
Traumastödet



Vad är Traumastödet?
Många vård- och omsorgsgivare har svårt att möta det behov av 
traumastöd som människor som flytt krig och förföljelse kan ha. 
För att underlätta har SKR tagit fram en manual som vägledande 
handledning för tio gruppträffar. 

Traumastödet är en gruppintervention för vuxna personer med 
traumasymtom. Syftet är att ge stöd och verktyg för att hantera 
traumasymtom med inslag av andra svårigheter, såsom depression 
och ångest, som är vanligt hos personer med traumatiska upplevelser.

Tio gruppträffar med olika teman

Traumastödsguiden innehåller tio gruppträffar med olika teman. 
En träff består av kunskapsförmedling, tekniker för traumahantering, 
övningar och råd för egenvård, möjlighet att dela erfarenheter och 
reflektera tillsammans med andra som har likartade upplevelser. 
Deltagarna  gör hemuppgifter mellan träffarna.

Teoretisk bas är kognitiv beteendeterapi (KBT). De tekniker som 
presenteras är kända och använda, anpassade till respektive tema.

Vilka kan ha glädje av Traumastödet?
Traumastödet riktar sig till vuxna personer med traumasymtom. 
Påträngande minnen, mardrömmar, sömnproblem, fysiska reaktioner 
som t.ex. överspändhet, depression och ångest är exempel på teman som 
ingår i Traumastödet.

Människor som tvingas fly har ofta stor kapacitet och många styrkor men 
utsätts samtidigt för väldigt svåra händelser samt förlorar det som har 
varit deras liv. 



Händelser av detta slag kan orsaka trauman. Många av dessa trauman 
läker av sig själva med tiden men när traumat påverkar livet och ger 
symtom som innebär lidande och svårigheter att fungera i vardagen, 
kan det behövas stöd för att kunna må bra igen.

Mer information om Traumastödet

Du hittar mer material och information på Uppdrag Psykisk Hälsas 
webbplats 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/
traumastod/ 

Erfarenheter från Västmanland

Lena Lindholm Sköld och Tina Rinkeborn på Asylhälsan i Västerås 
är några av dem som hittills har använt sig av Traumastödet.

”Att behandla i grupp har visat sig fungera oerhört bra. Vi är 
noga med att vara tydliga med att ingen behöver berätta om 
någonting som han eller hon inte vill, men trots det har de 
flesta efter ett tag blivit så trygga i gruppen att de ändå valt 
att dela med sig av upplevelser som de tidigare inte har vågat 
nämna för någon annan”, säger Tina Rinkeborn.

Lena Lindholm Sköld och Tina Rinkeborn, 
Region Västmanland är noga när de sätter 
ihop Traumastödet-grupperna. En grupp 
består av 8 till 12 personer, deltagarna har 
alltid samma modersmål och det finns alltid 
med tolk vid träffarna.
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