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Decennier av erfarenhet 



Samhälle
e 

    Individ 

En av de största riskerna med en katastrof är att  

medborgarna förlorar förtroendet för samhället 



 

Kunskap om mänskliga beteenden 

räddar liv 

Vi flyr inte främst ifrån fara, utan 

också till dem vi har nära band med. 



Modernt krisstöd 

• 80 procent av befolkningen i en västerländsk population 
kommer att råka ut för minst en potentiellt 
traumatisk händelse (Frans m.fl., 2005) 

 

• Drabbades reaktioner är signaler på stress och rädsla 
snarare än symtom.  (Hart DS, Orner R 2005) 

 

• Att uttrycka tidiga reaktioner kan skada. (Seery et al 
2008) 

 

 



Modern kunskap 

• Forskning har bredare ansats ”vad gör människor 
motståndskraftiga” - I praktiken stärk det som fungerar! 

• Finns inte en metod som passar alla - i praktiken använd 
grundläggande principer som anpassas efter individ och 
kontext. 

• Tillgång till ny teknik i neurovetenskapen ex epigenetisk 
forskning (hur miljö och gener samspelar) 



Idag: fokus flyttas 

Från att tidigt hjälpa individen att genomarbeta upplevelser 
genom att lyssna, eller passivt vara ”närvarande” 

 

 

  

 

Till att understödja individens egna starka sidor, behovs 
inventera, ge praktiskt stöd och att mobilisera det sociala stödet. 



Historiskt 

• Krisens faser Cullberg (1975;2006) 

• Myter om kris och sorg  (Wortman & Boerner 2007) : 

- ”Att inte uppvisa en uttalad reaktion leder till komplikationer 
på sikt” 

- ”Man måste prata om det som har hänt” 

• Debriefing som psykologisk metod (ISTSS, WHO, Socialstyrelsen, 

Hobfoll et al 2007).  

 

 

 

 

 



Debriefing  

• Det finns inte en metod 
som passar alla 

• Inte bra med 
obligatoriska moment 

• Påträngande frågor kan 
öka stressen 

• Deltagare kan känna 
sig pressad att berätta 

• Risk att stress ökar när 
man lyssnar på andras 
detaljerade historier 

 

 

• Socialt stöd 

• Erkänsla/ bekräftelse 

• Klargörande 

• Helhetsbild 



After action Review 
(Villado et al. Journal of Applied Psychology.2013;98(3):514-528). 

 

1. Vad var vårt uppdrag? 
2. Vad gick bra? 
3. Vad kunde vi ha gjort 
bättre? 
4. Skulle vi ha gjort något 
annorlunda? 
5. Vem behöver veta detta? 

 

 



Logik eller panik? 

 

Reaktioner när det händer 



Tänka  

Känna 

Uppfatta 

Reagera 



När vi ställs inför hot 
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Fem principer för tidigt krisstöd  

     (Hobfoll2007) 

Främja 
lugn 

Främja 
trygghet 

Främja 
samhörighet 

Främja 
tillit 

Främja 

hopp 



Främja lugn 

 

 

 

 

 

 

Det är centralt att så snart som möjligt sänka stressnivån 
och vid behov hjälpa till att hantera uttalade reaktioner 

Stabilisera vid behov 

Individuella behov 

Information om vanliga  

Krisreaktioner  

Rutiner och  

förutsägbarhet 



Främja Trygghet 

 
 
 

Säkerhet 

Grundläggande 
behov 

Information 

Akut 
sjukvård 

Skydda från exponering och främja upplevelse av att  

händelsen är avslutad, eller under kontroll. Det är angeläget att 

bryta kroppens stresspåslag. 

 



Främja samhörighet 

Människan är i grunden ett flockdjur som behöver varandra  

för att överleva i vardagen, men det är även tillsammans med  

andra som återhämtar oss efter svåra händelser. 

Erkänsla och bekräftelse Respektera kulturella  

skillnader 

Undvik 

separationer  Länka till annat 
stöd i samhället 



Främja tillit 

Det finns risk att kontrollförlusten efter svåra händelser 

leder till generalisering och man riskerar att tappa tillit till 

sin egen och samhällets förmåga.  

Hjälp till självhjälp Uppmuntra positiva 
hanteringsstrategier 

sortera och prioritera behov 
Identifiera gap mellan  

behov och resurser 



Främja hopp 
 

 

 

 

 

 

 

Att främja hopp är ett resultat av de andra principerna. När 
situationen är akut handlar hoppet ofta om hur man skall 
hantera eller stå ut de närmaste timmarna eller dagarna.  

Normalisera reaktioner 

Långsiktighet och tålamod Aktivitet istället för  

passivitet 

Visa tilltro till den drabbades  

    egna resurser och förmågor 



Psychological First Aid (PFA) 

National Child Traumatic Stress Network 

www.NCTSN.org 

National Center for PTSD 

www.ncptsd.va.gov 

 

 

 

 

 

http://biblioline.nisc.com/scripts/login.dll?23072006195423_4


Psykologisk första hjälp (PFA) 
Etablera kontakt, skapa en relation 

Säkerhet och trygghet  

Stabilisering 

Problem- och behovsinventering 

Praktiskt och socialt stöd 

Information om reaktioner och bemästring 

Fortsatt stöd 

 



För mer information 

Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri 

Psykologisk första hjälp www.katastrofpsykiatri.uu.se  

 

Krisstöd vid allvarlig händelse (socialstyrelsen 2008) 

 

Krisstöd Natur och Kultur (2013) 

(För mängdrabatt ring förlaget  08-453 86 87)  



Diskutera 

För en vecka sedan miste er kollega Maria sin son 

Joel, 13år i en bilolycka. Idag är hennes första dag 

tillbaka på arbetsplatsen.  

 

Er närmaste chef har varit i kontakt med Maria för att 

underlätta hennes återkomst till  arbetsplatsen. Ni har 

Blivit informerade om att Maria inte vill tala om det som 

hänt.  

Det är tidigt på morgonen och du går in 

personalrummet, det sitter en ensam person vid 

bordet. Det är Maria, du har inte träffat henne sedan 

olyckan. 

Hur hanterar du situationen? 



Den första kontakten med 

drabbade 

 
• Din närvaron i sig kan lugna  

• Ta kontakt på ett respektfullt och naturligt  sätt 

• Var lyhörd för vad som är lämpligt när det gäller ögon- 
och fysisk kontakt 

• Prioritera och ”scanna av” vid situationer med många 
drabbade 

 

 

     Ofta korta kontakter, men viktig närvaro 



Säkerhet och trygghet 

• Utsatthet får styra prioriteringar 

• Fysisk och emotionell trygghet 

• Omedelbar tillgång till praktiska resurser 

• Stärka upplevelsen av kontroll 

• Gör saker som: 

- innebär aktivitet 

- är möjliga  

- är kända 

• Undvik ytterligare exponering  



säkerhet och trygghet 

information 

 
• Vad man i nuläget vet om hur händelsen utvecklar sig 

• Vad som görs för att hjälpa de drabbade 

• Vilka resurser som finns tillgängliga för stöd 

• Vanliga reaktioner efter svåra händelser och hur man 
kan hantera dem. 

 

 

Den mänskliga hjärnan kan ofta acceptera  

att man inte vet säkert – men inte att ingenting görs. 

 



Behovsinventering 

• Samma händelse – olika behov 

• Art och grad av upplevelse  ”Vad har hänt?”, ”Var befann 
du dig när x hände?” 

• Oro kring omständigheterna och kvarstående hot 

• Om en familjemedlem eller nära vän saknas eller har 
omkommit 

• Andra förluster 

• Tillgång till socialt stöd 

 

 

 


