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Resultat från 

pilotstudien



	

 

CRISE- 8 
Nedan följer en lista på upplevelser som personer haft efter stressfulla livshändelser. 

Läs varje fråga och sätt kryss i den rutan som stämmer bäst överens med hur det 

varit för dig den senast e veckan. 

 

Under den senaste veckan 

0 
Aldrig 

1 
Sällan 

3 
N ågra 
gånger 

5 
Ofta 

1. Har du tänkt på det som hände även när du inte 
ville det? 

    

2. Har du försökt att radera det som hände ur 
minnet? 

    

3. Har du haft perioder med starka känslor kring 
händelsen? 

    

4. Har du hållit dig undan saker eller situationer som 
påminner om händelsen? 

    

5. Har du försökt låta bli att tala om det som hänt?     

6. Har bilder från händelsen dykt upp i dina tankar?     

7. Har saker du upplevt fått dig at tänka på händelsen?     

8. Försöker du låta bli att tänka på händelsen?     

  

Gräns CRIES, max 40 

≥17 poäng, 
Gräns MADRS 

≥0-12, 

13-34, 35 Max 54 p



Resultat N=55 med baslinjedata 

(förmätningar)

• 84 % hade måttlig eller svår depression (≥ 20p)

• 45% hade självmordstankar eller -planer

• 62% upplevde negativa livshändelser under kursens 

fem veckor 

• 100% var mitt i asylprocessen

8

• 33% avhopp innan den första träffen 

(ingen skillnad i CRIES mellan dessa och 

deltagarna)

• 82% närvaro bland dem som gick hela 

kursen



Förändring depression N=46 (84%)

P = 0.0003

Recovered=15

• Medel före: 29poäng

• Medel efter: 23poäng

• 33% Återhämtat sig



Förändring PTS symtom N=46 (84%)

• Medel före: 29p 

• Medel efter: 26p

• 30% förbättrats 

• 22% under cutoff



Vilka har mest nytta?

Ju svårare PTS symtom 

desto större chans att bli 

bättre

Deltagare med självmords-

tankar i början hade störst 

chans att bli bättre

OR 1.31, 95% CI (1.13, 1.48), p=0.003 OR 9.91, 95% CI (7.71, 12.11), p=0.041



Normalisering

• ”Man trodde att man var ensam om de här tankarna 

men sen när man kom in i gruppen och såg de andra, 

då kände man, ja men nu känns det lite lättare för att 

jag är inte ensam i det här problemet.”” 



Värdefulla verktyg

• ”De här teknikerna vi har lärt oss har varit bra. Lugnet 

man fick efter att man gjort de här övningarna, det var 

fantastiskt, att kunna känna det här lugnet.”



Socialt stöd

• ”Alltså i början kände vi inte till hur det funkar och vi 

kände inte varandra heller. Men sen, sakta men säkert, 

vi blev bekant med varandra…vi kunde parta med 

varandra som en vän, som en bror”



Begriplighet

• ”De saker som har hänt oss, det glömmer man ju aldrig. 

De andra har inte våra problem. Andra människor, de 

är ju mer fria.” 



Hanterbarhet

• ”När jag kom till den här gruppen hade jag ingen 

kontroll alls över mig själv, för att allt jag har varit med 

om har påverkat mig väldigt mycket och det var det 

som styrde mig. Så att gruppen hjälpte mig att få 

kontroll över mig själv.” 



Meningsfullhet

• ”Det absolut svåraste man kan vara med om är att 

lämna sin familj och flytta någon annanstans och inte 

kunna träffa dem. Vi har lämnat det här bakom oss så 

jag tror vi kan klara av vad som än händer.” 



Resultaten finns sammanställda i 

en vetenskaplig artikel  

• Teaching Recovery Techniques: evaluation of a 

group intervention for unaccompanied refugee

minors with symptoms of PTSD in Sweden

• Författare: Anna Sarkadi, Kajsa Ådahl, Karin 

Fängström, Emma Stenwall, Raziye Salari

• ECAP - European Child and Adolescent Psychiatry



Implementering, 

erfarenheter och 

framtid



Implementering

Förankra bland vuxna Rekrytera Genomföra

Förutsättningar

• Finns tid och personal? (20% x 2 gruppledare)

• Vilket mandat?

• Akut behov/Långsiktigt bygga kapacitet?

• Hur ser tillgången till målgruppen ut?

• Måste vi samarbeta med nån annan?

Arbetsprocessen



TRT idag

Nationella utbildningar med UPH

– Sedan HT 2017: 4 st

Där vi är direkt inblandade:

– Uppsala

– Haninge

– Ekerö

– Landskrona

– Malmö (uppstart)

– Göteborg

– Eskilstuna



– Bredda målgrupp – barn i familj, grundskola

– Nya samarbeten

– Stärka förvaltningen av TRT som metod 

• Utbildning 

• Nätverk

• Koppling till Children and War

– Metodutveckling

TRT framåt



TRT framåt

• CHAP anslag från KAVLI-fonden fortsatt forskning

• RCT-studie

– Kontrollgrupper för att stärka evidens

– Inkludera både ensamkommande 

och barn i familj  



Frågor och diskussion



Mer info

• Filmen om TRT (Ringla och Uppsala)

• Forskningsresultat

• Bris filmer med deltagare

https://vimeo.com/205558141
http://www.mynewsdesk.com/se/uu/pressreleases/gruppsamtal-minskar-symptom-paa-posttraumatisk-stress-hos-ensamkommande-ungdomar-2339436
https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/bris-gruppstod/gruppstod-for-barn-som-flytt/

