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Annika Westergren, Leg psykolog

RKC Skellefteå

Målgrupp

• 4 psykologer (varav en halvtid som verksamhetschef)

• Flyktingar med krigs- och/eller tortyrskador eller trauma från flykten,

• 1 socionom
• 1 fysioterapeut
• 1 dramapedagog/verksamhetsutvecklare

oavsett uppehållsstatus

• 16 och uppåt (RKC Skellefteå)
• Alla kan remittera, man kan även söka själv

• 1 administratör

Hur vanligt är det med traumatiserande
upplevelser bland flyktingar?
• Röda Korsets högskola har gjort en studie bland nyanlända syrier,

samt asylsökande från Syrien, Somalia och Eritrea, 2016.

• ”Nyanlända och asylsökande i Sverige”, finns på Röda Korsets

högskolas hemsida
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Psykisk ohälsa, prevalens

Vardagen som asylsökande
• Att ha förlorat mycket – nära och kära, socialt sammanhang och position, sin hälsa,

sin ekonomi, sitt hemland, sitt språk

Nyanlända
Syrien

Asylsökande
Syrien

Asylsökande
Somalia/Eritrea

Depression/Ångest

36 %

42 %

53 %

PTSD

30 %

32 %

46 %

Lågt välbefinnande

38 %

47 %

58 %

• Inte ha möjlighet att påverka sin situation i någon större utsträckning, inte få lov att

arbeta, bo med främmande människor, inte kunna äta det man vill, och leva i väntan
på Migrationsverket

• Vara osäker på hur man ska bli bemött, och ibland utsättas för negativa reaktioner

från omgivningen

GÖR NÅGOT!
• Önskemål från omgivningen: PTSD-behandling
• Vad behöver patienten?
• Vad är möjligt?
• Asylprocessen som utdragen kris

Definition

Hjärnan och händelser

• Trauma är resultatet av att bli exponerad för en stressande situation som

överväldigar vår förmåga att hantera den, och där vi inte kan komma undan.

Tankar

• Dvs traumat sitter i det individuella nervsystemet, inte i själva händelsen!

Yttre sinnesintryck

• Men lite slarvigt pratar vi ibland om t ex ”bilolyckan” som ”traumat”

Inre kroppssensationer
Känslor
Berättelse om något som hänt,
och som har hänt mig
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Traumats kärna

Överlevnadsmekanismer
Hot

Mobilisering

Aktiv respons?

"Det är som att det som hände fortfarande händer."

Inte
möjlig

Frys

"Spela död"
(Kollaps)

Fäkta

Fly

Blidka

Faktorer som påverkar effekten

PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom

• Typ av trauma (interpersonellt eller inte)

Död, dödshot, (hot om) allvarlig skada/sexuellt våld mot själv eller andra, indirekt eller
direkt upplevt.

• Ålder vid tiden för händelserna
• Kronicitet (hur ofta)
• Grad (hur svårt)

Gör så att personen lider mycket av symtomen och/eller har svårt att fungera socialt
samt klara av arbete och/eller skola.

• Relation till ev förövare
• Förekomst av hot
• Tidigare exponering
• Inre resurser
• Ev vårdnadshavares resurser och förmågor
• Omgivningsfaktorer (nätverk, socioekonomiska faktorer etc)

Fyra symtomgrupper:
• Återupplevande
• Undvikande
• Negativa förändringar av kognition och mående
• Överspändhet

• ...

Kroppen
• Smärta (smärträdsla)
• Spänningar
• Domningar
• Svaghetskänsla
• Huvudvärk
• Dålig kontakt/nedsatt närvaro i kroppen
• Andningen
• Stelhet
• Funktionell neurologisk störning
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Traumabehandlingens faser

RKC: Enskild kontakt

• 1. Stabilisering och symtomreduktion (yttre och inre)

• EMDR

• 2. Bearbetning av traumatiska minnen (EMDR, PE, NET, …)

• NET

• 3. Integrering och rehabilitering

• Prolonged Exposure

• Asyl: Samma fast oftast med tolk!

•…
• Stödsamtal
• Psykosocialt stöd
• Kroppsbaserade tekniker

RKC: Gruppbehandling

RKC: Övriga insatser

• Psykoedukativa grupper

• Föräldra-barn-grupper

• Medi-Yoga

• Småbarnsgrupp

• Sömngrupp

• Tjejgrupp

• Stresskola

• Lovaktiviteter

• Mindfulness

• Sommarkollo

• Stabilisering

•…

• Psykodrama
•…

• Anhörigstöd

Tortyrskadeutredning
• Förfrågan från Migrationsverket eller högre instans
• Team läkare och psykolog (och jurist)
• Istanbulprotokollet
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