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Det är på tiden att vi i Sve-
rige får tillgång till de möjlig-
heter som finns att hjälpa krigs-
skadade och på annat sätt trau-
matiserade barn till ett bättre
liv. Sverige har inte varit i krig
sedan 1813 och har sluppit de
fasor som under två världskrig
drabbade resten av Europa.

Ända sedan första världs-
kriget har man beskrivit reak-
tioner hos människor som varit
utsatta för långvarig eller upp-
repad livsfara. Från »shell-
shock», som  beskrevs framför
allt hos frontsoldater, och fram
till det som vi nu kallar post-
traumatiskt stressyndrom har
mycket hänt både i behandling-
en och i krigföringen.

Sverige har hittills inte haft
de enorma problem med döds-
hot och ond bråd död som
många barn och ungdomar
upplever i de nord- och syd-
amerikanska storstäderna. Ty-
värr är detta ett globalt feno-
men, som också är på väg till
oss. Vi måste vara beredda att
hjälpa de drabbade.

Psykodynamisk
grundsyn
Boken är en produkt av fle-

ra författare och har en starkt
autentisk prägel. Läsaren inser
att det som hänt dessa barn
egentligen är ofattbart. Ändå
måste man som terapeut kunna
uthärda och bära det för att
kunna hjälpa.

Dessa barn och ungdomar
löper stor risk att utveckla psy-
kiska symtom eller psykoso-
matiska sjukdomar och be-
höver professionell hjälp tidigt
för att slippa livslång invali-
ditet. Författarna är alla utbil-
dade psykoterapeuter och har
därmed en god teoretisk bak-
grund till sitt synsätt i arbetet.

I boken betonas den späd-
barnsforskning som pågått
länge och som troligen kom-
mer att dominera barnpsykia-
trin. Författarna omfattar en

psykodynamisk grundsyn med
en klar inriktning mot utveck-
lingspsykologi och objektrela-
tionsteorin. Samtliga arbetar
som terapeuter och har olika
utbildningar och bakgrund. Ur
barnpsykiatrisk synvinkel är
detta positivt för förståelsen av
arbetets tvärvetenskapliga na-
tur. Det är skönt att läsa att pro-
blemen är mångfacetterade och
att alla infallsvinklar behövs
och det gäller från konstitution
till miljö och upplevelser.

Redskap för
alla behandlare
På de flesta barnpsykiatris-

ka kliniker i Sverige har man
arbetat med flyktingbarn på nå-
got sätt, och det finns troligen
en stor kunskap ute i landet.
Det är därför glädjande att den-
na bok nu kommer som ett red-
skap för alla behandlare.

Boken kombinerar teori och
praktik på ett förnämligt sätt
och blir därmed lättläst och in-
tressant. Författarnas erfaren-
het är, inte oväntat, att ju tidiga-
re i livet barnen drabbas, desto
allvarligare blir skadorna.

Boken vänder sig till pro-
fessionella behandlare och re-
kommenderas varmt till alla
som i psykoterapi försöker
hjälpa dessa barn och ungdo-
mar. Den bör finnas på varje
barnpsykiatrisk mottagning.
Författarnas långa erfarenhet
och goda teoretiska grund in-
ger både hopp och förtröstan. •
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Erik Kreyberg Normann är
barnläkare vid Akers sjukhus i
Norge, där man sedan 1986 har

en avdelning för sexuellt ut-
nyttjade barn. Första året togs
20 barn emot, 1992 kom 315,
och under sju år har 1 300 barn
undersökts. Genomsnittsål-
dern är 6,5 år, och i 40 procent
av fallen misstänks den biolo-
giske pappan vara förövare.
Okända gärningsmän utgör
bara 2 procent, och det typiska
barnet som kommer till Akers
sjukhus är mellan tre och sex
år. En tredjedel är pojkar.

Idag finns en hel del böcker
om sexuella övergrepp mot
barn, och en del kapitel i boken
tillför bara i delar något nytt.
Men mycket intressanta är er-
farenheterna från Akers sjuk-
hus och diskussionen runt de
dagsaktuella frågorna: Hur tol-
kar man statistiken? Hur defi-
nieras ett sexuellt övergrepp?
Hur är det med falska anmäl-
ningar? Är det vanligt med an-
mälningar som vapen i vård-
nadstvister? Vågar man bada
med sina barn? Hur tolkar man
barns symtom? Kan man tro på
barn?

Falska anmälningar kan fin-
nas, konstaterar Kreyberg, men
det som barn berättar spontant
första gången brukar vara sant.
Och visst har barn livlig fanta-
si, men de kan rimligtvis inte
fantisera om sådant som inte
finns i deras begreppsvärld och
som de ofta saknar ord för.
Barns berättelser om över-
grepp är oftast logiska. »Oav-
sett sanningshalten, har ett
barn som berättar om sexuella
övergrepp allvarliga problem.»

Talande barnteckning
Intressant är beskrivningen

av den 8-årige pojken som ritar
teckningar med pratbubblor
som tydligt återger över-
greppsproblematik. Pojken har
gått länge i terapi vid en barn-
och ungdomspsykiatrisk klinik
utan att avslöja något. Först ef-
ter kroppsundersökning, där
man fann förändringar i änd-
tarmsöppningen, kunde pojken
berätta vad han utsatts för. Nu
slapp han själv »avslöja» sin
utsatthet, även om han i prakti-
ken gjort det i sina teckningar.

»Barn ritar människor och
figurer så som de uppfattar
dem i förhållande till betydel-
sen de har i deras vardag» och
»det finns en stor skillnad mel-
lan en teckning av en man med
penis, och en penis med en man
bakom».

»I ca 30 procent av fallen
där barn utnyttjas finns det fy-
siska skador som är orsakade
av övergreppet.» Men Krey-
berg noterar också att: »Vid de
tillfällen som vi på Akers sjuk-
hus har fått barn hänvisade till
oss av daghemspersonal på
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