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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa ämnet barn och katastrofer, som hur barn 

reagerar efter traumatiska händelser, hur de utvecklar Post- Traumatic Stress Disorder 

(PTSD), hur PTSD behandlas samt hur vårdpersonal kan hjälpa barn på bästa sätt. Studien var 

en systematisk litteraturstudie. Litteraturen söktes via Elin@dalarna, Pub Med och DOAJ. 

Sökord som användes för att få fram relevanta artiklar var: ”adaption”, ”care”, ”catastrophe”, 

”children”, ”child”, ”disasters”, ”help”, ”natural disaster”, ”PTSD”, ”react”, ”trauma”. Dessa 

ord användes ett och ett samt i kombination med varandra.  De vetenskapliga artiklarna som 

användes kvalitetsbedömdes med en kombinerad granskningsmall av Forsberg och 

Wengström (2003) samt Willman och Stoltz (2002) granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Denna granskning resulterade i ett urval av 16 vetenskapliga artiklar som 

var publicerade mellan1990 och 2006 och var skrivna på svenska eller engelska. Sökorden 

fanns med i artikelns titel eller abstract, samt att dess innehåll skulle besvara 

frågeställningarna som fanns. De studier som granskades i denna uppsats visade att barn 

reagerar väldigt olika beroende på deras sociala liv och levnadsstandard, samt hur svårt 

drabbade de blivit av naturkatastrofen. Barns första reaktioner efter en naturkatastrof var ofta 

ilska och aggressioner över det inträffade, barnen anklagade ofta sig själva för det inträffade. 

Barn som levde under sociala missförhållande, utan föräldrar, hem och vänner löpte högre 

risk att få symtom på PTSD, och det var vanligare att flickor fick symtom än pojkar. De 

vanligaste behandlingsmetoderna för symtom av PTSD var kognitiv beteendeterapi och 

läkemedel. Den viktigaste hjälpen för barn som upplevt en naturkatastrof var att hjälpa dem 

tillbaka till det vardagliga livet.  

 

 

 

 

 
Nyckelord: Naturkatastrofer, barn, PTSD, vård, hjälp, reaktioner och trauma. 

Keyworlds: Natural disaster, children, PTSD, care, help, reactions and trauma 
 
 

 

 



Innehållsförteckning 

1.0 Introduktion     1 
1.1 När katastrofen har hänt    2 

1.2 Vanliga efterreaktioner vid katastrofer   2 

1.3 Att arbeta med barn och katastrofer   3 

1.4 Vuxna och katastrofer    4 

1.5 Post- Traumatic stress disorder    4 

1.6 Behandlingsmetoder     5 

1.7 Syfte      6 

1.8 Frågeställningar     6 

1.9 Definitioner     6 

 

2.0 Metod      7 
2.1 Design      7 

2.2 Urval av litteratur     7 

2.3 Mätinstrument vid granskning av artiklar   9 

2.4 Analys och tolkning av data    9 

2.5 Etiskt övervägande     10

      

3.0 Resultat                      10 
3.1 Barns reaktioner efter en katastrof                          12 

3.2 PTSD hos barn                                                                                                  12 

- Hur barnen utvecklar det 

- Förekomst av PTSD hos barn 

- Reaktioner hos barn 

- Diagnostisering av PTSD hos barn 

3.3 PTSD hos barn – hur behandlas symtom                                                       16 

3.4 Att informera och hjälpa barn med PTSD                                                     16 

 

4.0 Diskussion     17 
4.1 Sammanfattning av huvudresultatet   17 

4.2 Resultatdiskussion     18 

-Barns reaktioner efter en katastrof 



-PTSD hos barn 

- Diagnostisering av PTSD hos barn 

- Vad leder PTSD och hur behandlas symtom 

4.3 Metoddiskussion     19 

4.4 Kliniska implikationer    20 

4.5 Konklusion     20 

4.6 Förslag till vidare forskning    20 

 

5.0 Litteraturreferenser    21 

 
Bilaga 1  



 

1.0 Introduktion 

 
En katastrof innebär att det sker en större händelse som inte går att förutspå och drabbar 

många människor. Att drabbas av en katastrof kan medföra stort lidande för de drabbade, 

samt deras anhöriga och vänner (Dyregrov, 2002).  

 

Då en katastrof inte går att förutspå är det mycket svårt för en enskild människa att förbereda 

sig inför dessa. När en katastrof väl inträffat blir det också svårt att veta vilka beslut som är de 

rätta och hur man ska agera på bästa sätt. Idag finns det katastrofplaner på nästan alla 

sjukvårdsinrättningar och ansvariga för Röda Korset menar att det inte behöver kosta mycket 

pengar för att genomföra att det finns katastrofplaner på alla vårdinrättningar i Sverige (Röda 

korset, 2005).  

 

För att på bästa möjliga sätt kunna hantera en naturkatastrof i dagens samhälle finns det 

strukturerade katastrofplaner. Dessa katastrofplaner berör polis, ambulans, sjukhus och andra 

stora verksamheter som skall hjälpa till att organisera och ta hand om människorna som 

berörts av en katastrof (Dyregrov, 2002).  

 

Under 1970- talet omkom cirka en miljon människor i naturkatastrofer varje år runt om i 

världen. Antalet människor som avlidit i naturkatastrofer har med tiden sjunkit och de senaste 

tio åren har antalet dödsfall legat på cirka 600 000 människor per år. Under år 2004 

rapporterades att 250 000 människor avlidit i naturkatastrofer, de allra flesta omkring 225 000 

människor, dödades efter Tsunamin i Asien julen 2004. Anledningen till att antalet omkomna 

vid naturkatastrofer minskat är att det hela tiden växer fram nya metoder som kan tillämpas 

vid katastrofer, samt att de katastrofplaner som finns uppdateras hela tiden (Röda korset, 

2005).  

 

När det gäller barn som behöver sjukhusvård i allmänhet är det viktigt att skapa en situation 

som är lugn och behaglig för barnet. Barns reaktioner vid sjukhusvård kan vara väldigt olika, 

vissa barn upplever det som en väldigt skrämmande och förvirrande miljö. Att sjukhusvård 

uppfattas som skrämmande sker oftast i situationer där barnet måste lämna sina anhöriga. Det 

är därför alltid viktigt att försöka ta med ett syskon eller annan anhörig om barnet måste 

uppsöka sjukhus för att minska barnets traumatiska upplevelser. Om ingen anhörig eller 
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bekant kan närvara är det viktigt att informera barnet om vad som hänt och vad som kommer 

att hända, så att han/hon förstår situationen så bra som möjligt. Informationen kan ha en 

lugnande effekt på barnen samt förhindra missuppfattningar. Information kan många gånger 

leda till att barnen får mer tillit till vårdpersonalen (Dyregrov, 1997). 

 

1.1 När katastrofen har hänt 

 

Det första som sker efter att en naturkatastrof inträffat i Sverige är att en samlingsplats 

upprättas för de skadade. Vid dessa samlingsplatser kan drabbade samlas för att prata med 

varandra. Det bör också finnas samlingsplatser till anhöriga vilka är i behov av att samtala 

med andra människor. Det skall även finnas representanter från socialförvaltningen, 

Psykologiskt och socialt omhändertagande- gruppen (POSOM), Psykosocial 

krisledningsgrupp (PKL) samt sjukvårdsutbildad personal (Hammarlund, 2003).  

 

Katastrofhjälp kan ges av vilken människa som helst. Det viktiga är att personen befinner sig 

i någorlunda psykisk balans och själv inte är i behov av stöd och bekräftelse (Hammarlund, 

2003). I en katastrofsituation handlar många människor intuitivt riktigt. Intuitionen kan 

beskrivas som ett snabbt, närmast automatiskt val av handlingssätt. Kroppen utgår ifrån det 

människan sett, hört, lärt sig innan och eventuell träning människan fått inför liknande 

situationer. Alla tankar, all energi och allt människan företar sig, koncentreras på att överleva. 

Många personer upplever därför aldrig några känslomässiga reaktioner i det akuta skedet av 

en katastrof, utan upplever dem först när de kommit i säkerhet och vet att de andra drabbade 

får hjälp (Dyregrov, 2002).   

 

1.2 Vanliga efterreaktioner vid katastrofer 

 

De flesta människor som råkar ut för en naturkatastrof uppträder ändamålsenligt i det akuta 

skedet. Det är först en tid efter katastrofen, när människan gått igenom de olika chockfaserna, 

som många människor drabbas av okontrollerade skakningar, svettningar, illamående, 

hjärtklappning, gråt och lättnad över att vara vid liv. Chockfaserna delas in i tre olika stadier. 

Det börjar med den akuta fasen som sker direkt i samband med katastrofen. Efter några 

timmar kommer reaktionsfasen där insikten om själva katastrofen kommer. Sist kommer 

nyorienteringsfasen. Vid denna tidpunkt uppkommer insikten hos människan om vilka 

förluster han/hon drabbats av, samt en överblick om vad som egentligen hände under 
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katastroftillfället. De människor som förlorat anhöriga i en katastrof känner självfallet saknad, 

smärta, längtan och sorg (Cullberg, 2003).  

 

Den adaptiva aspekten av människans akuta reaktioner bör framhållas. Detta eftersom 

massmedias rapporteringar från katastrofhändelser ofta lägger för stor vikt på panik och 

förvirring. Några av de vanligaste reaktionerna i den akuta chockfasen är bland annat skärpta 

sinnen, fokuserad uppmärksamhet, frånvaro av känslor och kroppsliga reaktioner. Människor 

som beskriver hur det känns att uppleva en naturkatastrof säger att de ”upplever omvärlden på 

ett annorlunda sätt än normalt” (Dyregrov, 2002, sid. 14). 

 

Många människor får ett stort behov av att prata om det som hänt vid katastrofen. Ofta 

upprepar de sina berättelser gång på gång vilket hjälper dem att greppa situationen. 

Efterreaktionerna hos människor som varit berörda av en naturkatastrof är många och 

exempel på dessa reaktioner är ångest, rädsla, återupplevande, påträngande minnen, 

synintryck, sömnstörningar, sorg och depressioner. Den vanligaste efterreaktionen är 

påträngande synintryck eller ”bilder” på naturkatastrofen. Detta på grund av att människor får 

ett ”superminne” som uppstår i själva katastrofsituationen. ”Superminnet” innebär att bilder 

från själv katastrofen etsar sig fast i kroppens olika sinnen (Dyregrov, 2002).  

 

Många människor försöker skydda sig mot återupplevande av katastrofen genom att stänga 

ute minnen och tankar som kommer efter naturkatastrofen. Detta beteende är en 

skyddsmekanism mot de starka känslomässiga reaktioner som kan väckas av de minnesbilder 

som uppkommer. Människor som drabbats av en naturkatastrof strävar ofta efter att hitta en 

orsak till eller en djupare mening med händelsen (Dyregrov, 2002).  

 

1.3 Att arbeta med barn och katastrofer 

 

Att arbeta med barn vid en naturkatastrof är väldigt påfrestande, oavsett om personen är 

sjukvårdsutbildad eller lekman. Ofta uppträder en form av hjälplöshet då inget kan ändra på 

situationen och ingen människa heller kan göra något förutom att finnas till hands för barnen. 

Många gånger upplever människor känslor av vrede, sorg, ilska, fruktan, ångest och andra 

negativa känslor. Andra gånger uppstår positiva känslor, människor lär sig älska sina nära och 

kära på ett annat sätt än innan och känna större respekt för medmänniskor (Dyregrov, 1997). 
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1.4 Vuxna och katastrofer 

 

Under en katastrof får vuxna ofta en förändrad tidsupplevelse. Tiden tycks för många stå stilla 

då allt sker som i slow motion och detta kan göra att det känns som en evighet innan hjälpen 

kommer. Denna mekanism är adaptiv då den frigör tid för en mer eller mindre medveten 

värdering av hur de skall hantera det yttre våldet som uppkommit. Detta gör att människor 

kan bearbeta stora mängder information på mycket kort tid (Dyregrov, 2002). 

 

Tidigare undersökningar som har utförts visar att vuxna underskattar barns traumareaktioner 

och deras behov av att få veta vad som hänt och vad som kommer att ske. I sina försök att 

skona barnen talar de vuxna ofta osanning eller gör omskrivningar. Föräldrars reaktioner och 

agerande har stor inverkan på barnen. Det är vanligt att föräldrarna, framför allt mamman, 

drabbas av djupa depressioner vid en katastrof. Oro och rädsla hos föräldrarna att förlora sina 

barn visar sig genom att de förnekar hur illa det var eller försöker tränga bort minnet av 

katastrofen (Dyregrov, 1997). 

 

1.5 Post- Traumatic Stress Disorder 

 

Enligt Cullberg (2003) är Post- Traumatic Stress Disorder (PTSD) knutet till en traumatisk 

etiologi och kännetecknas av tre slags symtom; Ett symtom är när traumat återupplevs genom 

att påträngande minnesbilder infinner sig. Detta kan ske både i vaket tillstånd eller i form av 

mardrömmar. Ett annat symtom är att människan får ett avtrubbat engagemang för 

omvärlden. Personen isolerar sig från familj och vänner, då de är rädda för att stöta på saker 

som påminner om traumat. Det sista symtom som kännetecknar PTSD är överdriven 

vaksamhet och minnesförlust. Den överdrivna vaksamheten innebär onormal lättskrämdhet, 

irritabilitet, koncentrationssvårigheter och omotiverade vredesutbrott. Förloppet vid PTSD är 

mycket varierande där såväl kroniska tillstånd och fullständig läkning förekommer. Det är 

inte ofta som symtom uppstår vid själva naturkatastrofen, utan detta sker en tid efter, det kan 

handla om dagar, veckor och år. När PTSD utvecklats lever människan med begränsningar i 

det sociala livet. Familjemedlemmar får lära sig att ta speciell hänsyn i vissa situationer och 

acceptera den irritatabilitet som finns hela tiden (Cullberg, 2003).  
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1.6 Behandlingsmetoder 

 

Behandlingsmetoder som visat goda effekter vid PTSD är främst kognitiv beteendeterapi 

(KBT). Behandlingen innebär att dels återskapa de traumatiska minnena, dels besöka de 

platser och situationer som påminner om traumat. En annan form av terapi är Eye Movement, 

Desensitization and Reprocessing (EMDR) där återskapande av de traumatiska minnena 

kombineras med samtidiga växlande rörelser, oftast ögonrörelser. EMDR metoden grundar 

sig i att konfrontera katastrofen som människan varit med om samt att under tiden samtalet 

pågår följa terapeutens handrörelser med blicken (Dyregrov, 1997). Alternativa behandlingar 

finns att erbjuda i någon form av terapi till exempel posttraumatisk terapi (Dyregrov, 2002). 

Många gånger kombineras någon form av terapi behandling med läkemedel. Läkemedel som 

används är serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och dessa har visat god effekt mot symtom 

vid PTSD (Cullberg, 2003).  

 

Dyregrov (2002) nämner i sin litteraturbedömning, beskriven i Diagnostic Statistic Manual of 

Mental Disorder (DSM IV), som kan göras på människor för att diagnostisera PTSD. Frågor 

som ingår i DSM- IV bedömningen handlar om hur personen blivit berörd av katastrofen och 

hur han/hon agerat efter denna. Frågor om huruvida det finns några avvikande beteenden hos 

personen och om det finns någon instabilitet i psyket hos honom/henne förekommer också. 

(Se Bilaga 1).  

 

Enligt Mitchell & Clegg (2005) får vuxna många reaktioner och påverkas starkt efter en 

naturkatastrof. De som får symtom av PTSD några veckor, månader eller år efter katastrofen 

känner ofta ilska och frustration över livet, andra känner sig förvirrade i livet och ytterligare 

några känner att hela livet är meningslöst och att relationer inte fungerar. De första symtomen 

på PTSD kommer bara efter några dagar. Enligt Basoglu, Livanou, Salcioglu & Kalender 

(2003) kan symtomen vara sömnsvårigheter, mardrömmar och avhållsamhet från andra 

människor. Samma studie kunde även påvisa att DSM-IV inte alltid används för att 

diagnostisera vuxna med symtom. Istället relaterar läkarna bara orsak till symtom och 

fastställer diagnosen. Läkarna gjorde alltså ingen utredning enligt kriterierna. Människor som 

diagnostiseras med PTSD blir aldrig fria från symtom, utan problemen är latenta hela livet. 

Det sker successivt en nedgång i symtomatologin vilket gör att många känner sig helt friska. 

Symtom på PTSD måste behandlas professionellt av kompetent personal då de ofta inte går 

över av sig självt (Dyregrov, 2002).  
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Uppsatsförfattaren vill med denna studie förmedla kunskap vidare om hur viktigt det är att 

inneha kunskap vad gäller barn och katastrofer, hur barn reagerar vid en katastrof, hur de 

utvecklar PTSD, hur denna kan behandlas.  

 

1.7 Syfte 

 
Syftet med studien var att beskriva hur barn reagerar efter katastrofsituationer, hur symtom av 

PTSD utveckls och behandlas, samt hur lekmän kan hjälpa barnen på bästa sätt. 

 

1.8 Frågeställningar 

 
1. Hur reagerar barn efter en katastrof? 

2. Hur utvecklar barn symtom av PTSD? 

3. Hur behandlas PTSD hos barn? 

4. Hur skall lekmän ta hand om och hjälpa barn med PTSD? 
 

1.9 Definitioner  

 

I denna uppsats definieras katastrof, naturkatastrof och barn på följande sätt: 

Katastrof: en händelse som ej går att förutspå och drabbar så många människor att 

vårdresurserna som finns inte räcker till.   

Naturkatastrofer: innefattar exempelvis jordbävningar, översvämningar och orkaner. 

Barn: i denna uppsats innefattar barn från 0 år till 18 år. 
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2.0 Metod  
 

2.1 Design 

 
Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie med en deskriptiv analys av 

vetenskapliga artiklar.  

 
2.2 Urval av litteratur 

 

Till introduktionen har uppsatsförfattaren använt sig av litteratur i bokform som sökts 

manuellt och var relevant för detta ämne. Litteratur söktes på biblioteket Högskolan Dalarna 

samt kommunbiblioteket i Borlänge och Falun.    

Uppsatsförfattaren har sökt den vetenskapliga litteraturen genom tre olika databaser som finns 

tillgängliga på Högskolan Dalarnas proxyserver och databaserna Elin@dalarna, Pub Med och 

DOAJ. Sökord som användes var;  “adaption”, “care”, “catastrophe”, “children”, “child”, 

“disasters”, “help”, “natural disaster”, “PTSD”, “react”, “trauma”. Dessa ord har använts ett 

och ett samt i kombination med varandra. Artiklarna som användes skulle vara publicerade 

mellan år 1990- 2006 och vara skrivna på engelska eller svenska. Sökorden skulle finnas med 

i artikelns titel eller abstract, samt att dess innehåll skulle besvara frågeställningarna som 

fanns. De abstract som besvarade uppsatsförfattarens syfte och där artikeln fanns i fulltext 

skrevs ut. Artiklar som ej visades i fulltext var många gånger ej relevanta för ämnet, därför 

har endast artiklar i fulltext använts och detta blev 23 artiklar, se Tabell 1. Den noggrannare 

granskningen som gjordes av abstract resulterade i att sju stycken artiklar sorterades ut 

omedelbart och kvar till resultatet blev 16 artiklar, se Tabell 2.  

 

Tabell 1. Hur många artiklar de olika sökningarna gav. 

Databas Sökord Antal träffar 
n= 

Lästa abstract 
 
n= 

Elin@Dalarna Children, catastrophe 52 0 

 Children and catastrophe, react 1 0 

 Children, catastrophe, trauma 2 0 

 Children and disasters 290 0 
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 Children, disasters, react 1 1 

 Children, disasters, trauma 28 5 

 Children, disasters, adaption 0 0 

 Children, disasters, care 33 0 

 Children and PTSD 206 0 

 Children, PTSD, disasters 9 0 

 Children, PTSD, trauma 65 0 

 Natural disasters 695 0 

 Natural disasters, adolecents 2 0 

 Natural disasters, care 12 0 

 Natural disasters, children 49 2 

 Natural disasters, help 94 1 

 Natural disasters, children, trauma 6 0 

 Natural disasters, children, PTSD  7 0 

 Natural disasters 1713 0 

 Natural disasters, PTSD 18 3 

 Natrual disasters, trauma 25 0 

 PTSD 2922 0 

 PTSD, disasters 283 2 

 PTSD, children, disasters 18 0 

 Trauma, PTSD 1045 0 

 Trauma, PTSD, children 104 2 

DOAJ Catastrophe, children 1 0 

 Natural disasters, children 3 1 

 Children, disasters 5 1 

 Children, trauma 18 1 

 Children, PTSD 3 0 

PubMed Natural disasters, children 559 0 

 Natural disasters, children, PTSD 84 0 

Bleckwell Synergy Natural disasters, children 301 0 
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 Naturla disasters, children, PTSD 13 4 

 

 

2.3 Mätinstrument vid granskning av artiklar 

 

Den vetenskapliga kvaliteten på de 16 utvalda artiklarna granskades efter en egen kombinerad 

sammanställning av Forsberg och Wengström (2003) samt Willman och Stoltz (2002) 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. 

De 14 respektive 16 frågor som ställdes i granskningsmallarna (se Bilaga 2 och 3) avsåg att 

besvara om följande fanns beskrivet i artikeln: syfte, frågeställning/hypotes, urvalsförfarande, 

datainsamlingmetod, analys, etiskt resonemang, genomförande, exklusion- och 

inklusionskriterier, bortfall, resultatets redovisande, överensstämmelse mellan syfte och 

resultat. Granskningsmallen är uppbyggd så att artikeln poängsattes efter varje fråga där ett 

positivt svar i granskningsmallen gav en poäng. Poängen sammanställdes sedan och 

bedömdes slutligen med ord. Den kvantitativa granskningsmallen kunde ge max 12 poäng, 

varav 0-6 mindre bra, 7-10 bra och 11-12 utmärkt. Den kvalitativa granskningsmallen kunde 

ge max 18 poäng och där var 0-8 mindre bra, 9-15 bra och 16-18 utmärkt. I resultatet 

användes endast de artiklar där den samlade bedömningen av kvaliteten var bra eller utmärkt. 

 

2.4 Analys och tolkning av data 

 
De utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger för att skapa förståelse för innehållet och för 

att få fram relevanta fakta som kunde besvara uppsatsförfattarens syfte och frågeställningar. 

Text ur artiklar som var relevant markerades och bearbetades av uppsatsförfattaren för att 

sedan föras in under respektive frågeställning. 

 

2.5 Etisk övervägande 

 
Litteraturen som användes granskades av uppsatsförfattaren med ett objektivt förhållningssätt 

och resultatet har återgivits sanningsenligt. Tolkning av statistik och översättning av de 

vetenskapliga artiklarna har gjorts efter bästa förmåga.  
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3.0 Resultat  
Nedan följer en kort beskrivning av de artiklar som ligger till grund för resultatet i studien.  

Tabell 2. Beskrivning av artiklar som ingår i resultatet. 
FÖRFATTARE, 
NATIONALITET  
OCH ÅR 

TITEL URVAL DESIGN KVALITET 

Barrios, R., 
Stansbury, J., 
Palencia, R & 
Medina, M. 
(Washington, 
2000). 

Nutritional status of 
children under 5 years 
of age in three 
hurricane-affected areas 
of Honduras. 

295 barn under fem år. En kvantitativ studie 
som gjordes bland barn i 
tre olika delstater efter 
orkan katastrofer.  

Bra 
7p 

Beauchesne, M., 
Kelley, B., 
Paisdaughter, C & 
Pickard, J. 
(America, 2002). 

Attack on America: 
Children`s Reactions 
and Parents Responses.  

81 skolbarn och deras 
föräldrar, varav 48,9 % var 
flickor och 51,1 % var 
pojkar. 

En kvalitativ studie som 
undersökte barns 
reaktioner efter en stor 
katastrof, samt hur 
föräldrarna reagerar.  

Utmärkt 
17p 

Chen, S-H and Wu, 
Y-C. (Taiwan, 
2006). 

Changes of PTSD 
Symptoms and school 
reconstruction: A two- 
year prospective study 
of children and 
adolescents after the 
Taiwan 921 earthquake. 

I den första omgången 
medverkade 2028 barn 
varav 53,2% var flickor 
och 46,8% var pojkar. I 
den andra medverkade 
2077 barn varav 44,4% var 
flickor och 55,6% var 
pojkar.  

En kvantitativ studie 
som gjordes I två olika 
omgångar bland barn 
och skolbarn i olika 
åldrar.  

Bra 
9p 

Cohen, J., 
Mannarino, A & 
Rogal, S. (USA, 
2001). 

Treatment practices for 
childhood posttraumatic 
stress disorder. 

247 barn medverkade. En kvantitativ studie 
som gjorts bland barn 
för att finna vilken 
behandlingsmetod för 
PTSD som används 
mest.  

Bra 
9p 

Costello, E., March, 
A & Fairbank, J. 
(USA, 1998).  

Life events and post-
traumatic stress: the 
development of a new 
measure for children and 
adolescents. 

72 barn mellan nio och 
sjutton år, deras föräldrar 
medverkade. 

En kvalitativ studie som 
behandlar nya metoder 
för att diagnostisera barn 
med PTSD. 

Utmärkt 
16p 

Durkin, M., Khan, 
N., Davidson, L., 
Zaman, S & Stein, 
Z. (Bangladesh, 
1993).  

The Effects of a Natural 
Disaster on Child 
Behavior: Evidence for 
Posttraumatic Stress. 

162 barn mellan två och 
nio år, varav 51,5 % var 
pojkar och 48,5 % var 
flickor.  

En kvantitativ studie 
vars undersökningar 
gjorts för att påvisa 
PTSD hos barn som 
upplevt en 
naturkatastrof.  

Bra 
8p 

Giannopoulou, I., 
Smith, P., Ecker, 
C., Strouthos, M., 
Dikaiakou, A & 
Yule, W. (Athen, 
2004). 

Factor structure of the 
Children’s Revised 
Impact of Event Scale 
(CRISE) with children 
exposed to earthquake. 

2142 barn mellan nio och 
sjutton år medverkade i 
studien. 49% av dessa var 
pojkar och 51% var 
flickor.  

En kvantitativ studie 
som behandlar hur 
ungdomar reagerar och 
utvecklar PTSD efter en 
jordbävnings katastrof.  

Utmärkt 
11p 

Jeney-Gammon, P., 
Daugherty, T., 
Finch, A-J., Belter, 
R & Foster, K. 
(South Carolina, 
1999). 

Children’s coping styles 
and report of depressive 
symptoms following a 
natural disaster. 

257 barn varav 92 barn 
gick i tredje klass, 78 barn 
gick i fjärde klass och 87 
barn gick i femte klass. 

En kvantitativ studie 
som gjordes bland barn 
fem månader efter en 
stor orkan i South 
Carolina. 

Bra 
9p 

Khaims, V. 
(Palestinian, 2002) 

Post- traumatic stress 
disorder among school 
age Palestinian children 

1000 skolbarn mellan 12 
och 16 år, varav 53,3% var 
flickor och 47,7% var 

En kvantitativ studie där 
barnen intervjuades en 
tid efter katastrofen.  

Bra 
10p 
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pojkar.  

McDermott, B., 
Lee, M., Judd, M & 
Gibbon, P. 
(Australia, 2005). 

Posttraumatic stress 
disorder and general 
psychopathology in 
children and adolescents 
following a wildfire 
disaster. 

222 barn och ungdomar 
mellan åtta och arton år, 
varav 54,9 % var flickor 
och 45,1 % var pojkar.  

En kvantitativ studie 
som gjordes bland barn 
sex månader efter en 
stor brand katastrof, för 
att påvisa hur svårt det 
är att diagnostisera barn 
med PTSD.  

Bra 
9p 

Moradi, A,. Neshat- 
Doost, H,. Yule, 
W,. Taghavi, M & 
Dalgleish, T. (Iran, 
1999). 

Everyday Memory 
Deficits in Children and 
Adolescents with PTSD: 
Performance on the 
Rivermead Behaviorural 
Memory Test. 

18 barn och ungdomar 
som var i åldrarna elva till 
sjutton år, varav åtta var 
pojkar och tio var flickor.  

En kvantitativ studie 
som undersökte 
skillnaden mellan barn 
som aldrig haft någon 
psykisk sjukdom och 
psykiskt sjuka barn, hur 
mycket lättare de 
psykiskt sjuka barnen 
utvecklade PTSD. 

Bra 
10p 

Prinstein, M & A, 
La Greca (Miami, 
1996) 

Children’s coping 
assistance: How parents, 
teachers and friends help 
children cope after a 
natural disaster 

506 barn, varav 44% var 
pojkar och 56% var 
flickor. 

En kvantitativ studie 
som gjordes i tre 
omgångar bland barn 
efter den stora orkanen 
Andrew.  

Bra 
9p 

Thabet, A-A-M., 
Abed, Y & 
Vostanis, P. 
(Palestinian, 2004). 

Comorbidity of PTSD 
and depression among 
refugee children during 
war conflict. 

403 barn i åldrarna nio till 
femton. 

En kvantitativ studie 
som påvisade att barn 
som lever i krigszoner 
och katastrofområden 
löper högre risk att 
drabbas av PTSD än 
andra.  

Utmärkt 
11p 

Udwin, O., Boyle, 
S., Yule, D-B and 
O`Ryan D. (USA, 
1999). 

Risk factors for long-
term psychological 
effects of a disaster 
experienced in 
adolescence: Predictors 
of Post Traumatic Stress 
Disorder. 

217 ungdomar. En kvantitativ studie 
som gjordes bland barn 
som var mellan fem och 
åtta år. Hur de drabbats 
av naturkatatsrofen och 
vilka riskfaktorer det 
fanns hos dem att 
utveckla PTDS. 

Bra 
8p 

Wolmer, L., Laor, 
N., Dedeoglu, C., 
Siev, J & Yazgan, 
Y. (Turkey, 2005). 

Teacher-mediated 
intervention after 
disaster: a controlled 
three-year follow-up of 
children’s functioning. 

287 barn varav 60,6% var 
flickor och 39,4% var 
pojkar. 

En kvantitativ studie 
som undersökte hur barn 
och ungdomar klarar sig 
efter att ha varit med om 
en katastrof. 

Bra 
9p 
 

Yule, W., Bolton, 
D., Udwin,O., 
Boyle, S., O`Ryan, 
D & Nurrich, J. 
(London, 2000). 
 

The Long-term 
Psychological Effects of 
a Disaster Experienced 
in Adolescence: I: The 
Incidence and Course of 
PTSD. 

246 barn medverkade I 
studien, varav 217 stycken 
fullföljde frågeformuläret 
och 29 barn valde att 
avbryta.  

En kvalitativ studie som 
gjorts bland barn fem till 
åtta år efter att de fått 
erfarenhet av en 
naturkatastrof och dess 
följder.  

Utmärkt 
16p 

 

 

3.1 Barns reaktioner efter en katastrof  

Barnen kände sig ofta rasande efter en naturkatastrof och de kände en ilska som de inte kunde 

behärska, detta kom Jeney- Gammon, Daugherty, Finch, Belter &Foster (1999) fram till och 

de fann även att barnen sällan visade dessa känslor utåt. Istället blev barnen självkritiska och 
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lade skulden till det inträffade på sig själva. Med tiden övergick detta ibland till depressioner 

och andra psykiska sjukdomar. Hur barnen mådde efter katastrofen hade att göra med det 

sociala livet barnen levde under själva katastrofen. Det var därför viktigt att hjälpa barnen 

efter en katastrof. Ett sätt att göra detta på var att få dem att komma ut i samhället igen utan 

att de behövde känna rädsla eller skam över det inträffade. 

 

Barrios, Stansbury, Palencia &Medina (2000) visade i sin studie att barn som upplevt en 

naturkatastrof har lättare för att bli undernärda och få långsam viktuppgång. De menade även 

att hur påverkade barnen blir av naturkatastrofen är beroende på hur hårt drabbade de blir. 

 

Beauchesne, Kelley, Paisdaughter &Pickard (2002), Udwin, Boyle, Yule & O´Ryan (1999) 

och Durkin, Khan, Davidson, Zaman & Stein (1993) menade alla att barn som drabbades av 

en katastrof eller annan traumatisk händelse fick symtom både på det psykiska och 

emotionella planet. Många av barnen i studierna fick mardrömmar på nätterna, uppträdde 

störande, uppvisade ett aggressivt beteende, var ständigt nervösa och hade fantasier om 

vardagen som var skadliga för dem själva. De menade även att barnen ofta beskyllde sig 

själva efter en naturkatastrof. Barnen letade hela tiden efter detaljer som kunde har förorsakat 

katastrofen.  

 

3.2 PTSD hos barn 

 

- Hur barnen utvecklar PTSD 

I en studie av Prinstein & La Greca (1996) framkom det att barn som inte hade föräldrar och 

vänner ofta uppvisade allvarligare symtom på PTSD än de barn som levde i en 

familjerelation. Resultaten från Durkin et al. stödjer detta och studierna visade även att barn 

som lever ett mycket stressigt liv har lättare att utveckla PTSD och andra psykiska symtom än 

de barn som lever ett ”normalt liv”.  

 

I en studie som gjordes i Palestina bland 1000 barn hade 54,7 % minst en gång i livet upplevt 

en katastrof. Av dessa barn blev 34.1 % diagnostiserade med PTSD, och vanligast var PTSD 

hos pojkar som arbetade. PTSD visade sig mycket tydligare hos tonåringar än hos vuxna. 

Resultatet i studien indikerade att barnen hade en högre risk för att utveckla symtom på PTSD 

eller andra psykiska sjukdomar efter en naturkatastrof, än vuxna människor. Resultat visar att 
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frekvensen av PTSD är alarmerande hög bland Palestinska skolbarn och att det är ett 

brådskande politiskt mål att förebygga, identifiera, och behandla dessa barn (Khamis, 2004). 

 

Studien av Chen &Wu (2006) visade att mer än 10 % av befolkningen i Taiwan någon gång 

hade utsatts för någon form av naturkatastrof. I Taiwan hade det förekommit många 

naturkatastrofer och högst mortalitet hade det varit vid jordbävningar. PTSD är en av de mest 

kostsamma konsekvenserna av detta och det handlar inte bara om individens liv utan även om 

det generella psykiska välmåendet och om samhället.  

 

- Förekomst av PTSD hos barn 

Udwin et al. (1999) och Yule, Bolton, Udwin, Boyle, O`Ryan &Nurrich (2000) visade i sina 

studier att flickor som upplevt en naturkatastrof eller någon annan form av katastrof som varit 

påfrestande för det psykiska välmåendet, lättare fick symtom av PTSD. Bland både flickor 

och pojkar fanns det sammankopplingar med symtom av PTSD och våld i hemmet. Enligt 

studien av Thabet, Abed & Vostanis (2005) var det fler pojkar som upplevde katastrofer än 

vad flickor gjorde. Varför det ligger till så har inte forskarna kommit fram till utan har lämnat 

till framtida forskning. 

 

Barnens sociala liv det vill säga deras ekonomiska status, familjemiljö och föräldrarnas 

inflytande på barnen hade inverkan på om barnen utvecklade PTSD efter en katastrof 

(Khamis, 2004). Det är troligt att den höga frekvensen av PTSD hos vissa barn berodde på att 

de levde under förhållanden där det rådde politiska oroligheter och krig, att de hade erfarenhet 

av död och förstörelse. Arbetslösheten och fattigdomen hade stor inverkan på barnen. Det 

påverkade barnen både direkt och indirekt mentalt, vilket ledde till att de lättare utvecklade 

PTSD. Alla faktorer som påverkade den mentala hälsan hos palestinska flyktingbarn ledde till 

känslor av orkeslöshet, hjälplöshet och depression, som i sin tur påverkade barnens PTSD 

(Khamis, 2004). Thabet et al., (2005) har visat att barn som lever i krigszoner och 

katastrofområden löpte högre risk att få PTSD och andra depressiva sjukdomar än de barn 

som levde under ”normala” förhållanden. 

Khamis (2004) visade att äldre barn jämfört med yngre löpte högre risk att utveckla PTSD. 

Barn från flyktingläger rapporterade mer symtom än de som levt ett ”normalt” liv. Palestinska 

flyktingbarn som hade varit med om en naturkatastrof kunde få symtom av PTSD senare i 

livet och det kunde även hända att deras egna barn fick det när de blivit vuxna. Studien visade 

att arbetande barn löpte högre risk att drabbas av PTSD än barn som inte arbetade. Författarna 
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menade att detta kunde bero på det faktum att arbetande barn redan levde under en otroligt 

hård ekonomisk press. Barn med PTSD rapporterades oftare ha ångest i hemmiljön än barn 

utan. De kände ångest, var känsliga och nervösa i situationer som involverade olika mönster 

av kontakter som att prata, kommunicera och diskutera med andra människor (Khamis, 2004). 

 

Giannopoulou, Smith, Ecker, Strouthos, Dikaiakou & Yule (2004) menade att det inte fanns 

några kulturella samband för att utveckla PTSD. Däremot påpekade författarna att ålder, kön 

och vilken sorts trauma som barnet utsatts för var av stor vikt för om barnet skulle utveckla 

PTSD eller inte, samt hur många symtom barnet kom att få.  

 

I en studie av McDermott, Lee, Judd & Gibbon (2005) som gjordes bland 222 barn efter en 

stor brandkatastrof, visade det sig att 12,1 % av barnen hade symtom på PTSD. Av dessa var 

det 9 % som hade svåra eller mycket svåra symtom. Barnen som upplevde katastrofen hade 

alla drabbats på olika sätt. En del hade bara sett lågor, en del hade varit ensamma hemma och 

sett rök och en del hade befunnit sig i närheten av branden. Det som oroade barnen som 

medverkat i studien mest var hur det hade gått för deras anhöriga och vänner om någon av 

dem blev drabbade. De barn som mist någon anhörig eller vän hade mycket högre frekvens av 

PTSD än de barn som bara såg lågorna. McDermott et al., menade även att de viktigaste 

punkterna för att göra en rättvis diagnostisering av PTSD på barnen var att de skulle besvara 

följande frågor; såg de händelsen, var de nära händelsen, blev de skadade och hade de 

anhöriga som avlidit? 

 

 

- Reaktioner hos barn med PTSD 

Vanliga PTSD-reaktioner bland västerländska barn och ungdomar inkluderar även olika 

sömnproblem och inlärningsproblem (Khamis, 2004).  

 

Det har blivit dokumenterat att barn precis som vuxna kan uppnå alla kriterier för att 

diagnostiseras med PTSD. När diagnosen är fastställd hos barn och ungdomar är PTSD 

tillståndet vanligtvis kroniskt och ligger latent i kroppen (Chen et al., 2006). 

 

För många av barnen med PTSD hade det blivit svårt att återvända till det ”normala” livet 

igen och de hade också svårt att klara av fasta rutiner till exempel att gå till skolan varje dag. 
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Detta kunde bero på rädsla och otrygghet över att barnen aldrig visste när och om det skulle 

hända en naturkatastrof igen (Prinstein et al., 1996). 

 

Studien av Wolmer, Laor, Dedeoglu, Siev & Yazgan (2005) fann att skolungdomar troligen 

hade lättare att visa hur hårt katastrofen verkligen påverkat dem. Tre effekter hos skolbarn 

som hade symtom av PTSD var att de fick: svårt att lära in, svårt att komma ihåg och svårt att 

klara av skolan. Intervjuer gjorda i studien visade att symtom på PTSD kunde blomma upp 

omkring sex månader efter katastrofen. Dock blommade inte alla symtom upp då utan det 

kunde dröja ytterligare flera år innan de visade sig. 

 

PTSD satte ofta sina spår på minnet och många av barnen med PTSD symtom fick problem 

med att komma ihåg saker som skulle ske i det vardagliga livet. De barn som drabbades av 

PTSD i denna studie, hade inte visat några symtom alls förrän två år efter naturkatastrofen 

(Moradi, Neshat-Doost, Yule, Taghavi & Dalgleish 1999).  

 

- Diagnostisering av PTSD hos barn 

I studien av Costello, March & Fairbank (1998) menade författarna att DSM inte behövde 

användas för att diagnostisera barn med PTSD. Costello et al. fann att det inte handlade om 

den traumatiska händelsen som orsakar PTSD utan att det är själva stressen i samband med 

katastrofen som leder till PTSD. För att barn skall bli diagnostiserade med PTSD måste de 

även uppvisa tillstånd med förvirring och aggressioner. Det har funnits och finns många olika 

sätt att testa PTSD och alla ger något olika svar. Detta helt beroende på vad barnet har varit 

med om och hur testet går till hur diagnosen blir. Detta leder till att det blir svårt att få en 

riktig diagnostisering på barnen. 

3.3 PTSD hos barn- hur behandlas symtom 

 

Choen, Mannarino &Rogal (2001) visade i sin studie vilken behandling barn med PTSD 

föredrog. Intervjuer gjordes både bland barn med medicinsk behandling och utan medicinsk 

behandling. Barnen utan medicinsk behandling föredrog kognitiv beteendeterapi och 

familjeterapi. De barn med medicinsk behandling föredrog även de kognitiv beteendeterapi, 

men den främsta behandlingen de hade var ändå läkemedel. Hur barnen reagerade på de olika 

behandlingarna var mycket olika. 

Skolan är det bästa stället för barnen att bearbeta katastrofen och att det var viktigt att komma 

tillbaka dit så fort som möjligt. Detta kom Jeney- Gammon et al., (1999) fram till i sin studie. 
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Enligt dem så kunde ett bra sätt att bearbeta upplevelserna i en klass vara att ordna olika 

aktiviteter till exempel rollspel som relaterade till en naturkatastrof.  

 

3.4 Att informera och hjälpa barn med PTSD 

 

Barnen behövde få noggrann information om vad som hänt vid och omkring katastrofen i 

omgångar. Detta var mycket viktigt för att den som informerar lättare skall kunna se hur 

barnen reagerade kring det som hänt. Många av barnen som upplevde orkanen Andrew den 

24 augusti 1992 berättade att det hade varit lättare att komma vidare i livet om de haft hjälp 

av familjen och vardagliga rutiner som fanns innan orkanen kom. Den emotionella 

rehabilitering barnen fick bestod bland annat av att leka lekar och måla tavlor, vilka alla hade 

anknytning till naturkatastrofen (Prinstein et al., 1996). Det fanns ett brådskande behov av en 

professionell undersökning och diagnostisering av barnen redan i skolorna. Det fanns ett stort 

behov av psykiskt utbildad personal som kunde identifiera de störningar som uppkommer. 

Dessutom fanns behov av att barnen skulle kunna erbjudas olika strategier för ett tidigt 

förebygga och lindra symtom. En positiv familjemiljö kunde minska stressen och fungera 

som en stabil bas för barn med PTSD. Familjer och anhöriga skall med ett aktivt deltagande 

tillsammans med professionella vårdare till exempel kuratorer och psykologer dela med sig 

av kunskaper. Tillsammans skall de arbeta för att öka kunskapen om symtom och att hantera 

situationen på bästa sätt (Khamis, 2004).  

 

Prinstein et al., (1996) som gjorde sin studie tre månader efter att orkanen Andrew, fann att 

barn kunde uppleva svåra symtom av PTSD långt efter att naturkatastrofen skett. Totalt 506 

barn medverkade i studien och cirka en tredjedel av barnen hade svåra eller allvarliga symtom 

kvar lång tid efter katastrofen. Syftet med studien var att se skillnaderna av hur barnen blev 

hjälpta av föräldrar, lärare och vänner. Barnen med de allvarligaste symtomen av PTSD 

tycktes speciellt behöva mer emotionell hjälp från föräldrar och vänner. 

 

I studien av Beauchesne et al., (2002) fann forskarna att vissa skolor valde att inte informera 

barnen om den inträffade katastrofen. Detta resulterade i att barnen som inte blev informerade 

blev rädda för att gå till skolan och att lämna sina föräldrar på morgonen. Beauchesne et al. 

menade att föräldrarna hade en mycket viktig roll när det gällde att hjälpa sitt barn efter en 

katastrof, författarna menade att föräldrarna skulle vara noga med att berätta vart de skall 
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befinna dig under dagen och natten, svara på de frågor barnet hade om katastrofen, lyssna på 

barnets funderingar och försäkra barnet om att föräldrarna alltid kommer att finnas där.  

 

4.0 Diskussion 

 
4.1 Sammanfattning av huvudresultatet 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa ämnet barn och katastrofer, hur barn reagerar 

efter katastrofer, hur de utvecklar PTSD, hur PTSD behandlas samt hur lekmän kunde hjälpa 

barn på bästa sätt. Studien var en systematisk litteraturstudie. De studier som granskades i 

denna uppsats visade att barn reagerar väldigt olika beroende på deras normala sociala liv och 

levnadsstandard, samt hur svårt drabbade de blivit av naturkatastrofen. Några av studierna 

som granskades påvisade att informationen till barnen var bland det viktigaste. Barnen skall 

få information i omgångar så att de hinner förstå vad som sägs. Barns reaktioner efter en 

naturkatastrof är ofta ilska och aggressioner över det inträffade, att de anklagar sig själva för 

det som hänt. Denna självkritik som många barn bär på leder med tiden till psykiska 

påfrestningar som i senare stadier kan ge utvecklade symtom på PTSD. Barn som levde under 

sociala missförhållanden, utan föräldrar, inget hem och inga vänner löpte högre risk att få 

symtom av PTSD och det var vanligare att flickor fick symtom än pojkar. För många av 

barnen blev det svårt att återgå till det vardagliga livet igen, detta berodde på rädslan över att 

aldrig veta om det kommer att ske igen. PTSD satte ofta sina spår på minnet hos barnen, de 

fick svårt att komma ihåg saker. Andra symtom relaterade till PTSD är bland annat 

sömnstörningar och inlärningsproblem. De vanligaste behandlingsmetoderna för symtom av 

PTSD var kognitiv beteendeterapi och läkemedel. En viktig metod för att hjälpa barn med 

PTSD var att få tillbaka dem till de vardagliga rutinerna som att äta frukost tillsammans med 

familjen och framför allt att gå till skolan. Många av de studier som granskades nämnde att 

skolan var bland det viktigaste för barnen att komma tillbaka till. Där kunde barnen 

tillsammans bearbeta katastrofen genom exempelvis rollspel.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

-Barns reaktioner efter en katastrof 

Barn som upplevt en naturkatastrof och visar symtom på PTSD skall komma tillbaka till det 

vardagliga livet med skola, umgås med vänner och sina fritidsintressen så fort som möjligt. 

Jeney- Gammon et al., (1999) och Prinstein et al., (1996) menade båda att det var viktigt för 
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barnen att komma tillbaka till skolan för att bearbeta katastrofen i klassen med till exempel ett 

rollspel. Dock var studierna inte helt eniga om det var bra för barnen med rollspel eller inte. 

Jeney-Gammon et al., (1999) studie talade för att barnen skulle gör olika rollspel medan 

Prinstein et al. menade att barnen skulle leka lekar som handlade om naturkatastrofer. 

Uppsatsförfattaren tycker det känns svårt att veta vad som skall rekommenderas till skolorna 

när två olika studier inte säger samma sak. Vilket är rätt och vilket är fel, är det något utav 

dem som kan göra mer skada än nytta för barnen?  

 

- PTSD hos barn 

Prinstein et al., (1996) och Durkin et al.,(1993) menade båda att barn som inte växte upp 

under normala familjeförhållanden hade lättare att få symtom av PTSD än de barn som levde 

i en familjerelation. Studierna talade även för att de barn som levde under stress lättare 

utvecklade PTSD. Även Costello et al., (1998) menade att det inte var själva traumat som 

utvecklade symtom av PTSD, utan det var stressen som var själva orsaken till symtom. 

Uppsatsförfattaren anser att det borde göras noggrannare forskning kring detta då det inte 

bara är PTSD som är relaterade till onormala familjeförhållanden och stress. Då det visat sig 

att barn i onormala familjeförhållanden lättare får symtom av PTSD, anser uppsatsförfattaren 

att det är av stor vikt att göra en grundlig utredning av barnens familjeförhållanden. Detta för 

att så tidigt som möjligt kunna sätta in eventuella extra åtgärder för dessa barn.  

 

-Diagnostsering av PTSD 

Diagnostiseringen av PTSD hos barn skedde inte enligt de föreskrifter som fanns enligt 

Costello et al., (1998). Det finns många olika bedömningsmallar för diagnostisering av PTSD 

hos barn. Uppsatsförfattaren tycker inte det känns bra. Vissa barn som har många symtom 

kanske inte blir diagnostiserade, medan barnen som bara uppvisade några få symtom fick 

diagnosen omedelbart. Uppsatsförfattaren anser att det i framtiden är viktigt att utveckla 

gemensamma diagnoskriterier.  

 

Uppsatsförfattaren misstänker att symtom på PTSD många gånger förbises på grund av 

många barn och ungdomar i dagens samhälle har exempelvis sömnstörningar, mardrömmar, 

matleda och inlärningsproblem utan att vara psykiskt nedsatta i övrigt. Föräldrarna tänker inte 

och vet alldeles för lite om PTSD för att överhuvudtaget reagera.  

 

-Vad leder PTSD till och hur behandlas symtom 
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Många barn kände en rädsla över att återgå till det normala livet igen, framför allt att gå till 

skolan efter det att de har upplevt en naturkatastrof. Barnen visste aldrig när och om det 

skulle hända en katastrof igen. Uppsatsförfattaren anser att detta kan ha med informationen 

att göra. Prinstein et al., (1996) menade att barn skall få noggrann information om vad som 

hänt vid och omkring katastrofen i omgångar för att personalen lättare skulle se barnens 

reaktioner. Skolorna har dock inte tillräckligt med utbildad personal och resurser vid 

katastrofer säger Khamis (2004). Uppsatsförfattaren förstår då inte vad Prinstein et al., (1996) 

menade med att se barnens reaktioner, om de inte finns utbildad och tillräckligt med personal. 

Vem skall då se barnens reaktioner vid informationstillfället? Uppsatsförfattaren tycker att 

detta är en viktig fråga som skall forskas i mer då det blir allt vanligare med naturkatastrofer 

ute i världen.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Litteratursökningen skedde i omgångar med de utvalda sökorden, ensamma eller i 

kombination med varandra. Sökningarna gav inte så många träffar vilket resulterade i att det 

blev många sökningar. Många gånger fick uppsatsförfattaren även upp samma artiklar som 

tidigare trots olika sökord. Det var därmed inte lätt att finna artiklar som berörde de 

frågeställningar uppsatsförfattaren valt ut. Detta medförde att uppsatsförfattaren fick läsa 

många abstrakt som vidare inte gick att använda. De två granskningsmallar som användes var 

egenkombinerade och utgick från ja och nej frågor som sedan poängsattes för att avgöra om 

de skulle finnas med i resultatet eller inte. Granskningsmallarna användes för att författaren 

på bästa förmåga skulle kunna bedöma artikelns vetenskapliga grund. Litteraturen som 

användes i resultatet har granskats med ett objektivt förhållningssätt och översättningen har 

gjorts av författaren efter bästa förmåga. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

Vårdpersonal behöver mer information och vägledning vad gäller barn och katastrofer. 

Många av personalen har aldrig kommit i kontakt med liknande händelser och därför är det 

viktigt att prata om katastrofer ibland för att friska upp minnet. Ett bra sätt att öva sig på att ta 

hand om barn i katastrofsituationer är att utföra övningar inom olika områden och använda 

sig av barn som blivit informerade om hur barn regerar vid katastrofer i verkligheten.  
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4.5 Konklusion 

Resultatet i denna studie visar att det behövs mer intresse och engagemang inom området 

barn och katastrofer, framför allt vad gäller utbildning om bemötande och omhändertagande 

av barn. Både sjukvårdspersonal och lekmän ute i världen bör kunna läsa sig till detta. Ur 

resultatet har det även framkommit att diagnoskriterierna är bristfälliga, vilket inte är bra då 

symtom på PTSD hos barn som varit med om katastrofer är mycket vanligt.  

 

4.6 Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattaren välkomnar studier om hur barn skall omhändertas vid katastrofer, hur de 

skall diagnostiseras vid misstanke om PTSD och alternativa behandlingar för PTSD. Detta 

kan till exempel ske genom att utföra intervjuer med barn och föräldrar som medverkat i en 

naturkatastrof. Det kan även vara till hjälp att intervjua sjukvårdspersonal som arbetat på plats 

i katastrofliknande situationer. Överlag anser uppsatsförfattaren att detta är ett ämne där det 

finns alltför få studier. Förslag till forskning skulle kunna ha följande fokus: 

 Hur skall barn omhändertas på bästa sätt vid naturkatastrofer? 

 Diagnostiseringen skall den ske efter samma kriterier i hela världen? 

 Alternativa behandlingar till PTSD. 
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Diagnossystem av PTSD från år 1994.    Bilaga.1. 

     

A. Personen har exponerats för en traumatisk händelse där följande två omständigheter 

föreligger: 

1, Personen upplevde, var vittne till eller konfronterades med en händelse eller flera händelser 

som involverade dödsfall eller hot om död eller allvarlig skada. Eller fara för den egna eller 

andras fysiska integritet. 

2, Personens respons involverade rädsla, hjälplöshet eller skräck. Hos barn kan detta ta sig 

uttryck i oorganiserat eller agiterat beteende.  

 

B. Ständiga återupplevanden av minst ett av följande:  

1, Upprepad, påtträngande och orosframkallande minnen av händelsen, däribland synintryck, 

tankar och upplevelser. Hos små barn kan detta manifesteras i form av repetiotionslek, där 

teman eller aspekter av händelsen kommer till uttryck.  

2, Upprepade orosframkallande drömmar om händelsen. Hos barn förekommer ibland 

skrämmande drömmar utan igenkännbart innehåll.  

3, Personen agerar eller upplever det som om den traumatiska händelsen upprepas (däribland 

en känsla av att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa flash- back 

episoder, bland annat i samband med uppvaknande eller berusning). Små barn kan spegla 

händelsen i form av lek eller annat beteende.  

4, Intensiv psykisk oro vid exponering för inre eller yttre faktorer som symboliserar eller 

påminner om någon aspekt av den traumatiska händelsen.  

5, Fysiologisk aktivering vid exponering för inre eller yttre faktorer som symboliserar eller 

påminner om någon aspekt av den traumatiska händelsen.  

 

C.Bestående undvikande av associerade stimuli eller annan allmän känslkyla ( som inte 

förelåg före trauma), inom minst tre av följande områden: 

1, Försök att undvika tankar, känslor eller samtal associerade med traumat.  

2, Försök att undvika aktiviteter, platser eller personer som väcker minnen av traumat.  

3, Omöjligt att minnas en viktig aspekt i traumat.  

4, Påfallande minskat intresse för eller deltagande i väsentliga aktiviteter. 

5, Känsla av avstånd eller isolering från andra människor.  

6, Begränsat emotionellt djup (t.ex. förmåga att känna kärlek). 
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7, Känsla av att framtiden är begränsad (väntar sig inte att få uppleva yrkeskarriär, äktenskap, 

egna barn eller normal livslängd). 

D. Bestående symtom på kroppslig larmberedskap (som inte förelåg innan traumat) i minst 

två följande former: 

1, Insomningssvårigheter eller uppvaknande. 

2, Irritabilitet eller vredesutbrott.  

3, Koncentrationssvårigheter. 

4, Hypervaksamhet. 

5, Överdriven startle-respons.  

 

E. Problemen (symtomen under kriterierna B, C och D) har kvarstått i mer än en månad.  

 

F. Problemen leder till kliniskt betydelsefulla besvär eller förvirrande sociala, yrkesmässiga, 

eller andra viktiga funktioner.  

Anges som:  

Akut om symtomen varat kortare tid än tre månader.  

Kroniskt om symtomen varat i tre månader eller mer. 

Fördröjt om symtomen uppträtt minst sex månader efter händelsen. 
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