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dig skala, där 1 står för mycket dåligt
och 10 för mycket bra.

Anhöriga och passagerare på rädd-
ningsfartyg uppvisade en likartad bild
av hur hälsan påverkats av fartygskata-
strofen.

I anhöriggruppen uppgav 24 procent
att de blivit sjukskrivna till följd av ka-
tastrofen, men ingen av de svarande var
sjukskriven av denna anledning efter 13
månader. 9 procent hade samtalskon-
takt med psykolog eller motsvarande 13
månader efter katastrofen, medan 14
procent önskade samtal, enskilt eller i
grupp.

Självskattningsformulär
Trots att relativt få angav att de var i

behov av fortsatt hjälp gav framförallt
IES-formuläret höga poäng.

Anhöriggruppen hade ett medelvär-
de på 39 poäng 13 månader efter kata-
strofen. I passagerargruppen var mot-
svarande värde 21 poäng. Utifrån tidi-
gare publicerade studier anges 20–30

poäng som en måttlig reaktion med be-
hov av uppföljning, 31–40 poäng indi-
kerar en traumatisk stressreaktion med
viss sannolikhet för posttraumatiskt
stressyndrom, PTSD [5].

De vanligaste symtomen som angavs
var overklighetskänslor, påträngande
minnesbilder och påminnelser, ned-
stämdhet och koncentrationssvårighe-
ter. Irritation och svängningar i stäm-
ningsläget var andra vanliga symtom.
Bilden var likartad bland anhöriga och
passagerare men med starkare genom-
slag bland de anhöriga.

Estoniakatastrofen är en unik hän-
delse i modern svensk historia. Oerhört
många människor kom att påverkas av
denna. Sorgearbetet har komplicerats
inte minst av den infekterade frågan om
bärgning eller inte bärgning av fartyg
och omkomna och de åsiktsmotsätt-
ningar detta givit upphov till. Massme-
diernas uppmärksamhet har ibland in-
neburit en störning i den privata sorgen.
Många drabbade har ännu inte kunnat

acceptera den ofattbara förlusten och
har kvar påtagliga symtom på stressre-
aktioner. Mitt intryck är ändå att den
omsorg och det omhändertagande som
kunnat erbjudas från samhällets sida,
bland annat i form av enskilt krisstöd
och tillhörighet i anhöriggrupper, varit
av stort värde och ett viktigt komple-
ment i detta komplicerade sorgearbete.
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Posttraumatiska stressreaktioner bland överlevande

KÄNSLA AV SAMMANHANG
SKYDDSFAKTOR VID DÖDSHOT

Vid Estoniakatastrofen befann sig
mer än 1 000 personer ombord, om-

kring 200 lyckades ta sig ut ur båten in-
nan den sjönk, och av dessa överlevde
135. Bland de överlevande var elva
kvinnor och 42 män från Sverige.

I litteraturen finns ett antal studier av
reaktioner bland överlevande efter
masskadesituationer till sjöss:

När kryssningsfartyget Jupiter sjönk
i Atens hamn i oktober 1988 överlevde
mer än 400 personer. Uppföljningstudi-
er av de överlevande har beskrivits av
Joseph och medarbetare [1] och Yule
[2]. Ett år efter olyckan uppvisade mer
än hälften av dessa posttraumatiska
symtom som uppfyllde kriterierna för
posttraumatiskt stressymtom, PTSD,
enligt den amerikanska psykiatriklassi-
fikationen DSM-III.

Vid katastrofen då oljeplattformen
Alexander Kielland sjönk i Nordsjön i
mars 1980 överlevde 89 personer av
212. Uppföljningsstudier gjorda av Are
Holen upp till fem år efter olyckan visar
att flertalet upplevde såväl psykiska, so-

ciala som yrkesmässiga funktionsstör-
ningar [3].

När bilfärjan Herald of Free Enter-
prise sjönk i Zeebrügges hamn i mars
1987 överlevde 351 personer av totalt
539. Uppföljningsstudier har gjorts av
Hodgkinson [4] samt Joseph och med-
arbetare [5, 6]. Studierna visar en hög
frekvens (61 procent) av överlevnads-
skuld, och signifikant högre stressym-
tom hos dem som kände skuldkänslor
än hos övriga.

Föreliggande studie är en enkätstu-
die av reaktioner hos överlevande från

Ett reellt dödshot som en far-
tygskatastrof genererar starka
posttraumatiska reaktioner,
oberoende av ålder, kön eller ut-
bildningsnivå. En enkätstudie
hos de svenska överlevande från
Estoniahaveriet visar att reak-
tionerna generellt är något sva-
gare än hos överlevande från
andra fartygskatastrofer, men
motsatsen finns också.

Sambandet mellan känslan av
sammanhang och posttrauma-
tiska reaktioner tyder på att en
stark känsla av hanterbarhet,
förståbarhet och mening utgör
en skyddsfaktor mot de post-
traumatiska reaktionerna.

Författare
NILS-GUSTAF ERIKSSON

överläkare vid PTSD-enheten, Ka-
rolinska sjukhuset, Stockholm, Sol-
na/Sundbybergs psykiatriska sek-
tor, Kronan, Sundbyberg.

ESTONIAKATASTROFEN



LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  13  •  1997 1203

Estoniakatastrofen och som bor i Sve-
rige. Enkäten syftar till att studera
stressreaktioner på kort och längre sikt,
samt olika faktorer som samverkar i
uppkomsten av dessa reaktioner.

Metod
En enkät bestående av allmänna frå-

gor kring förhållanden under och efter
olyckan samt självskattningsinstru-
ment skickades till de 53 överlevande
som var bosatta i Sverige december
1994. Instrumenten är:

1. PTSS-10, utvecklad och validerad
av A Holen [3], är en tiogradig själv-
skattningsskala med frågor kring post-
traumatisk symtomatologi.

2. »Impact of event»-skalan IES-15,
utvecklad av Horowitz och medarbeta-
re [7], mäter intrusiva och undvikande-
symtom. Enligt gängse tolkning av re-
sultaten betraktas skattningar över 20
vara en indikation på PTSD-symtom
som kräver uppföljning.

3. För att mäta bemästringsstrategier
(coping) användes självskattningsin-
strumentet »känsla av sammanhang»
med den korta versionen (SoC-12) ut-
vecklad av A Antonovski [8]. Skalan
mäter tre variabler av sammanhang:
förståbarhet, meningsfullhet, och han-
terbarhet. En poängsumma som översti-
ger 60 betraktas som normal känsla av
sammanhang.

4. För att studera de dissociativa re-
aktionerna under själva olyckan ställ-
des fem frågor som utgår från DSM-IV-
kriterierna för dissociativa reaktioner
vid akut stressyndrom [9]. Dessa disso-
ciativa symtom grupperas i : emotionell
stumhet, nedsatt medvetenhet, dereali-
sering, depersonalisering och dissocia-
tiv amnesi för händelser under olycks-
dygnet.

I augusti 1995 sändes en uppföljan-
de enkät bestående av samma själv-
skattningsskalor för PTSD (PTSS-10,
IES-15) samt dessutom ett självskatt-
ningsinstrument för peritraumatisk dis-
sociation, PTDQ, utvecklat av Marmar
och medarbetare [10]. Detta instrument
innehåller tolv frågor om dissociativa
reaktioner under en olyckshändelse.
Marmar har i en studie av Vietnamvete-
raner visat att förhöjda dissociativa re-
aktioner under en dödshotande händel-
se korrelerar till PTSD.

Resultat
Svarsprocenten var 79 procent (42

av de 53 tillfrågade) för tremånaders-
uppföljningen och 62 procent (33 per-
soner) för ettårsuppföljningen.

Av de svarande hade 19 procent

grundskoleutbildning, 38 procent gym-
nasieutbildning och 40 procent högsko-
leutbildning.

Sju personer rapporterar förlust av
nära anhörig, dvs make/maka och/eller
förälder, 17 personer förlorade arbets-
kamrat eller vän.

Trettiosju personer uppger att de un-
der de tre månaderna efter olyckan fått
adekvat hjälp, medan fem personer
uppger att hjälpen inte varit tillräcklig.

Peritraumatiska dissociativa re-
aktioner. För att mäta de peritraumatis-
ka dissociativa reaktionerna ställdes
frågor om emotionell stumhet, nedsatt
medvetenhet, derealisation, depersona-
lisation och dissociativ amnesi under
olycksdygnet. 18 personer (43 procent)
rapporterade emotionell stumhet, 23
(55 procent) nedsatt medvetenhet, 28
(67 procent) derealisationssymtom, 14
(33 procent) depersonalisationssym-
tom och tolv personer (29 procent) rap-
porterade minnesluckor utan fysisk
skada.

En analys av antalet dissociativa
symtom visar att fyra personer rappor-
terar alla fem dissociativa symtom, nio
personer rapporterar fyra dissociativa
symtom, fyra personer tre dissociativa
symtom, elva personer två dissociativa
symtom, fem personer ett dissociativt
symtom och nio personer noterade inga
dissociativa symtom.

Vid ettårsuppföljningen administre-
rades självskattningsinstrumentet
PTDQ som visade en medelpoäng på
9,51 (SD ± 7,68), 23 personer noterar 5
poäng eller högre.

Stressreaktioner. Stressreaktioner
mättes med PTSS-10 och IES-15. Vid

tremånadersuppföljningen var medel-
poängen på PTSS-10-skalan 3,9 (SD ±
2,84). 27 personer (64,3 procent) note-
rade 3 poäng eller högre. Vid uppfölj-
ningen efter ett år var motsvarande siff-
ror 2,75 (SD ± 2,89) och 14 personer
noterade 3 poäng eller högre.

Medelpoängen för IES-15 var vid
tremånadersuppföljningen 28,3 (SD
±13,7), 27 personer (64,3 procent) hade
20 eller högre. Vid ettårsuppföljningen
var medelvärdet 24,45 (SD ±14,5) och
19 personer noterade 20 eller högre.

Bemästrande. För att mäta bemäst-
rings(coping)-strategier användes
»Känsla av sammanhang» (SoC-12)
endast vid tremånadersuppföljningen.
Medelvärdet var 62,4 (SD ±13), 14 per-
soner uppvisade en poängsumma lägre
än 60.

Statistisk analys. Statistisk analys
utförd med icke parametrisk korrela-
tionsanalys (Spearman) visar att ett sta-
tistiskt signifikant negativt samband
kunde konstateras mellan bemästrande
(SoC-12) och posttraumatiska reaktio-
ner (PTSS-10/IES15), (P<0,001 vid tre-
månadersuppföljningen och P<0,05 vid
ettårsuppföljningen). Resultatet visar
att lägre känsla av sammanhang korrel-
lerar med större antal posttraumatiska
symtom.

Likaså kunde ett statistiskt signifi-
kant samband mellan graden av peri-
traumatiska reaktioner – mätta såväl
med DSM-IV-kriterier som med
PTDQ-12 – och posttraumatiska reak-
tioner mätta med PTSS-10 påvisas

Några av de 135 överlevande väntar på
att hissas upp från en livflotte.
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(P<0,05 vid tremånadersuppföljning-
en). Ett resultat som visar ett större an-
tal dissociativa reaktioner vid olyckan
med ett större antal posttraumatiska
symtom.

Diskussion
Resultaten visar att ett reellt dödshot

som en fartygskatastrof genererar star-
ka posttraumatiska reaktioner, oberoen-
de av ålder, kön eller utbildningsnivå.
Enkätstudien visar att hos de svenska
överlevande från Estoniahaveriet är re-
aktionerna generellt något svagare än
hos överlevande från andra fartygska-
tastrofer, vilket delvis kan förklaras av
att faktorer som fysisk och psykisk styr-
ka var ytterst viktiga för att ha en möj-
lighet att överleva. En jämförelse med
överlevande från en militär fartygs-
olycka i en studie gjord av T Lundin
1995 [10] visar dock att stressreaktio-
nerna hos de överlevande från Estonia
är signifikant starkare, framförallt när
en tid förflutit efter händelsen, vilket in-
dikerar att egenskaper som erfarenhet
och utbildning utgör skyddande fakto-
rer mot senare stressreaktioner.

Sambandet mellan känslan av sam-
manhang och posttraumatiska reaktio-
ner tyder på att en stark känsla av han-
terbarhet, förståbarhet och mening ut-
gör en skyddsfaktor mot de posttrauma-
tiska reaktionerna.

Sambandet mellan rapporterade dis-
sociativa reaktioner i samband med de
livshotande händelserna och de post-
traumatiska stressreaktionerna pekar på
att graden av dissociation förefaller ut-
göra en relativt god prediktor för utveck-
landet av posttraumatiska stresssym-
tom. Detta synes gälla i synnerhet då det
handlar om de tidiga reaktionerna. Det-
ta fynd kan utgöra en viktig kunskap då
det gäller att på ett tidigt stadium förut-
säga senare reaktioner och därmed kun-
na prioritera och styra de förebyggande
och behandlande hjälpinsatserna.
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Marinens ytbärgare och posttraumatiskt stressyndrom

AVLASTANDE SAMTAL
UNDERLÄTTADE BEARBETNING

Att utsättas för en extrem psykisk be-
lastning i sitt yrke kan även för den
mycket erfarne komma att leda till obe-
hag eller psykiska reaktioner [1]. För en

del personer kan följden också bli en
framtida psykisk ohälsa. Detta är väl
känt från krigs- och katastrofsituatio-
ner. Det kan innebära en särskild belast-
ning om det hela sker under besvärliga
yttre omständigheter [2], t ex sjöolyc-
kor i svårt väder [3-5]. En uttalad psy-
kisk belastning för militär personal i
samband med räddningsoperationer
kan också vara traumatiserande. Det är
framför allt den nära fysiska kontakten
med många döda [6, 7] – särskilt när
unga människor har dödats, med omfat-
tande kroppsliga skador – och situatio-
ner som medför ett klart livshot för sol-
daten/räddningsarbetaren som kan in-
nebära en psykisk traumatisering.

Det är också väl känt att tidigt ge-
nomförda avlastande samtal, »defus-
ing», samt en något senare genomförd

systematisk »debriefing» (se Ordför-
klaringar) tillsammans kan avsevärt un-
derlätta för den enskilde att psykolo-
giskt bearbeta sina upplevelser [8].
Dessa insatser är således en förebyg-
gande åtgärd för personer som å yrkets
vägnar utsatts för en traumatisk situa-
tion.

Från den svenska marinen bidrog tio
helikoptrar med besättningar för rädd-

Någon risk för utveckling av
posttraumatiskt stressyndrom
verkar inte ha förelegat för nå-
gon av de ytbärgare som enga-
gerades från den svenska mari-
nen i samband med Estoniaka-
tastrofen. Akuta avlastande
samtal samt formell »debrief-
ing» bland annat torde ha bi-
dragit till en snabb och ända-
målsenlig bearbetning av upple-
velserna under räddningsarbe-
tet. Författare
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