i händelsen. 

Faktafasen följdes av en emotionell fas, där patienterna fick beskriva sina tankar 

och känslor på ett mer subjektivt sätt, kring händelsen. Kvinnorna följdes upp, sex 

månader senare, med en semistrukturerad intervju för att få återge sitt eget 

perspektiv på det stödsamtal de fått. Alla tre var överens om att de aldrig på egen 

hand skulle ha sökt stöd eller hjälp. Vidare upplevde kvinnorna stödsamtalet som 

positivt och att det var värt tiden och mödan. De beskriver även att de fick utforska 
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sina känslor och reflektera över sina upplevelser, kring det inträffade (Irving & 

Long, 2001).  

 

Beskriva känslor för det inträffade eller vad som hände. 

Sijbrandij, Olff, Reitsma, Carlier & Gersons (2006) undersökte skillnaderna 

mellan känslomässigt stödsamtal och faktabaserat stödsamtal, efter en traumatisk 

upplevelse. Studien innehöll även en kontrollgrupp utan något stödsamtal. Varje 

grupp innehöll patienter som alla hade varit med om ett psykologiskt trauma cirka 

två veckor före stödsamtalet. Resultatet av studien följdes upp genom att mäta den 

psykiska hälsan hos patienterna. Dessa mätningar skedde efter fjorton dagar, sex 

veckor och sex månader, efter det psykiska traumat. Vid det första stödsamtalet, 

innan interventionen, uppfyllde totalt 23 patienter (9,7%) diagnoskriterierna för 

PTSD. Efter två veckor hade samma grupp minskat till 10 patienter (5,4%). Efter 

sex veckor hade dessa patienter minskat ytterligare till 9 (4,9%). Efter sex månader 

var antalet nere på 8 patienter (4,8%). En tydlig förbättring i mental hälsa kan ses i 

alla tre grupperna, både vad gäller depression, ångest och PTSD-poäng. Studien 

visar  att det, efter sex månader, inte var någon skillnad mellan de tre grupperna 

förutom på en punkt. Patienterna i den emotionella samtalsgruppen, med fler än 

två poäng för överaktivitet, hade fler PTSD-poäng efter sex veckor än 

motsvarande patienter i den andra interventionsgruppen och kontrollgruppen 

(Sijbrandij, Olff, Reitsma, Carlier & Gersons, 2006). 

 

Återskapa händelsen 

För att undersöka effektiviteten av ett återskapande omhändertagande, av 

ungdomar som varit inblandade i trafikolyckor, gjorde Stallard, Velleman, Salter, 

Howse, Yule & Taylor (2006) en randomiserad kontrollerad studie där man följde 

upp 158 ungdomar i åldern 7-18 år, från Emergency & Accident Department 

(A&E). Barnen i interventionsgruppen fick  genomgå ett samtal där olyckan 

återskapades i detalj. Barnen i kontrollgruppen fick sitta med författarna och tala 

om vardagliga saker som inte berörde olyckan. Barnen intervjuades och deras 

mentala hälsa följdes upp ytterliggare. Initialt hade 45 av de 158 barnen i Stallards 

(2006) studie full diagnos för PTSD, 19 i experimentgruppen och 27 i 

kontrollgruppen. Fyra veckor efter olyckan skattade barnen i experimentgruppen 

sig själva som något bättre mående jämfört med barnen i kontrollgruppen. 
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Däremot var det ingen skillnad i föräldrarnas skattning av barnen, mellan 

grupperna. Vid uppföljningen var 83,5% helt återställda, i genomsnitt 256.7 dagar 

efter olyckan. Författarna kunde vid detta tillfälle inte påvisa någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna (Stallard, Velleman, Salter, Howse, Yule & 

Taylor, 2006) 

 

Tiden till omhändertagandet 

Snabbt bli omhändertagen 

Flannery et al. (2007) gjorde en studie där forskarna undersökte ett 

handlingsprogram, för omhändertagande av personal inom psykiatrin, som 

attackerats av patienter. Grupper utbildades i att leda ett stödsamtal och sattes 

sedan i beredskap för att åka till psykiatriska kliniker där överfall ägt rum. De tog 

hand om personerna på plats och erbjöd medicinsk vård samt ett kortare 

stödsamtal. Omhändertagandet fokuserades på att avdramatisera det som hade hänt 

samt ge offret en känsla av kontroll och hjälp att hitta bra hanteringsstrategier. 

Personalen som hade blivit anfallna självskattade initialt ganska höga PTSD-poäng 

inom samtliga områden. Dock skedde en minskning med en tredjedel av poängen 

till dag tre och ytterligare en minskning med en tredjedel till dag 10. I studien 

visade alltså att det erhållna stödet var positivt. Dock fanns ingen kontrollgrupp att 

jämföra med (Flannery et al., 2007). 

 

Campfield & Hills (2001) sökte efter den optimala tidpunkten för ett 

omhändertagande. De använde sig av två interventionsgrupper. Grupperna bestod 

av rånoffer som ej hade blivit fysiskt skadade. Rånoffren blev slumpmässigt 

indelade i grupperna; en grupp som blev omhändertagen inom tio timmar och en 

grupp som blev omhändertagande efter två dygn, efter rånförsöket. Innan 

interventionen mådde försökspersonerna lika dåligt, men vid uppföljningen efter 

två dagar hade den tidiga gruppen börjat att förbättras markant i jämförelse med 

den sena gruppen. Vid uppföljningen efter tio dagar hade symtomen i tidiga 

gruppen, sjunkit under gränsvärdet för PTSD. I den sena gruppen hade bara en 

ytterst liten minskning av PTSD-symtom skett (Campfield & Hills, 2001). 
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Få hjälp under själva händelsen 

I en studie från Gazaremsan vars syfte var att utvärdera effekten av 

omhändertagande av barn och ungdomar, under ett pågående krig I studien delades 

barn från flyktingläger in i tre grupper. I den ena interventionsgruppen fick barnen 

genomgå sju moderatorledda terapisessioner. I den andra interventionsgruppen 

hade studiens författare utbildat skolläraren i omhändertagande av barnen, och i 

hur man hjälper barn att förstå sina egna reaktioner i och kring traumatiska 

situationer. Den tredje gruppen var en kontrollgrupp som inte erhöll något 

omhändertagande. Författarna fann att det var så liten skillnad mellan grupperna 

före och efter interventionen att de kunde dra slutsatsen att omhändertagande av 

detta slag hade liten till ingen verkan på barnen som lever i en så hotfull miljö 

(Thabet, Vostanis & Karim, 2005). 

 

Omhändertagandet dröjer 

Mayou, Ehlers & Hobbs (2006) genomförde en studie för att undersöka effekten 

av omhändertagande efter en trafikolycka. Personer som varit inblandade i en 

trafikolycka delades in i två grupper. En interventionsgrupp som erhöll psykiskt 

omhändertagande, 24 till 48 timmar efter olyckan. I kontrollgruppen erbjöds inget 

stöd alls. Studien följdes upp 4 månader samt tre år efter omhändertagandet. Redan 

efter 4 månader att de individer i kontrollgruppen som mådde psykiskt dåligt efter 

olyckan hade minskat de negativa symtomen till samma nivå som de välmående 

individerna. De individer som till en början mådde dåligt i interventionsgruppen, 

mådde fortfarande dåligt vid mättillfället, även tre år senare. Med andra ord visade 

studien att individerna i interventionsgruppen inte bearbetat traumat, ens efter tre 

år (Mayou, Ehlers & Hobbs, 2000). 

 

Efter bombattentaten i Manchester beslutades att inte erbjuda någon form av 

kontrollerat omhändertagande till samtliga drabbade, då aktuell forskning pekar på 

att ett sådant omhändertagande inte har någon positiv effekt utan snarare en 

negativ effekt. Istället väntade vårdgivarna åtta veckor och screenade 74 av de 

drabbade för PTSD. 25 av dessa svarade på frågeformuläret. 12 personer uppfyllde 

kriterierna för PTSD. Dessa 12 patienter erbjöds senare kognitiv beteendeterapi 

från särskilt utbildade sjuksköterskor. Vid uppföljningen efter behandlingens slut 

så var nio patienter helt symtomfria. De tre kvarvarande patienterna hade en 
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historia av tidigare psykisk sjukdom vilket gjorde att det var svårt att särskilja 

vilka symtom som berodde på attackerna. Kognitiv Beteendeterapi har sedan 

tidigare forskning en bevisad god effekt för personer som har fått diagnosen PTSD 

(Guthrie, Wells, Pilgrim, Mackway-Jones, Minshull, Pattinson, French & 

Williams, 1999). 

 

Alla söker inte hjälp samtidigt 

Covell et al (2006) har i studien identifierat att olika riskgrupper sökte psykiatrisk 

hjälp vid olika tillfällen efter en stor katastrof. Först söker anhöriga till offren i 

terrorattackerna, sedan räddningsarbetare och vårdpersonal, och sist personer som 

blivit av med jobbet eller drabbats ekonomiskt (Covell et al., 2006). 
 

4. Diskussion 
4.1 Metoddiskussion 

All typ av forskning börjar med en idé eller en fråga. I vårt fall kom frågan 

naturligt, då vi funderade över vår egen livsvärld, i arbetet som gruppens 

sjukvårdare i Försvarsmakten. Jobbet innebär bland annat ett ansvar för 

gruppmedlemmarnas fysiska och mentala hälsa, ibland under extrema 

förhållanden. En vilja att fördjupa kunskaperna i ett mer mentalt omhändertagande 

ledde till en MESH-termssökning på begrepp som vi kände till sen tidigare och 

som berörde vår frågeställning. Det var begrepp som Posttraumatiska stress, 

Debriefing, Psykologiskt trauma, Bereavement, alla böjningar av Nurse och 

Caring samt Crisis Intervention. Sökorden kombinerades på olika sätt men antalet 

träffar blev för få, ofta < 8. För att ringa in hela området behövde vi ett stort urval 

av artiklar. Vi valde därför endast begreppen; ”Stess dissorder, post traumatic” 

samt ”Crisis Intervention”. Strävan var att ta med sökordet Nurse, med alla 

böjningar. Det ledde till artiklar som handlade om sjuksköterskor med PTSD. Vi 

kom då fram till att våra MESH-termer i sig bygger på omvårdnad och att sökordet 

Nurse blir ett överflödigt sökord. Då PTSD vart accepterat först som begrepp 1983 

så finns det förhållandevis lite forskning inom området. Den forskning som har 

bedrivits från 90-talets andra hälft fram till nu, har i huvudsak varit inriktad på att 

undersöka hur behandlingsmetoderna fungerar, alltså inte hur själva 

omhändertagandet går till. Därav valet av påverkande faktorer. En egen 

granskningsmall utvecklades i syfte att underlätta sorteringen av det stora antalet 
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artiklar som skulle kvalitetsgranskas. Viljan var att ha med grunderna för 

kvalitetsbedömning samt de kondenserade huvudbudskapen i artikeln, på ett enda 

ark. Arket kunde häftas fast på framsidan av artikeln för att på så sätt kunna se 

direkt vad artikeln handlade om. Det kostade oss mycket tid och energi att 

utveckla en egen granskningsmall, men detta tjänade vi igen då vi kunde fästa upp 

ett enkelsidigt papper på framsidan av artiklarna som gick vidare till granskningen. 

Den största vinsten fick vi i ämnesbegränsningsrutan, där vi fick en snabb kontroll 

om artiklarna var relevanta för vår studie. Vi kunde även snabbt avgöra om 

artiklarna höll en tillräckligt hög kvalité utifrån de kvantitativa och kvalitativa 

kraven (bilaga 2).  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa vilka faktorer som ökar risken för PTSD samt 

beskriva faktorer som påverkar omhändertagandet. Studiens huvudfynd är att flera 

faktorer såsom nära relation till de som drabbats, bristande socialt stöd, tidigare 

traumatiska händelser samt upprepade eller dagliga traumatiska händelser ökar 

risken för PTSD. Den huvudsakliga faktorn för ett lyckat preventivt 

omhändertagande för PTSD, var tiden till omhändertagandet. Initialt var avsikten 

att skriva om hur själva omhändertagandet skulle gå till. Vid bearbetning av 

relevanta studier upptäcktes att modern forskning främst utförs för att utvärdera 

gamla etablerade omhändertagandemetoder. Många av dessa metoder är 

utvecklade av självutnämnda gurus inom området och är inte evidensbaserade.  

Flera av de studierna visar att omhändertagande som bygger på att återuppleva 

händelsen och som dessutom kommer i ett sent skede kan få uteblivna eller 

negativa effekter (jmf. Mayou et al., 2000, ;Stallard et el., 2006,; Sijbrandij et al., 

2006, Thabet et al.,; 2005). Det är alltså ett stort behov av omvårdnadsforskning 

för att utforma tydliga omhändertagandeprinciper och behandlingsriktlinjer för 

omhändertagande av traumatiserade patienter. 

 

Inom det holistiska tänkandet ses helheten som kvalitativ, där summan i helheten 

är mer än dess delar, till exempel individer som utgör en familj eller en nära 

bekantskapskrets. Välbefinnandet beror på den fungerande helheten där en persons 

välbefinnande eller hälsa ses till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Medin 

& Alexanderson, 2000, s. 47-48). Utifrån detta synsätt bör det vara naturligt för 
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sjuksköterskan att även se anhöriga till den drabbade, vid ett trauma, som 

patienter. Att vara nära anhörig till den som drabbas ökar risken för PTSD (jmf. 

Dyregrov et al, 2003,; Hautamäki et al, 2001,; Donahue et al, 2006,; Covell et al., 

2006). Detta är något som kanske lätt kan glömmas bort inom den somatiska 

vården, i synnerhet inom akutsjukvården. Kanske det beror på okunskap och rädsla 

från vårdgivarens sida. Att förstå hur en människa mår efter att ha upplevt en nära 

anhörigs bortgång, och hur detta skall hanteras, kan upplevas som mer subtilt och 

svårhanterat, än att förstå och åtgärda ett somatisk sjukdomstillstånd. Antonovsky 

(2005, s.38-41) menar att den salutogena infallsvinkeln är att hälsa kan beskrivas 

som en punkt i ett flerdimensionellt kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Detta 

hindrar oss från att studera den bakomliggande orsaken till sjukdomen och istället 

söka efter människans totala historia inklusive sjukdomen. Ett utav dom mer 

framträdande begreppen i den salutogena teorin är Antonovskys KASAM (Känsla 

av sammanhang), d.v.s. att individens hälsa är direkt kopplad till hans/hennes 

känsla av sammanhang.  

 

Ett bra socialt stöd minskar risken för PTSD (jmf. Hautamäki et al, 2001). Alltså är 

det viktigt att som omvårdnadsansvarig sjuksköterska utgöra ett socialt stöd samt 

att försäkra sig om att patienten har ett bra socialt nätverk omkring sig. I de fall 

detta brister bör eventuella förslag på stödpersoner ges, framför allt i de fall då 

patienten saknar somatiska skador och går hem från den slutna vården. Detta blir 

än mer ett problem då målet i sjukvården ofta är att så snabbt som möjligt skriva ut 

patienterna till hemmet, där det som vårdgivare är mycket svårt att följa patientens 

själsliga tillstånd. Vissa grupper i samhället har redan från början ett litet socialt 

stöd. Till exempel invandrare som inte bott i Sverige en längre tid och därför har 

ett begränsat socialt nätverk. Dessa människor kommer också inte sällan från en 

traumatisk bakgrund och löper därför en ökad risk att drabbas av PTSD (Dyregrov 

et al., 2003,; Murphy et al., 2005). Av denna anledning är det viktigt att vara 

öppensinnad och ha i åtanke att för många människor i vårt samhälle är 

traumatiska händelser något som är mycket vanligt. Dessa personer är många 

gånger inte stärkta av detta utan snarare känsligare.  

 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle med folk från olika kulturer och etniska 

bakgrund, men utan en riktig kulturdialog så är det bara ett sociologiskt 
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mångkulturellt land där olika grupper lever nära varandra utan att riktigt förstå den 

andra gruppens livsuppfattning. Med en god kultur dialog och respekt mellan flera 

olika grupper så skapas goda förutsättningar för att samtliga parter skall kunna 

leva ett fredligt liv tillsammans (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s. 19).  

 

I samband med en traumatisk händelse är det även lätt att betrakta personer inom 

räddningstjänsten och sjukvården som starka hjälpare och skyddsänglar. Av just 

denna anledning kan de ofta glömmas bort som människor som även de kan 

behöva stöd, hjälp och omhändertas efter en traumatisk händelse. Både Bride 

(2007) och Del Ben (2006) påvisar att personer i högriskyrken löper ökad risk för 

PTSD, även då de indirekt utsätts för hemska upplevelser, genom till exempel 

berättelser (jmf. Bride, 2007,; Del Ben et al, 2006). Som vårdgivare bör man 

regelbundet även se till sina kollegor och som arbetsplatsansvarig bör man absolut 

ha rutiner för att ta hand om sin personal efter en otäck händelse. Det gäller då att 

kunna upptäcka de varningssignaler från kollegor som kan antyda att de är i 

riskzonen för PTSD. Försvarsmekanismer är omedvetna jag- funktioner för 

personen själv och är en grund för den psykiska överlevnaden. Exempel på 

försvarsmekanismer är bortträngning som innebär att individen tränger bort det 

den inte orkar med, där upplevelsen utestängs från medvetandet. Förnekande är 

också en form av bortträngning men som är kopplat till yttre händelser eller 

företeelser, där till exempel patienten inte orkar möta sin svåra sjukdom (Cullberg 

& Bonnevie, 2000, s. 96-97).  

 

I det akuta skedet är det liten eller ingen könsskillnad, men flickor mår sämre än 

pojkar i efterskedet, efter en hemsk upplevelse (Dyregrov et al., 2003,; Murphy et 

al., 2005). På grund av politiska skäl är det svårt som vårdgivare och anställd i den 

offentliga sektorn, att ge olika mycket stöd och hjälp på grund av kön. 

 

Del Ben (2006) påvisar att om den drabbade i samband med händelsen dessutom 

upplever känslor som hjälplöshet, rädsla, skräck eller upprördhet ökar risken för 

PTSD (Del Ben et al, 2006). Det ligger i situationens natur. En händelse som inte 

upplevs som hemsk och upprörande leder inte heller sannolikt till traumatisering. 

Dock är upplevelser av denna natur något personligt och subjektivt och 

sjuksköterskan bör därför sträva att förstå hur patienten upplevde händelsen i 
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patientens egen livsvärld, inte om sjuksköterskan själv tycker att händelsen låter 

otäck eller ej.   

 

Vad gäller utbildningsnivå är de undersökningar, som analyserats i denna studie, 

motsägelsefulla. Hautamäki (2001) finner stöd för ökad risk med ökad utbildning, 

medan Del ben (2006) finner stöd för motsatsen (Hautamäki et al, 2001,; Del ben 

et al, 2006). Det är därför svårt att ta hänsyn till denna faktor i nuläget och mer 

forskning behövs. 

 

Vid uppföljning av omhändertagande sa sig de tre deltagarna i Irvings et al (2006) 

studie, att de inte skulle ha sökt hjälp på egen hand (Irving & Long, 2001). Alltså 

är det viktigt att som vårdgivare inte förvänta sig att patienterna själva ska söka 

vård. Att vara omvårdnadsansvarig ställer krav att man jobbar aktivt för att finna 

de som är i behov av omvårdnad och stöd. Kognitiv Beteendeterapi har sedan 

tidigare forskning en bevisad god effekt för personer som har fått diagnosen PTSD 

(jmf. Guthrie et al., 1999). Tyvärr är det sällan vårdgivare med utbildning i KBT 

som träffar patienten i det initiala skedet och KBT är en lång behandling för att 

minska redan etablerade symtom. En viktig faktor för ett lyckat omhändertagande 

är just att det utförs tidigt efter den traumatiska händelsen (jmf. Campfield & Hills, 

2001) Man bör därför analysera vilka omvårdnadsansvariga sköterskor som träffar 

patienten i ett tidigt skede. Troligt är att det ofta handlar om prehospital personal, 

primärvårdssköterskor och vårdgivare på mottagningar. Det finns därför anledning 

att ge just denna vårdgivargrupp kontinuerlig utbildning och rådgivning för att 

kunna göra ett bra omhändertagande där sköterskan även identifierar de patienter 

med extra behov av vård. Eftersom denna vårdgivarkategori är en mycket stor del 

av den totala hälso- och sjukvården bör kanske utbildning av detta slag, ingå redan 

i grundutbildningen. Enligt boken ”Omvårdnadsteorier, -analys och utvärdering” 

av (Kirkevold, 2000), går huvudprinciperna i Virginia Hendersons teori ut på att 

definiera sjuksköterskan ansvarsområden och speciella uppgifter. Teorin har tre 

viktiga principer. Första är att vissa åtgärder är nödvändiga för hälsa och 

tillfrisknande. Andra principen går ut på att människor vanligtvis utför dessa 

åtgärder självständigt. Tredje principen syftar till att omvårdnaden skall se till att 

ge patienten självständighet att utföra dessa åtgärder. Teorin bygger mycket på ett 

behovstänkande, starkt influerat av Abraham Maslow och Erik Erikson. Målet med 
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omvårdnaden är i slutändan att främja patientens hälsa och tillfrisknande eller, när 

det är oundvikligt, en fridfull död. Behoven är universella och allmänmänskliga 

men tolkas och tillfredställs olika av olika individer, beroende på kultur, social 

bakgrund och individuella faktorer och är därför ibland högst individuella. Det är 

alltså patienten själv som ska definiera innehållet i målen för omvårdnaden. 

Behoven är konstanta, oavsett om personen är sjuk eller frisk, men behovens 

upplevelser kan växla över tiden. Kirkevold anser att Hendersons inte alltid 

utvecklar om behoven är rangordnade. Däremot uttrycker hon tvivel i om de 

fysiska behoven alltid går före de psykiska och vikten av att livet inte bara blir en 

vegetativ process utan också innehåller social samvaro, nöjen och en känsla av 

betydelsefullhet. (Kirkevold, 2000, s. 115-129). 

 

4.3 Konklusion 

Denna litteraturstudie belyser vilka människor som löper ökad risk för PTSD och 

vikten av ett snabbt och bra stödsamtal, helst inom tio timmar. Det är sällan 

utbildade terapeuter som träffar patienterna i detta skedet. De vårdgivare som först 

träffar på människor i behov av omhändertagande och stödsamtal är ofta 

sjuksköterskor i ambulans, primärvård och mottagningar. I dessa vårdteam är det 

alltid sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig. Vikten av att kunna identifiera 

och förstå vilka patienter som har ökad risk för PTSD kan inte understrykas nog. 

Att sjuksköterskan dessutom förstår sitt eget ansvar i att snabbt kunna ge 

stödsamtal och inte bara slussa vidare patienten, är även det av största vikt. 

Utbildning och träning i bemötandet av dess patienter måste utvecklas och 

standardiseras i tydliga behandlingsriktlinjer, för att få en jämn kvalitet och inte 

missa de extra utsatta. Kunskapen bör även ingå i grundutbildningen. Vår 

litteraturstudie belyser dessa punkter och visar även behovet av dessa kunskaper 

för den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan. 
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RCT Större välmonitorerad multicenter-   Randomiserad studie med för få 
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DS (I) 
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Socialarbetare 
med minst 
magisterexamen 
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urval bland 
2886 
socialarbetare. 
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Campfield 
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urval 
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mättillfällen 
(pretest, 2, 4 och 14 
dagar efter 
interventionen. 
Bortfallsanalys 
utförd. 
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formulär med Linkert 
skala för PTSD 
symtom. Deskriptiv 
statistik, Korrelations 
analys. Reliabilitet, 
validitets ref. 
ANOVA Frekvenser 
t-,r,p-värde  

Författarna fann att den grupp som fick 
CISD inom tio timmar fick en märkbar 
förbättring i antal och allvarlighet i 
stressymtom. De individer som fick 
CISD efter 48 timmar hade bara en liten 
förbättring efter två veckor. 

Covell 
Donahue 
Allen 
Foster 
Felton 
Essock 
(2006) 
 USA 

DS (II) 
medel  

Patienter som 
sökte 
psykiatrisk vård 
efter 11 
September 
attackerna 
(n=753015)  

Undersöka när olika 
riskgrupper söker hjälp hos 
mentalhälsovård i förhållande 
till tid från händelsen 

Kris intervention 
Riskfaktorer 
Omhändertagande 
Långsiktiga 
symtom av psykisk 
kris 

Retrospektiv, 
deskriptiv, icke 
experimentell,  
studie. Patient data 
efter 11 september, 
kodades efter 16 
rangordnade 
grupper. 

Patient besöken 
registrerades och 
blev använda som 
data.  Dessa data 
användes vid 
statistisk analys. 

Författarna fann att olika riskgrupper 
sökte hjälp hos mentalhälsovård vid 
olika tidpunkter i förhållande till 
attackerna 



 

Författare år 
och land 

Typ av 
studie/ 
Kvalité 

Urval Studiens Syfte  Ämnes område Design/Intervention Analysmetod Huvud resultat 

Del Ben 
Scotti 
Chen 
Fortson 
(2006)  
USA 

DS (I) 
Hög  

Frivilliga 
brandmän vid 
en mässa samt 
ett 
randomiserat 
urval från 
stationer i 
medelstora 
städer (n=131) 
bortfall (n=12) 

Författarna hade två mål med 
studien, första målet var att 
bedöma förekomsten av PTSD- 
symtom bland brandmän samt 
att koppla ihop dessa med 
demografiska data och 
traumatiska händelser. Andra 
målet var att se om dessa data 
pekade på ett samband mellan 
demografiska data, traumatiska 
händelser och förekomst av 
PTSD. 

Stressreaktioner, 
Post traumatiska 
Riskfaktorer 
Långsiktiga 
symtom av psykisk 
kris 

Retrospektiv icke 
experimentell 
studie, 
Självrapporter 
Kompensation i 
form av pengar. 
strukturerade 
Intervjuer. Bortfalls 
analys utförd 

Självskattnings 
formulär med Linkert 
skala för PTSD 
symtom. Deskriptiv 
statistik. Linjär 
regressions analys, 
Bakåtvänd linjär 
regression analys, 
Multipel linjär 
regression analys.χ², 
p-värde. Standard 
avvikelse. R- värde 

Författarna fann samband mellan 
förekomst av PTSD symtom och de som 
börjat jobba vid ung ålder, har flera jobb 
inom räddningstjänst samt specifika 
traumatiska händelser. 

Donahue 
Jackson 
Shear 
Felton 
Essock 
(2006) 
USA 

DS (I) 
hög  

Konsekutivt 
urval från de 
som sökte vård 
efter 11 
september 
(n=214) 
bortfall (n=61) 

Undersöker om de som 
individer som fick förstärkt 
terapihjälp fick ett minskat 
handikapp i det dagliga livet 
jämfört med de som endast fick 
krisstöd 

Stressreaktioner, 
Post traumatiska 
Krisinterventioner 
Riskfaktorer 
Omhändertagande 
Långsiktiga 
symtom av psykisk 
kris 

Retrospektiv, 
deskriptiv, icke 
experimentell,  
studie. 
Strukturerade 
intervjuer, mot 
ersättning 
Bortfallsanalys 
utförd 

Självskattnings 
formulär med Linkert 
skala, Cronbach´s α, 
χ², Mann-Whitney U 
test, Wilcoxon signed 
rank test, McNemar, 
Fridmans samt 
Hierkalisk 
regressions test. 

Författarna fann att de instrument de 
hade för att finna riskindivider för att 
utveckla PTSD var effektivt samt att 
dessa individer som fick förstärkt terapi 
hjälp blev hjälpta av denna jämfört med 
de som bara fick krishjälp 
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och land 

Typ av 
studie/ 
Kvalité 

Urval Studiens Syfte/ Hypoteser Ämnes område Design/Intervention Analysmetod Huvud resultat 

Dyregrov 
Frykholm 
Lilled 
Broberg 
Holmberg 
(2003) 
Sverige 

DS (I) 
Hög  

Konsekutivt 
urval av elever 
från skolor i 
Göteborg efter 
diskoteksbranden 
(N=672) bortfall 
(15%) 

Studien hade tre hypoteser. 
Branden kommer att leda till 
att elever i hela staden kommer 
att drabbas av depressiva 
symtom eller post traumatiska 
reaktioner. Reaktionerna 
kommer att variera i 
alvarlighetsgrad beroende på 
hur nära relationen var till 
skadade i branden. Flickor 
kommer att ha fler och 
alvarligare reaktioner än 
pojkar. 

Stressreaktioner, 
Post traumatiska 
Riskfaktorer 
Långsiktiga 
symtom av psykisk 
kris 

Retrospektiv, icke 
experimentell 
studie. 
Självrapporter 
samlades in vid ett 
tillfälle från 17 
skolklasser i 
gymnasiet och 
högstadiet. 

Symtomskattning, 
Linkert skala för 
PTSD. Multipel 
regressionsanalys, β-
kofficient, p-värde, 
F-värde, R², t-test   

Författarna fann att en tredjedel av 
eleverna fick poäng över gränsvärdet 
som indikerar PTSD, De som hade en 
nära relation till drabbade av branden, 
var flickor eller som inte kom från 
Sverige hade högre poäng på IES 
skalan. 

Flannery 
Farley 
Rego 
Walker 
(2007) 
USA 

DS (I) 
Hög 

(2152) 
konsekutivt urval 
av personal som 
drabbats av en 
incident inom 
psykiatrin 

Fortsatt bedömning av 
karakteristiska för psykiatrisk 
vårdpersonal som blivit utsatta 
för angrepp från patienter, 
samt hur personalen blev 
omhändertagen och hur de 
mådde efteråt. 

Stressreaktioner, 
Post traumatiska 
Krisintervention 
Riskfaktorer 
Omhändertagande 

Retrospektiv, 
deskriptiv, icke 
experimentell 
studie. Data 
insamlades från 
ASAP report forms 
som fylldes i efter 
varje incident under 
15 års tid,  varje 
incident följdes upp 
efter 3, 10 och 90 
dagar. 

Deskriptiv statistik, 
Korrelations analys. 
Reliabilitet, validitets 
ref. χ² 

Författarna kunde identifiera grupper 
och situationer som var kopplade till en 
ökad risk för våldsamheter inom 
psykiatrin. De fann också att det 
program de hade satt upp för snabbt 
omhändertagande av utsatt personal 
hade haft en god effekt. 
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Författare år 
och land 

Typ av 
studie/ 
Kvalité 

Urval (storlek) 
metod 

Studiens Syfte  Ämnes område Design/Intervention Analysmetod Huvud resultat 

Guthrie 
Wells 
Pilgrim 
Mackway-
Jones 
Minshull 
Pattinson 
French 
Williams 
(1999) 
England 

DS (II) 
medel  

Konsekutivt urval, 
samtliga som sökte 
hjälp efter 
bombattacken i 
Manchester.(n=102) 
Bortfall (67,2%). 

Beskrivning av hur 
sjukvårdspersonal jobbade 
efter bombattackerna i 
Manchester i juni 1996. Där 
valde man att inte erbjuda 
någon debriefing till den 
stora massan utan att istället 
screena efter PTSD bland 
personer som hade varit i 
kontakt med akutsjukvården. 
De personer som uppvisade 
stressymtom blev erbjudna 
KBT.  

Stressreaktioner, 
Post traumatiska 
Krisinterventioner 
Riskfaktorer 
Omhändertagande 
Långsiktiga 
symtom av 
psykisk kris 

Retrospektiv, deskriptiv, 
icke experimentell, 
studie. Bortfallsanalys 
utförd Screenings 
intervjuer, självrapporter, 
observation. Pre/ post 
test, uppföljning under 
behandling samt 6 
månader senare. 

Symtomskattning, 
IES linkert skala. 
Modifierad PTSD 
skal, Penn 
invetory,Becke 
depression 
inventory, Beck 
anxiety inventory, 
HAD, Deskreptiv 
statistik, 

Författarna kunde identifiera 12 
individer som led av någon typ av 
stress reaktion, av dessa så var två 
barn och två som ej ville ha mer 
hjälp. De övriga 8 fick behandling 
med gott resultat. Författarna menar 
att denna modell är en kostnads 
effektiv modell för att ta hand 
människor efter en stor katastrof. 

Hautamäki, 
Coleman 
(2001) 
Finland 

K (I) 
Hög  

(n=30) Riktat Urval 
av Finska krigs 
veteraner 

Denna studie är gjord för att 
utforska hur finska 
krigsveteraner har upplevt 
meningsfullhet med kriget 
och hur det kan ha påverkat 
den låga incidenten av PTSD 
i denna grupp. 

Stressreaktioner, 
Post traumatiska 
Riskfaktorer 
Långsiktiga 
symtom av 
psykisk kris 

Retrospektiv, 
Fenomenologisk studie, 
Självrapporter med hjälp 
av fyra formulär. Semi- 
strukturerade 
bandinspelade interjuver. 
Dessa innehålls 
analyserades enligt 
Crittenden, 1999 diskurs 
metod. 

Undersökande 
faktors analys, 
regression analys, 
Symtomskattning, 
Fenomenologisk 
innehålls analys. 

Veteranerna hade väldigt låga IES 
poäng, vilket tyder på att de inte 
lider av post traumatisk stress, detta 
kan bero på den höga grad av 
stolthet dessa veteraner känner för 
att de har varit med och försvarat 
sitt land samt det stöd de har från 
det Finska samhället. 
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Författare år 
och land 

Typ av 
studie/ 
Kvalité 

Urval (storlek) 
metod 

Studiens Syfte  Ämnes område Design/Intervention Analysmetod Huvud resultat 

Irving 
Long 
(2001) 
Nord Irland 

K (I) 
Hög  

(3) Riktad 
urval till tre 
kvinnor som 
utsatts för olika 
trauman. 

Denna fall studie fokuserar på 
användandet av modifierat 
CISD som förebyggande åtgärd 
till tre kvinnor som blivit utsatt 
för en traumatisk händelse 

Stressreaktioner, 
Posttraumatiska 
Krisinterventioner 
Riskfaktorer 
Omhändertagande 
långsiktiga symtom 
av psykisk kris 

Fallstudie, Semi- 
strukturerade 
Intervjuer Pre/post 
test fenomelogisk 
design och analys 

Narrativ 
fenomenologisk 
analys metod. 

Kvinnorna upplevde att de fått mycket 
hjälp av debriefingen samt att de utan 
denna ej skulle ha veta om sina egna 
stressymtom och hade därför ej heller 
sökt hjälp för dessa i ett senare skede. 

Mayou 
Ehlers 
Hobbs 
(2000) 
England 

RCT 
(II) 
Medel 

(61) 
konsekutivt 
urval utifrån 
deltagarna från 
en tidigare 
RCT studie 

Att göra en tre års uppföljning 
av vad som hade hänt med 
deltagarna i en randomiserad 
kontrollerad studie där man 
undersökte hur CISD 
påverkade patienter som hade 
varit med om en bilolycka  

Stressreaktioner 
Krisintervention 
Långsiktiga 
symtom av psykisk 
kris 

Experimentell 
prospektiv 
Uppföljnings 
studie. En grupp 
som fick CISD och 
en kontrollgrupp. 
Pre/post test, 
uppföljning vid 4 
månader och tre år 
efter intervention. 
Bortfallsanalys 
utförd. 

Självskattnings 
formulär med Linkert 
skala för PTSD 
symtom. Korrelations 
analys. Reliabilitet, 
validitets ref. Mann-
Whitney U test, 
ANOVA, ANCOVA, 
χ², F, t- ,r , p-värde  

Författarna fann att de individer som 
hade höga IES poäng i den tidiga studien 
och som fått CISD hade fortsatt höga 
poäng efter tre år medan de som ej hade 
fått CISD hade gått ner på samma nivå 
som de som hade låga IES poäng initialt. 
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Författare år 
och land 

Typ/ Design 
av studie / 
Kvalité 

Urval Studiens Syfte/ Hypoteser Ämnes område Design/Intervention Analysmetod Huvud resultat 

Murphy 
Rosenheck 
Berkowitz 
Marans 
(2005) 
USA 

DS (I) Hög (2361) 
Konsekutivt 
administrativt 
urval 

Undersöka karakteristiska för 
barn och de incidenter som 
lett till att poliser direkt har 
anlitat hälsovård. Denna 
studie är gjord för att 
utvärdera ett samarbetes 
projekt mellan polis och 
hälsovård. 

Stressreaktioner, 
Posttraumatiska 
Krisinterventioner 
Riskfaktorer 
Omhändertagande 
långsiktiga 
symtom av psykisk 
kris 

Retrospektiv 
deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 
Administrativa 
Data samlades in 
från samtliga fall 
som registrerats 
under samarbetet 
mellan polis och 
hälsovård samlades 
in och kodades. 

Deskriptiv statistik. 
Stegvis multivariat 
Logistisk regression, 
korrelations analys, 
Frekvenser, r²-
värde.OR-värde Φ-
värde, df-värde, p-
värde, CI  

Samarbetet mellan polis och mental 
hälsovård har lett till att traumatiserade 
barn får hjälp av samhället tidigare. 
Man har även funnit risker och orsaker 
som gör att ynglingarna behöver vård. 

Sijbrandij 
Olff 
Reitsma 
Carlier 
Gersons 
(2006) 
Holland 

RCT (I) Hög  Slumpmässigt 
Urval från 
överlevare 
efter en 
nyligen 
inträffad 
traumatisk 
händelse. 
(n=236) 
bortfall (59) 

syftet var att studera effekten 
av Emotionell ventilerade 
debriefing jämfört med 
Undervisande debriefing och 
ingen debriefing (kontroll 
grupp) 

Stressreaktioner, 
Posttraumatiska 
Krisinterventioner 
Riskfaktorer 
Omhändertagande 
långsiktiga 
symtom av psykisk 
kris 

Prospektiv 
experimentell 
studie. En grupp 
fick emotionell 
ventilerande 
debriefing, en 
grupp fick 
undervisande 
debriefing, en 
kontrollgrupp utan 
debriefing 
Bortfallsanalys 
utförd. 
Självrapporter, 
Observation, styrda 
Intervjuer, Pre/post 
test, 

Självskattnings 
formulär med Linkert 
skala för PTSD 
symtom. Deskriptiv 
statistik, Korrelations 
analys. Reliabilitet, 
validitets ref. χ², 
Cronbach´s α, 
Cohens κ, Mixade 
linjära modeller. 
oberoende t-test. 
Frekvenser t-, r, p-
värde. 

Författarna kunde ej påvisa några 
signifikanta skillnader mellan de tre 
grupperna vilket tyder på att 
debriefingen ej hade haft någon tydlig 
effekt. 
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Författare år 
och land 

Typ/ 
Design 
av 
studie / 
Kvalité 

Urval Studiens Syfte/ Hypoteser Ämnes område Design/Intervention Statistiskt test Huvud resultat 

Stallard 
Velleman 
Salter 
Howse 
Yule 
Taylor 
(2006) 
England 

RCT (I) 
Hög  

 Samtliga barn 
som stämde in 
på inklusions 
kriterierna och 
som ville delta 
(n=132) 
bortfall (n=26) 

Studien är gjord för att 
fastställa om en tidig 
psykologisk debriefing 
intervention är effektiv för att 
förebygga psykologisk stress 
hos unga trafikoffer. 

Stressreaktioner, 
Post traumatiska 
Krisintervention 
Omhändertagande 

Prospektiv 
experimentell 
studie. En grupp 
med emotionell 
debriefing, en med 
utbildande 
debriefing samt en 
kontrollgrupp. 
Pre/post test, 
uppföljning efter 8 
månader, 
Bortfallsanalys 
utförd. 

Observations 
instrument. 
Diagnosinstrument 
för PTSD för Barn 
oberoende t-test, 
icke-parametriskt 
test, Mann-Whitney 
analys, Wilcoxon 
test, p-värde. 

I de båda undersöknings grupperna så 
påvisades det tydliga förbättringar i 
mentalhälsa vid uppföljningen efter åtta 
och en halv månad, man kunde inte 
påvisa någon säkerställd skillnad mellan 
grupperna. 

Thabet 
Vostanis 
Karim 
(2005) 
Palestina 

RCT (I) 
Hög  

(n=154) 
konsekutivt 
urval från en 
tidigare större 
studie om 
PTSD bland 
Palestinska 
flyktingbarn 

Studiens syfte var att utvärdera 
den kortsiktiga effekten av 
grupp krisinterventioner under 
en pågående konflikt 

Stressreaktioner, 
Post traumatiska 
Krisinterventioner 
Omhändertagande 
Långsiktiga 
symtom av psykisk 
kris 

Prospektiv 
experimentell 
studie. Tre grupper, 
en grupp med 
moderotor ledd 
CISM, en grupp där 
läraren utförde 
interventionen en 
kontrollgrupp. Pre/ 
post test. samt 
demografiska data 
från föräldrar 

Observations 
instrument. 
Diagnosinstrument 
för PTSD för barn. χ², 
ANOVA, Kruskal-
Wallis test, 
Willcoxon test, 
Linjär regression 
analys, Logistisk 
regression 

Författarna kunde ej finna någon 
signifikant skillnad i stressymtom eller 
depressiva symtom mellan de tre olika 
undersöknings grupperna. Slutsatsen är 
att CISM ej fungerar på barn under en 
pågående konflikt. 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. DSM-IV-TR kriterier för PTSD.  

American Psychiatric Association [hemsida på internet]. Arlington: Psychiatric News; C 2002 

[Uppdaterad sept 2003; hämtad 10 april 2008]. DSM-IV-TR Criteria for PTSD; [en sida]. 

Tillgängliga från: http://pn.psychiatryonline.org/cgi/content/full/37/20/25-a  

DSM-IV-TR Criteria for PTSD  
A.  The person has been exposed to a traumatic event in which both of the following were present: 

1. the person experienced, witnessed, or was confronted with an event or events that involved actual or 
threatened death or serious injury, or a threat to the physical integrity of self or others.  

2. the person’s response involved intense fear, helplessness, or horror.  

B.  The traumatic event is persistently reexperienced in one (or more) of the following ways: 

1. recurrent and intrusive distressing recollections of the event, including images, thoughts, or perceptions  
2. recurrent distressing dreams of the event  
3. acting or feeling as if the traumatic event were recurring (includes a sense of reliving the experience, 

illusions, hallucinations, and dissociative flashback episodes, including those that occur on awakening or 
when intoxicated)  

4. intense psychological distress at exposure to internal or external cues that symbolize or resemble an 
aspect of the traumatic event  

5. physiological reactivity on exposure to internal or external cues that symbolize or resemble an aspect of 
the traumatic event  

C.  Persistent avoidance of stimuli associated with the trauma and numbing of general responsiveness (not 
present before the trauma), as indicated by three (or more) of the following: 

1. efforts to avoid thoughts, feelings, or conversations associated with the trauma  
2. efforts to avoid activities, places, or people that arouse recollections of the trauma  
3. inability to recall an important aspect of the trauma  
4. markedly diminished interest or participation in significant activities  
5. feeling of detachment or estrangement from others  
6. restricted range of affect (e.g., unable to have loving feelings)  
7. sense of a foreshortened future (e.g., does not expect to have a career, marriage, children, or a normal 

life span)  

D.  Persistent symptoms of increased arousal (not present before the trauma), as indicated by two (or 
more) of the following: 

1. difficulty falling or staying asleep  
2. irritability or outbursts of anger  
3. difficulty concentrating  
4. hypervigilance  
5. exaggerated startle response  

E.  Duration of the disturbance (symptoms in Criteria B, C, and D) is more than 1 month. 
F.  The disturbance causes clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other 
important areas of functioning. 
  

http://pn.psychiatryonline.org/cgi/content/full/37/20/25-a

