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Överlevande från »Estonia»-
katastrofen rapporterar inte
mycket högre traumatiska
stressreaktioner än personerna
från flyghaveriet vid Gottröra,
något som skulle kunna förkla-
ras med en hög grad av dissocia-
tion under och strax efter kata-
strofhändelsen.

Genom psykologisk bearbet-
ning kan den psykiska smärtan
reduceras och upplevelsen av
traumat eller hotet bli en inte-
grerad del av den drabbades ti-
digare liv – personen får hjälp
att leva med, och inte trots, sina
upplevelser.

Att överleva ett uttalat dödshot kan
för en del personer komma att medföra
en framtida psykiatrisk problematik.
Detta gäller särskilt om det överhängan-
de livshotet har varat under en längre
tid, men det kan räcka med ett par minu-
ter. Om man vid olyckstillfället dess-
utom har förlorat en eller flera nära an-
höriga eller vänner medför detta att
överlevandereaktionen kompliceras av
en samtidig sorgereaktion. Men bara
det faktum att vara överlevande när
många andra dör innebär en särskild
stressbelastning [1, 2].

Intresset för och kunskaperna om de
biologiska, psykologiska, sociala och
existentiella effekterna av att utsättas
för traumatisk stress avspeglas i det an-
tal vetenskapliga rapporter som publi-
cerats inom området. Med hjälp av till-
gängliga databaser har fram till juni
1996 1 531 artiklar från över 70 tid-
skrifter kunnat registreras. Dessa arbe-
ten innefattar epidemiologiska, nosolo-
giska, etiologiska, kliniska, behand-
lingsmässiga och prognostiska aspek-

ter. Under den senaste femårsperioden
har ökningen av antalet artiklar varit
särskilt påtaglig.

Psykiskt trauma
och traumatisk stress
Det traumatiska stressbegreppet kan

inkludera både ett psykiskt trauma, ett
reellt livshot och ett existentiellt hot [3,
4].

Samtidigt med den medvetna upple-
velsen av hotet kommer också en »regi-
strering» att ske på förmedveten och
omedveten nivå. Detta är en förutsätt-
ning för att den drabbade skall kunna
skydda sig mot den psykiska smärta
som hotet eller förlusten utlöser. Med
hjälp av psykologiska försvarsmekanis-
mer, t ex förnekande och bortträngning,
kan den psykiska smärtan/ångesten
dämpas i den första fasen efter ett trau-
ma.

Normala reaktioner
För förståelsen av den traumatiska

psykiska krisens reaktioner och sym-
tom – och för att kunna bedöma huruvi-
da det rör sig om en normal reaktion –
måste man ta hänsyn till i vilken livsfas
den drabbade befinner sig.

Den normala traumatiska krisreak-
tionen har olika faser eller stadier:
chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas
och nyorienteringsfas [5].

Den normala posttraumatiska stress-
reaktionen hos dem som har överlevt ett
uttalat och tydligt livshot i samband
med ett trauma karaktäriseras av fyra
symtomgrupper:

1. De affektiva eller känslomässiga
symtomen, vilka inkluderar dödsångest
och inpräntade minnesbilder. Situatio-
nen kan också komma att leda till att
överlevnadsskuld utvecklas. En oför-
måga att känna något eller en tomhets-
känsla liksom nedstämdhet beskrivs av
många drabbade.

2. Bland beteendeförändringar kan
ibland en till synes oförklarlig trötthet
vara dominerande, men också irritabi-
litet och aggressivitet är vanligt.

3. Inställningen till sig själv och/el-
ler omgivningen kan präglas av miss-
tänksamhet och overklighetskänsla. De
existentiella frågorna aktualiseras ofta
av traumat.

4. De psykofysiologiska symtomen
brukar domineras av en ökad muskulär
spänning och en överdriven »startle re-
action», dvs överreaktivitet vid plötsli-
ga ljus- eller ljudstimuli. Erfarenheten
har visat att det räcker med några minu-
ters oväntad och kraftig ljudexponering
för att drabbade även efter flera år skall
uppvisa en förändrad »startle reaction».
Ett förändrat sömnmönster och en ökad
frekvens mardrömmar är vanligt.

Skyddsfaktorer
En viktig skyddsfaktor är om den

drabbade har en god »coping», dvs bio-
logiska, psykologiska och livsåskåd-
ningsmässiga grundförutsättningar för
att kunna bemästra en stark psykisk be-
lastning. Erfarenheten har visat att föl-
jande fyra faktorer kan bidra till detta:
• en god och stabil tillit (faith)
• ett personligt engagement (commit-

ment)
• stolthet och självrespekt (pride)
• ansvar och förpliktelse (responsi-

bility)

Den israeliske antropologen Aaron
Antonovsky [6] har definierat »känsla
av sammanhang» (KASAM). Denna ut-
trycker i vilken utsträckning man har en
tillit till att ens värld är förutsägbar och
att det finns en hög sannolikhet för att
saker och ting kommer att gå så bra som
man rimligen kan förvänta sig. En hög
grad av KASAM synes vara ytterligare
en betydelsefull faktor för en förmåga
att bemöta psykisk belastning.

I pågående uppföljningsstudier av
överlevande efter flygolyckan vid Gott-
röra den 27 december 1991 och »Esto-
nia»-katastrofen den 28 september
1994, har det visat sig att en låg grad av
känsla av sammanhang är starkt positivt
korrelerat till förekomst av posttrauma-
tisk psykopatologi. En hög grad av pe-
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ritraumatisk dissociation synes i ett kor-
tare tidsperspektiv vara en skyddsfaktor
[7].

Vid screening av posttraumatiska
stresssymtom bör välbeprövade själv-
skattningsinstrument komma till an-
vändning. Inom katastrofpsykiatrin re-
kommenderas idag att använda två
självskattningsskalor: PTSS (posttrau-
matic symptom scale) och IES (impact
of events scale) [8]. 

PTSS kan användas redan under de
första dagarna efter traumat. De tio enk-
la frågorna, där den drabbade skall sva-
ra ja eller nej, återger de vanligaste post-
traumatiska stressymtomen. Man kan
få högst 10 poäng vid denna självskatt-
ning; redan 5 poäng antyder en relativt
kraftig reaktion.

IES kan användas först efter tre till
fem veckor och kan upprepas för att föl-
ja en process utveckling. Frågeformulä-
ret kan ge en uppfattning om huruvida
den drabbade är på väg att utveckla en
posttraumatisk psykopatologi eller inte.
Man kan som högst få 75 poäng. Vid en
sammanställning av drygt 50 studier
[opubl data, 1996] kan man uppsätta
följande gränsvärden:

Under 20 poäng. Mindre trauma,
normal eller lätt reaktion, väl förberedd
för händelsen.

20–30. Måttlig reaktion, drabbade
bör följas upp.

31–40. Traumatisk stressreaktion
med viss sannolikhet för PTSD (post-
traumatiskt stressyndrom).

41–50. Svår stressreaktion, hög san-
nolikhet för PTSD, behov av behand-
ling.

Över 50. Drabbade bör undersökas
med personliga strukturerade intervjuer
med avseende på bedömning av PTSD,
uppföljningar, specialistvård.

Gottröra och »Estonia»
Den 29 december 1991 nödlandade

vid Gottröra ett reguljärflygplan av typ
DC 9 drygt fyra minuter efter start från
Arlanda. Ombord fanns 122 passagera-
re. Vid nödlandningen, då flygplans-
kroppen bröts sönder i tre delar, kom
sammanlagt 81 personer att ådra sig so-
matiska skador. Den svårast skadade
hade fått kotfrakturer med bestående in-
validiserande neurologiska komplika-
tioner.

Passagerargruppen har följts upp

med PTSS och IES efter en månad, fyra
månader, 14 månader samt 25 månader.
Frekvensen posttraumatiska stressym-
tom genomgick en förändring över tid,
med en markant minskning efter fyra
månader samt därefter en ökning.

Vid uppföljningen efter två år skatta-
de 28 personer mer än 30 poäng på IES-
skalan. Av dessa var det av praktiska
skäl möjligt att låta 19 personer genom-
gå en noggrann psykiatrisk bedömning
med strukturerade intervjuer. 14 perso-
ner hade utvecklat PTSD – nio av dessa
fyllde också kriterier för egentlig de-
pression.

När »Estonia» sjönk i hårt väder den
28 september 1994 fanns över tusen
människor ombord. De flesta omkom
och följde med fartyget till botten.

Till de överlevande som var bosatta i
Sverige (42 män och 11 kvinnor) utsän-
des, med syfte att studera överlevandes
tidiga stressreaktioner, en enkät tre må-
nader efter olyckan. Graden av psykisk
traumatisering och frekvensen av trau-
matiska stressymtom mättes bl a med
PTSS och IES. I Tabell I jämförs de ak-
tuella resultaten med resultaten från
gruppen överlevande från flyghaveriet
vid Gottröra.

Att de traumatiska stressreaktioner-
na ej rapporteras ännu högre i gruppen
överlevande efter »Estonia»-katastro-
fen skulle kunna hänga samman med en
hög grad av dissociation under och strax
efter katastrofhändelsen: känsla av be-
dövning 43 procent, minskad uppmärk-
samhet 55 procent, derealisation 67
procent, depersonalisation 33 procent,
dissociativ amnesi 29 procent.

Dissociativa mekanismer kan möjli-
gen »skydda» mot alltför starka intryck
av de traumatiska upplevelserna och
därmed i ett tidigt skede reducera fre-
kvensen av rapporterade stressymtom.
En annan skyddsfaktor är en högt gra-
derad känsla av sammanhang (medel-
värde 62,5, bedömt enligt Antonowskys
principer).

Studier av trafikolyckor
Att förlora ett barn (även unga vux-

na barn) i trafikolyckor är relativt van-
ligt. Förlustdrabbade medelålders för-
äldrar har av Shanfield och medarbeta-
re [9] följts upp drygt två år efter förlus-
ten. Man fann att föräldrarnas sorg fort-
farande var mycket intensiv och att de

rapporterade en klart förhöjd frekvens
av såväl psykiatriska symtom och
skuldkänslor som kroppsliga besvär. En
del föräldrar löpte större risk att utveck-
la psykisk ohälsa. Detta gällde särskilt
instabila familjer och och för dem som
hade haft en ambivalent relation till bar-
net. Föräldrar med tidigare förlustupp-
levelser utvecklade färre psykiatriska
symtom. Följande faktorer medförde en
ökad risk för psykiatrisk sjuklighet:
• vara mor
• förlora en dotter
• förlora ett barn som bor hemma
• förlora sitt äldsta barn
• förlora sitt barn i en singelolycka

De psykiska reaktionerna hos över-
levande efter trafikolyckor har beskri-
vits av Malt och medarbetare i flera ar-
beten. De tidiga reaktionerna präglas av
starka känsloupplevelser och ringa
bortträngning av minnesbilder [10]. Det
påpekas att den skadade tidigt bör un-
dersökas/intervjuas av en psykiater
med särskilda kunskaper i psykisk trau-
matologi. En sådan intervju har också
en terapeutisk verkan genom att patien-
ten får en möjlighet till att avreagera sig.

Det påpekas också att »trauma-psy-
kiatrin» har ett stort värde när det gäller
att förebygga psykiatriska långtidsef-
fekter. Olyckans personliga innebörd
och den skadades premorbida person-
lighet har avgörande betydelse för hur
den drabbade kommer att klara sig på
lång sikt. Man föreslår ett nära samar-
bete mellan traumakirurg och trauma-
psykiater.

En grupp på 107 vuxna patienter
som hade skadats svårt i trafikolyckor
har följts upp under två år [11]. Den to-
tala incidensen av psykiatriska stör-
ningar som bedömdes bero på olyckan
uppgick under uppföljningsperioden
till 22,4 procent. Incidensen av icke-or-
ganiska psykiatriska störningar var 16,8
procent vid den första uppföljningen
och 9,3 procent vid den andra. Organis-
ka psykiatriska sjukdomstillstånd sågs
hos knappt tio procent av den studerade
gruppen.

I en treårsuppföljning av 551 vuxna
som skadats i trafikolyckor kunde Malt
och medarbetare [12] visa att någon
form av besvär kvarstod för 54 procent.
En nedsatt arbetsförmåga rapporterades
av 31,8 procent och en försämrad
kroppslig hälsa av 26,0 procent. Det på-
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Tabell I. Jämförelse av gradering enligt PTSS
och IES mellan överlevande från flyghaveriet
vid Gottröra och överlevande från  »Estonia»
(resultaten från Gottröra-gruppen togs fyra
månader efter olyckan).

Händelse antal PTSS-10 IES-15

Gottröra 68 2,6 20,1
Estonia 42 3,9 28,3



pekas att trafikolyckor är en viktig or-
sak till sjuklighet och nedsatt livskvali-
tet och att långtidsutfallet bäst kan be-
skrivas inom en biopsykosocial refe-
rensram.

Hos personer som har utsatts för ett
psykiskt trauma eller en traumatisk
stress är det inte endast det posttrauma-
tiska stressyndromet som kan komma
att bli aktuellt att överväga. Efter ett
svårt trauma eller överhängande livshot
kan följande differentialdiagnoser
(DSM-IV) komma att övervägas:

Korttidseffekter. Anpassningsstör-
ning, akut stressyndrom, sorgereaktion.

Långtidseffekter. Posttraumatiskt
stressyndrom, paniksyndrom, enkel
fobi, egentlig depression, somatise-
ringssyndrom, drog- eller alkoholbero-
ende.

Bestående effekter. Bestående per-
sonlighetsstörning efter katastrofupple-
velse.

I det korta tidsperspektivet är det
framför allt förebyggande insatser som
kommer att bli aktuella, liksom att iden-
tifiera riskpersoner samt att för speciell
behandling prioritera personer med an-
passningsstörning och akut stressyn-
drom.

Beträffande långtidseffekter skall de
personer som utvecklar andra psykiat-
riska tillstånd än PTSD erbjudas psyki-
atrisk behandling enligt gängse princi-
per.

Den normala traumatiska stressreak-
tionen kan i det akuta skedet hos en del
personer komma att utvecklas till ett
akut stressyndrom. Detta har beskrivits
på följande sätt [13]:

Inklusionskriterierna för akut stress-
syndrom är de samma som för PTSD.
Det akuta stressyndromet kan därför ses
som ett förstadium till PTSD. Det före-
ligger åtminstone risk för att PTSD kan
utvecklas om den drabbade tidigare har
fyllt kriterierna för akut stressyndrom.
B-kriteriet är av särskilt intresse efter-
som det inkluderar dissociativa feno-
men under akutskedet – och således
kommer att utgöra basen för den drab-
bades återupplevande.

Den traumatiska stressreaktionen
kan ibland komma att utvecklas till en
anpassningsstörning, generaliserat ång-
estsyndrom, panikångestsyndrom, so-
matiseringssyndrom samt olika för-
stämningssyndrom (inklusive egentlig
depression). Alkoholberoende och
drogmissbruk kan i vissa fall ytterligare
komma att komplicera bilden.

I en studie av traumapatienter har
Ponzer [14] undersökt psykosociala
faktorer. Personer som har överlevt
skottskador uppvisade jämfört med en
kontrollgrupp en högre dödlighet, sjuk-
lighet och förekomst av antisociala per-
sonlighetsdrag vilka ej hade samband
med uppkomsten av skottskadan. Det

förelåg en risk för upprepade trauman
och att vissa patienter kunde utvecklas
till kroniska traumaoffer.

Patienter som rapporterade en be-
gränsning i vardagsaktiviteter ett år ef-
ter traumat hade ofta mera smärtor och
uppvisade tecken på depression redan
under den första sjukhusvistelsen. De
kvinnor som hade upplevt hög grad av
traumatisk stress i samband med den
traumatiska händelsen rapporterade
ofta somatiska och psykiatriska pro-
blem vid en senare uppföljning. De var
också sjukskrivna under längre tid.

En sammanfattande utvärdering av
olika aspekter av trafikskador har rap-
porterats av Statens beredning för ut-
veckling av medicinsk metodik, SBU
[15]. Såväl incidens och epidemiologi
som klassifikation finns beskrivet. And-
ra avsnitt i rapporten behandlar möjlig-
heter till förebyggande åtgärder, skade-
mekanismer, prehospital vård, organi-
sationsformer för traumavård och trans-
porter, internationella aspekter, rehabili-
tering samt psykiskt omhändertagande.

Det posttraumatiska
stressyndromet – PTSD
Det posttraumatiska stressyndromet

(PTSD) är det mest traumaspecifika
psykiatriska tillståndet – och det som ur
psykologisk, biologisk, sociologisk,
politisk och legal synvinkel kommit att
mest uppmärksammas. Människans
biologiska och psykologiska reaktions-
mönster är relativt lika oavsett vilken
typ av traumatisk stress individen har
utsatts för.

Olika grundvetenskaper har bidragit
med teoretiska förklaringsmodeller till
förståelsen av det posttraumatiska
stressyndromet. Våra kunskaper i neu-
robiologi och psykofysiologi kan hjälpa
oss att förstå uppkomsten av olika sym-
tom. Sättet att psykologiskt handskas
med och reagera på ett trauma kan på ett
kompletterande sätt beskrivas med
hjälp av inlärningsteori, psykoanalytisk
teori och kognitiv psykologi. Den exi-
stentialhumanistiska filosofin och teo-
logiska discipliner är ofrånkomliga teo-
retiska komplement för förståelsen av
det posttraumatiska stressyndromet.

Den första samlade beskrivningen av
PTSD gjordes i DSM-III-R med ut-
gångspunkt från att den drabbade skall
ha upplevt ett hot eller katastroftrauma
individuellt eller kollektivt. I DSM-IV
[13] finns de diagnostiska kriterierna
specificerade. Sjukdomstillståndet för-
utsätter att den drabbade skall ha expo-
nerats för en traumatisk händelse som
involverar faktisk eller hotande död el-
ler allvarlig skada, och att den drabba-
des reaktion skall karaktäriseras av 
rädsla, hjälplöshet eller skräck.

Tillståndet karaktäriseras av tre
symtomgrupper:

1. Ständigt återupplevande av den trau-
matiska händelsen (intrusion).

2. Ständigt undvikande av stimuli (avoi-
dance) som kan sättas i samband med
traumat.

3. Bestående tecken på psykisk över-
spändhet (hyperarousal).
Syndromet skall vara åtminstone en

månad och orsaka tydliga obehag eller
försämrad funktion – socialt eller yr-
kesmässigt.

För att diagnosen PTSD över huvud
taget skall kunna komma ifråga krävs
att det s k inklusionskriteriet är upp-
fyllt. Detta innebär både att ha expone-
rats för en extremt traumatisk händelse
och att denna har utlöst en psykisk reak-
tion. Mindre starka psykologiska på-
frestningar kan leda till reaktioner med
intrusion-, avoidance- och/eller hyper-
arousalsymtom. Vid dessa tillstånd har
det psykiatriska insufficienstillståndet
en mera komplex genes; PTSD-begrep-
pet bör då undvikas.

Olika riskgrupper
Det finns ett antal riskfaktorer (so-

ciodemografiska, biologiska, psykolo-
giska och sociala) som kan bidra till en
ökad sannolikhet för att en person kan
komma att utveckla ett posttraumatiskt
stressyndrom, vilket medför att särskil-
da förebyggande bemötande- och be-
handlingsinsatser kan vara motiverade. 

Det är väl känt att barn utgör en risk-
grupp, särskilt vid separation från för-
äldrarna. Barnets psykiska sårbarhet
beror framför allt på hotet om att bli
övergiven.

Att äldre kan utgöra en riskgrupp be-
ror i första hand på den äldre männi-
skans mindre psykobiologiska margi-
naler, lägre förmåga till anpassning och
större behov av stabilitet i den psykoso-
ciala miljön.

För invandrare kan det sociala nät-
verket ofta fungera sämre. Många in-
vandrare har också flyktingbakgrund
med många gånger traumatiska upple-
velser från hemlandet samt det pågåen-
de flyktingtraumat.

Vid situationer när samhället drab-
bas på ett totalt sätt och infrastrukturen
upphör att fungera – när problemen
kring möjligheterna att överleva domi-
nerar – kommer den psykologiska pro-
blematiken att bli mindre framträdande.
Den totala katastrofen är för den moder-
na människan filosofiskt svårhanterlig,
eftersom de tidigare folkliga föreställ-
ningarna om syndastraff och ragnarök
ej längre är tillämpbara.

Komorbiditet vid PTSD är vanligt.
Andra syndrom som ofta kan föreligga
är generaliserat ångestsyndrom, panik-
ångestsyndrom, somatiseringssyn-
drom, olika förstämningssyndrom samt
alkoholberoende och drogmissbruk. En
somatisk utredning bör ofta genomfö-
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ras för att utesluta att ett somatiskt sjuk-
domstillstånd har orsakat symtomen.
Frekvensen komorbiditet har angetts
vara 40–60 procent.

Det är viktigt att patientens behand-
ling individualiseras med hänsyn till
komorbiditeten. Särskilt alkoholrelate-
rade sjukdomar och drogmissbruk kan
dölja förekomsten av PTSD. Det är där-
för av särskild vikt att noggrant dia-
gnostisera psykiskt svårt störda miss-
brukare för att dessa skall kunna erbju-
das en adekvat behandling. Majoriteten
av amerikanska Vietnamveteraner med
PTSD kunde diagnostiseras först sedan
ett tungt alkohol- eller drogmissbruk
hade behandlats.

Behandling
Med en adekvat behandling kan den

traumatiserade personen få hjälp att
leva med, och inte trots, sina upplevel-
ser. Genom den psykologiska bearbet-
ningen kan den psykiska smärtan redu-
ceras och upplevelsen av traumat eller
hotet kommer att kunna bli en integre-
rad del av den drabbades tidigare liv.

Psykiska trauman kan drabba män-
niskor på olika sätt. Såväl vid individu-
ella trauman som vid masskadesituatio-
ner och katastrofer är drabbade i första
hand hänvisade till självhjälp och kam-
ratstöd samt socialt nätverksstöd och
hjälp från frivilliga. I andra hand kom-
mer hjälp från primärvården, social om-
vårdnad, kyrkans insatser och först i
tredje hand krismottagningar, psykiat-
riska akutmottagningar och PTSD-
centra (eller motsvarande) att kunna bi-
stå med behandlingsinsatser. Många
gånger kommer emellertid primärvår-
den att få ansvar för organisation och
samordning av insatser för att stödja
drabbade.

Det finns olika nivåer av psykisk, so-
cial och medicinsk behandling och om-
vårdnad. Information och rådgivning är
alltid viktigt för människor som har ut-
satts för traumatisk stress. Informatio-
nen måste vara adekvat, ärlig, otvetydig
och given vid psykologiskt rätt tid-
punkt. En väl avvägd mängd informa-
tion bör ges vid rätt tid. Om den trauma-
tiska situationen är tidsmässigt utdra-
gen måste informationen ges med
lämplig »dosering» och med en käns-
lighet för den drabbades möjlighet att ta
emot och integrera den givna informa-
tionen.

Psykologiskt stöd, krisintervention,
avlastande samtal och andra psykotera-
peutiska metoder liksom psykofarma-
kologisk behandling är ofta indicerade
för personer som har drabbats av trau-
matisk stress. Det är viktigt att göra en
bedömning av det psykologiska och
medicinska hjälpbehovet med utgångs-
punkt från en bedömning av riskperso-
ner, risksituationer och riskbeteenden.

Det är viktigt att efter ett psykiskt
trauma bedöma behovet av psykosoci-
alt stöd eller psykologisk/psykiatrisk
behandling.

En noggrann diagnostik är grunden
för en adekvat behandlingsstrategi. Vad
som skall behandlas är de plågsamma
symtomen och man skall sikta på en för-
bättring av patientens möjlighet att psy-
kologiskt bearbeta den traumatiska
upplevelsen. Traumat kan ej behandlas
– men väl dess psykobiologiska konse-
kvenser för den drabbade.

De psykologiska metoderna omfat-
tar också information och olika pedago-
giska interventioner liksom emotionell
första hjälp (ibland redan på skadeplat-
sen), råd, stöd och krisintervention.
Dessa kan, rätt använda och ofta i kom-
bination, vara effektivt för att förebyg-
ga posttraumatiska stressjukdomar.

Principerna för emotionell första
hjälp är att:
– acceptera sina känslor
– acceptera sina symtom
– identifiera resurser och aktiviteter
– inse vad som är psykiskt smärtsamt
– acceptera verkligheten
– bibehålla en optimistisk inställning
– inte klandra andra
– acceptera psykologiskt stöd och

hjälp
– gå tillbaka till vardagen och dess ak-

tiviteter.
Det finns fyra allmänt vedertagna

principer för en tidig intervention: när-
het, snabbhet, förväntan och enkelhet.
Dessa principer har utvecklats vid om-
händertagande av psykiskt traumatise-
rade soldater som har varit i strid.

Farmakologiska metoder
Traumatiska händelser och de reak-

tioner och symtom dessa kan utlösa kan
ibland leda till en reaktivering av tidiga-
re psykiatrisk problematik. Detta sker
vanligtvis genom det s k »unrepres-
sion»-fenomenet, dvs en normal, tem-
porär och kortvarig uppluckring av den
psykologiska försvarsmekanism som
kallas bortträngning.

En del symtom, särskilt de som sam-
manhänger med psykofysiologiska för-
ändringar, kan vara del av normala reak-
tioner, som ibland är så smärtsamma att
farmakologisk behandling kan bli nöd-
vändig. Det är då viktigt att använda
preparat som inte nedsätter mottaglig-
heten för psykologisk bearbetning. Man
bör om möjligt undvika bensodiazepi-
ner, dels på grund av risken för tillvänj-
ning, dels då erfarenheten talar för att ett
regelbundet användande av sådana pre-
parat kan motverka möjligheterna till
psykologisk bearbetning. I en akut situ-
ation kan emellertid de somatiska mani-
festationerna bli så uttalade att någon
enstaka dos av ett korttidsverkande ben-

sodiazopinpreparat kan vara adekvat.
Både tricykliska antidepressiva och se-
lektiva serotoninåterupptagshämmare
(SSRI-preparat) har med viss framgång
använts i behandlingen av akuta stress-
reaktioner och PTSD [16].

Vid behandling av sömnstörningar
som bedöms ha ett klart samband med
en traumatisk händelse är det viktigt
med en sömnanamnes, dvs att kartlägga
sömnvanor, drömmar, typ av sömnsvå-
righeter (t ex insomningssvårigheter,
orolig eller bruten sömn samt förkortad
sömn/tidigt uppvaknande).Vid orolig
eller förkortad sömn kan det vara moti-
verat att behandla med propiomazin,
som vid EEG-studier ej visat sig ha på-
verkan på det normala sömnmönstret.
Insomningssvårigheter i det akuta ske-
det kan under en kortare tid ofta fram-
gångsrikt behandlas med zopiklonpre-
parat.
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