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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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ningsinsatser under de första dygnen ef-
ter Estoniakatastrofen. Omedelbart ef-
ter insatsen genomfördes vid återkoms-
ten till basen akuta avlastande samtal
med respektive besättningar. I besätt-
ningarna kom olika befattningshavare
att utsättas för olika typer av psykiska
belastningar. Den fysiska närkontakten
med döda och fara för eget liv var sär-
skilt påtaglig för två av helikoptrarnas
ytbärgare. Mot denna bakgrund bedöm-
des det vara angeläget att genomföra en
särskild »debriefing» för gruppen yt-
bärgare.

10 oktober, således tolv dagar efter
räddningsinsatsen, genomfördes en
drygt fyra timmar lång »debriefing»,
varvid samtliga av dem av marinens yt-
bärgare som var engagerade vid Estoni-
as förlisning deltog. Insatsen gjordes
med de förberedelser och med den tek-
nik som är gängse i situationer som den-
na.

Omedelbart före insatsen ombads
samtliga ytbärgare att skatta förekoms-
ten av eventuella stressrelaterade sym-
tom eller reaktioner med hjälp av »Post-
traumatic symptom scale», PTSS [9],
och »Impact of events scale», IES [9,
10]. De två skattningsskalorna har an-
vänts internationellt under flera år, var-
för ett väl validerat jämförelsematerial
finns [opubl data]. Efter två respektive
14 månader följdes gruppen upp med en
brevenkät. Det framgår att praktiskt ta-
get samtliga ytbärgare upplevde såväl
de avlastande samtalen som gemen-
sam »debriefing» som bra eller mycket
bra och att detta var en tillräcklig insats
(Tabell I). Bland enskilda rapporterade

stressymtom är endast nedstämdhet, af-
fektiv instabilitet och muskelspänning
nämnda, vilka är relativt vanliga (över
40 procent) i akutfasen. Dessa symtom
hade minskat påtagligt redan vid upp-
följningen två månader efter räddnings-
insatsen (Tabell II).

När man skattade de egna reaktio-
nerna med hjälp av IES låg medelvärdet
i akutfasen på 22,0. Detta hade två må-
nader senare sjunkit till 10,3 (Tabell
III). Denna förändring kan vara uttryck
för en ändamålsenlig bearbetning av
upplevelserna – samt ha ett samband
med de genomförda insatserna. Två
personer hade vid uppföljningen en me-
delsvår reaktion, vilket bidrog till att yt-
terligare en enkätundersökning genom-
fördes 14 månader efter olyckan.

Konklusioner
Den svenska räddningsinsatsen i

samband med Estoniakatastrofen kom
att bestå av räddning till andra passage-
rarfärjor i området samt helikopterrädd-
ning med insatser från flygvapnet och

»Defusing». Med detta begrepp
menas det akuta avlastande samtal
som en grupp insatspersoner från
räddningstjänsten och/eller akutsjuk-
vården genomför omedelbart efter en
avslutad insats. Den grupp som har ar-
betat tillsammans får en möjlighet att
»varva ned», med varandra verbalt
dela den gemensamma erfarenheten.
Detta är inte en psykologisk bearbet-
ning och kan inte anses ersätta en for-
mell »debriefing». Denna känslomäs-
siga avlastning är särskilt viktig när in-
satsen har medfört traumatiska upple-
velser som är långt utöver vad man kan
förväntas möta inom ramen för sitt ar-
bete.

»Debriefing». Denna term har två
innebörder:

1. En benämning på den formalise-
rade verksamhet som har till syfte att
underlätta den psykologiska bearbet-
ningen av en gemensam erfarenhet av
en traumatiserande räddningsinsats el-
ler akut sjukvårdsinsats. Ansvaret för
att genomföra en »debriefing» ligger
på arbetsledningen. En »debriefing»
är inte en terapi i traditionell psykolo-
gisk mening. Inte heller bör den vara
frivillig utan ses som en avslutning på
en insats och en profylax inför att möta
nya traumatiska händelser inom ra-
men för ens arbete.

2. Termen betecknar också den
speciella samtalsmetodik som an-
vänds av en gruppledare för att under-
lätta en psykologisk bearbetning i
grupp av en traumatisk upplevelse.
Metodiken har utvecklats inom rädd-
ningstjänsten och vid militära förband.
Den syftar också till att begränsa sam-
talet till teman som har med den aktu-
ella upplevelsen att göra. Metodiken
skall också borga för att alla i gruppen
skall komma till tals, ge trygghet som
förutsättning för att våga tala om den
personliga upplevelsen samt innebära
en avslutning av den aktuella händel-
sen.

Ordförklaringar Tabell I. Egenskattning av psykologiska stödåtgärder (N = 17).

Skattning

Åtgärd Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt

Avlastande samtal 6 10 1 0
Avtraumatisering 7 8 1 1

Tabell II. Förekomst av enskilda posttraumatiska stressymtom, PTSS-skalan (N = 15). Signifi-
kanstestning har gjorts med Friedmans test.

Frekvens efter

Stressymtom 12 dagar 2 månader 14 månader Signifikans

Sömnsvårigheter 3 1 1 NS
Mardrömmar 3 1 1 NS
Nedstämdhet 8 2 3 P<0,05
Överreagerar på
ljus/ljudintryck 1 1 0 NS
Tillbakadragenhet 3 2 0 NS
Irritabilitet 3 1 2 NS
Affektiv instabilitet 6 0 1 P<0,01
Skuldkänslor 4 0 1 P=0,07
Rädsla för att bli påmind 2 1 0 NS
Muskelspänning 6 1 2 P<0,05

Tabell III. Posttraumatiska stressymtom och reaktioner självskattade med hjälp av »Posttrau-
matic symptom scale» (PTSS) och »Impact of events scale» (IES). Signifikanstestning: ANOVA.

Frekvens efter

Skala 12 dagar 2 månader 14 månader Signifikans

PTSS, 0–10 poäng 2,60 0,67 0,73 P<0,0001
IES, 0–75 poäng 23,3 10,1 12,0 P<0,0001
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marinen. Bärgning från helikopter un-
der svåra väderförhållanden är inte helt
riskfri, men med en god materielkänne-
dom och träning minskas riskerna för
räddningsarbetaren samt ökas möjlig-
heterna att genomföra räddningsupp-
drag.

Att enbart, eller som huvudsaklig
uppgift, bärga döda kroppar innebär en
särskild psykisk belastning. 

Någon risk för utveckling av post-
traumatiskt stressyndrom [11] synes ej
ha förelegat för någon av de ytbärgare
som engagerades från den svenska ma-
rinen. Detta torde vara en effekt av fle-
ra samverkande faktorer. De var inte
alltför unga, medelåldern låg på 29 år
(24–37), alla var fast anställda yrkesof-
ficerare och hade tidigare varit med om
ytbärgningsuppdrag. Helikopterbesätt-
ningarna var väl samövade och hade ru-
tiner för informellt kamratstöd. De aku-
ta avlastande samtalen samt formell
»debriefing» kan också ha bidragit till
en snabb och ändamålsenlig bearbet-
ning av upplevelserna under räddnings-
arbetet.

Ytbärgarna rapporterar en posttrau-
matisk utveckling av stressymtom som
är i överensstämmelse med internatio-
nella erfarenheter [1, 4, 5], se även Ta-
bell IV.
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Tabell IV. Rapporterade traumatiska stressreaktioner uppmätta med hjälp av »Impact of events
scale, IES (0–75 poäng).

Referens Yrkesgrupp Antal IES

[4] Ersland et al, 1989 Räddningsarbetare 119 19,0
Rapporterad psykisk hälsa Dålig 28 35,4
9 månader efter katastrofen Oförändrad 91 14,7

[6] Ursano et al, 1995 »Body handlers» 54
Efter 1 månad 19,8
Efter 4 månader 13,5
Efter 13 månader 8,5

[1] Marmar et al, 1996 Polis 149 7,9
Brandmän 75 10,0
Ambulanspersonal 100 10,1
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