
Varmt välkomna!
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Har du problem med 

tekniken – eller inte kan 

använda chattfunktionen.  

Maila dina reflektioner till 

henrik.tuner@skr.se

Vi är många i mötet och därför 

använder vi chatten.

Chatten hittar ni under ”Chat”, eller 

under ”More” beroende på om ni 

har helskärm eller inte. Använd 

den gärna för att reflektera och 

diskutera under tiden.

mailto:henrik.tuner@skr.se


Dagens bilder, länkar och inspelning

• Allt material från detta webbinarium 

kommer finnas på webbplatsen 

Uppdrag Psykisk Hälsa

• Ni hittar länken i chatten

• Vill du ha ett mail med all 

dokumentation, skriv din 

mailadress i chatten

• Länk till dokumentation

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/vuxna-som-upplevt-krig-och-konflikter-vilket-stod-behovs-for-dem-och-medarbetare-i-kommuner-och-regioner/
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Vårt program idag

• Therese Landin , Psykolog/verksamhetschef Röda Korsets Behandlingscenter 
Skellefteå

• Charlotte Therup, chef  Regional Kunskapscentrum kris och katastrof   Region Stockholm

• Mona Lundqvist Leg Psykolog Transkulturellt centrum Region Stockholm 

• Ove Ledin, handläggare Sveriges Kommuner och Regioner

Vilket stöd kan vi ge för att möta människor i kris och Trauma

Välkomna och introduktion – Ing-Marie Wieselgren SKR

Paus

Kort uppsummering och vad erbjuder SKR  – Ing-Marie 

Wieselgren SKR

• Aida Alveinius, Docent i ledarskap och ledning Försvarshögskolan

• Charlotte Therup, chef  Regional Kunskapscentrum kris och katastrof  Region Stockholm

• Lena Lindholm vårdcentral Region Västmanland

Att ge stöd till medarbetare 



Ove Ledin
Handläggare Sveriges Kommuner och Regioner



Charlotte Therup Svedenlöf
Enhetschef, Kunskapscentrum kris och 

katastrofpsykolog Region Stockholm
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Sveriges kommuner och regioner
23 maj 2022

Vuxna som upplevt krig och konflikter:

Vilket stöd behövs för dem och medarbetare i 
kommuner och regioner?

Charlotte Therup Svedenlöf
Chef, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, 
doktorand, EFPA

www.katastrofpsykologi.se

charlotte.therup-svedenlof@regionstockholm.se 

RKK

http://www.katastrofpsykologi.se/
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Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi,(RKK)

Utbildning 
och övning

Metodutveckling 
och forskning

Katastrof-
beredskap 
(inkl. PKL). 
Expertstöd

Beställ skrifter/länk e-utbildning mm: 
www.katastrofpsykologi.se

E-utbildning: 
Så hanterar du oro och rädsla

10 röster om covid-19 på 1177

Webbinarium
Personalstöd

Uppdrag för RKK

Utvärdera insatserna som gavs för att förebygga arbetsrelaterad psykisk 
ohälsa hos medarbetare och chefer i hälso- & sjukvården i samband med 

covid-19-pandemin. 

Träffsäkerhet, funktionalitet, implementering

Utvärderingsprojekt
Media

Webbinarium
Post covid Ukrainska

Böcker
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 Vad händer med oss människor när 
man hamnar i en krissituation?  

 Vad är en kris och hur kan man 
identifiera den och förhindra att 
ytterligare psykisk ohälsa utvecklas?
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Psykotraumatologi -
Varifrån kommer kunskapen?

Återkoppling från drabbade Kris- & Katastrof-forskning

Traumaforskning - studier

- fysiologi

- psykologi

- sociologi

- etik, filosofi, livsåskådning

Klinisk erfarenhet Konsensus mellan experter

Utvärdering av 

program

(The Australian Centre for Posttraumatic Mental Health (ACPMH), 2010)

Flera instanser 

samstämmiga.

Baserat på:

• Konsensus

• Empiri

• Teori



©

Kris – ett mångtydigt begrepp
• Kris och katastrof

• Kris och krig

• Kris och trauma

• Kris och sorg

1. Reaktioner på psykosociala stressbelastningar

2. Reaktioner på en kritisk, plötslig och oförutsedd potentiellt traumatiserande händelse

• Trauma – ordet på engelska betecknar både händelsen och skadan. Tendens även här.

• Potentiellt traumatiserande händelse – Det är egentligen först efteråt man kan bedöma om händelsen, upplevelsen varit 
traumatisk.

Dvs. en händelse där vi inte vet om en enskild drabbad individ kommer att utveckla ohälsa/psykologiska eller kroppsliga

skador (traumata) till följd av händelsen. 
Riskbedömning!

Samhällsperspektiv

Individperspektiv
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Psykiska reaktioner på en händelse

• Krisreaktion - den psykologiska och fysiologiska stressreaktion 
som uppkommer i samband med en potentiell traumatisk händelse.

• Krisen innebär en obalans - en psykisk och fysisk obalans som reaktionerna 
syftar till att kompensera/korrigera för att återupprätta balansen.

”Något man i stunden varken kan hantera eller fly ifrån” (Retterstøl og Weisæth -95) 

Påfrestningar

Oförmåga att hantera 

Händelse tolkad som förlust eller hot 
om  förlust av väsentliga livsvärden

=
KRISSITUATION (Hillgard et. al) 
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Individuella faktorer som kan försvåra 
återhämtningen (några exempel)

Före

Tidigare trauma/utsatthet

Psykisk ohälsa /neuropsykiatri

Pågående livsstress

Kognitiva förmågor

Lägre socioekonomisk status

Lägre begåvning och utbildning

Vissa personlighetsdrag

Under

Typ av händelse

Den SUBJEKTIVA UPPLEVELSEN 
av att livet var hotat 

Grad och antal typer av 
exponering /utsatthet

Kvarstående dissociation

Efter

INTE tillgång till stöd

Psykologiskt och Socialt stöd 

Coping – undvikande: missbruk, 
isolering

Negativa tolkningar av 
händelsen

Negativt ältande

Skam och skuldkänslor

(Feletti, 1998; Brewin, 2000; Ozer mfl, 2003; Norris 2004, Bryant, 2014; Bonanno, 2016; Orengo-Aguayo, 2019)
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resistenta

kroniska

fördröjda

återhämtning

½ år 1 år

Posttraumatiska symtomförlopp (Mexico 1999, N.Y. 2001)

PTSD-Symtom/ohälsa/
funktionsnivå

motståndskraftiga

(Norris, Tracy, Galea. Soc Science Med 2009;68:2190-8, Calhoun & Tedeschi 2009, Bonanno 2019)

Post traumatic growth
(Calhoun & Tedeschi 2009). 

75-90 % utvecklar någon form av positiv följd
av traumat 

50-95 % utvecklar inte allvarlig psykisk ohälsa

Hot
Olyckor
Förluster
Våld 
Katastrof
er
Krig  
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Riskfaktorer för psykisk ohälsa
– individuella variationer

Riskfylld - Händelse

Riskfylld – Exponeringsgrad och exponeringstyper/utsatthet

•

Riskfylld - Reaktion

Riskfyllda - Personlighetsfaktorer

Riskfyllda omständigheter – Brist på skyddande och/eller riskfaktorer/utdragen händelse/frekvens

•

(McFarlane, Norris FH, 2005,Tracy, Galea o Gardella 2009, Bonanno et al, 2010,2013, 2017)

Tillgång 
till stöd
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• Olyckor och katastrofer - naturskapade
- människoskapade

Interpersonellt våld; terrorhandling, misshandel, våldtäkt, tortyr, krig, CBRNE

• Hot och våld

• Upplevt livshot

• Egen livshotande skada/sjukdom

• Plötsliga oväntade dödsfall - barn

- suicid
(McFarlane, 2005, Norris, 2004, Gadella, 2009, Bonanno et al, 2010, 2013, 2017)

Riskabla händelser/utsatthet för utveckling av psykisk ohälsa 
Potentiellt traumatiserande händelser/utsatthet
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Stressreaktioner vid potentiellt trauma 
Överlevnad

• Primära stressreaktioner
Fysiologiska
Psykologiska Fruktan

Fly eller kämpa
Förstening (freeze)

• Utöver de primära stressreaktionerna

Inprägling av sinnesintryck
Dissociation

• Reaktioner under händelsen t.ex. 
Upptäcker att något hänt
overklighet
chock, det är inte sant
står kvar
passivitet

Omedelbar 
och snabb 
reaktion  

Biologiskt 
förprogram
merat=
utanför vår 
viljemässiga 
kontroll och 
naturlig

Ändamåls-
enligt på 
kort sikt

Mål att 
upprätta balans, 
överlevnad och 
kommunikation
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Stressreaktioner
Beteendereaktioner

•Sympatikuspåverkan – tex. rastlöshet, stegrad vakenhet, skärpt uppmärksamhet/hypervigilans

• Parasympatikuspåverkan – passivt beteendemönster (isolering, undandragande)

•Dissociation – psykologiskt – motsatsen till association dvs ind. avskärmar sig från sina upplevelser. 
OBS - för långvarig dissociation.

Fysiologiska – Huvudsakligen sekundära till individens stressutlösta 
aktivering av det sympatiska resp. parasympatiska nervsystemet samt 
hormonell påverkan (hjärtklappning, muntorrhet eller illamående, ökat salivflöde, lägre hjärtfrekvens)

Emotionella
• T.ex. ilska, rädsla, oro, ångest, ledsenhet, lättnad, skräck, avsky förvåning, overklighet. 

Efteråt – hat, skam och eller skuldkänslor.

Kognitiva – Under och efter påverkas tankar, minnesfunktioner, 
uppmärksamhet, föreställningar och bedömningsförmåga.
OBS! Svårt att ta in information.

Sömnstörning – Vanligt vid allvarlig fysisk skada och vid potentiellt 
traumatiserande händelser. Minneskonsolidering.

• Reell skuld
• ”Om jag hade 

handlat annorlunda”
• ”Jag har inte gjort 

tillräckligt”
• Överlevnads skuld
• Skuld för den egna 

vreden

Kuriyama et al. Biol Psychiatry 2010 Dec 1;68(11):991-8)

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.bgf.nu/bilder/skuld_copy.jpg&imgrefurl=http://www.bgf.nu/absurdistan/skam/m2.html&h=466&w=401&sz=39&hl=sv&start=3&usg=__8unpVfYUOe8DBFAL9Le-Y_iuSIk=&tbnid=At9oBnXpcM1u_M:&tbnh=128&tbnw=110&prev=/images?q=skuld&gbv=2&hl=sv
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Reaktionerna färgas av vad det är för typ av händelse/situation

• ångestHOT

• sorgFÖRLUST

• skuldANSVAR

• aggressivitetRÄDSLA

• Skam (självkritik, ångest inför omgivningens åsikter)FÖRLORAT ANSEENDE
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• Reaktion – två faser, ”kommer och går”:
- Påträngande minnen, tankar och känslor
- Undvikande och känslomässig avtrubbning
- Rädsla, skräck, overklighet

• Upplösning av identiteten, Förvirring – världen är sig inte lik

• Tillit och trygghet rubbas och relationen till andra

• Förhöjd inre beredskap (hyperaurosal), avstängdhet (mimiklöshet)
• Förändrad lek (för barn)
• Kroppsliga reaktioner: Tex. ont i magen, fumlig, kommer inte ihåg, huvudvärk, 

hjärtklappning, illamående

• ”Livets mening”, sömnproblem, skuldkänslor…

Potentiella stressreaktioner när det värsta är över

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_vbvo_r3MAhWECJoKHa7fD_UQjRwIBw&url=http://sobrarosie.blogspot.com/2012/04/dag-24-det-har-far-mig-att-grata.html&psig=AFQjCNHJyrUhxOUtbGM2gZ2wfB6CgxPGkw&ust=1462367674268250
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Lite fakta om kroppen

• En del personer har ökad benägenhet att reagera kroppsligt snarare än 
psykiskt.

• Kroppsliga reaktioner (adekvata akut) kan i senare skede upplevas som 
kroppslig sjukdom.

• Att uppleva kroppen som främmande och utanför egen kontroll – förstärka 
negativa minnen 
ökar risken för PTSD och kroppslig ohälsa

(McFarlane, 2007, van der Berg, 2008, Keskinen, Wahlström 2010, 2012)
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Riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa:
Personrelaterade faktorer

• Barn/unga vuxna/sjuka äldre

• Fysiskt skadad

• Kön

• Låg utbildning/arbetslöshet

• Aktuell livssituation och social utsatthet

• Psykiatrisk sjukdom

• Trauma tidigare i livet

• Genetiska faktorer
(Ozer, 2003, Van Ameringen, 2008, Hussain, 2010, Keskinen-Rosenqvist et al, 2012, Heir, 2016)
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Riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa  
Brist på skyddande faktorer

• Bristande socialt nätverk och socialt stöd – omgivningen sviktar 

• Uteblivet eller inadekvat psykologiskt och socialt stöd 

• Brister i lokalt och/eller samhälleligt bemötande – samhället sviktar

• Social isolering

• Socio-ekonomiska förhållanden 

(Bonanno, GA et al, 2013)
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Sjukvårdens och kommunens uppgift

Begränsa
besvär

Inte skada
Förebygga

ohälsa PTSD

Andra
psykiatriska

besvär

Sänkt

livskvalitet

Proaktiv
upp-

följning

Ge särskilt att på…
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Otillräcklig återhämtning från potentiellt traumatisk händelse 
Psykisk och/eller kroppslig ohälsa

Psykisk ohälsa

• Anpassningsstörningar

• Akut stressreaktion

• Posttraumatiskt syndrom

• Utmattningssyndrom

• Depression

• Olika Ångestsyndrom

• Missbruk

• Komplicerad sorg

Kroppslig ohälsa

• Kardiovaskulära sjukdomar

• Muskuloskeletala sjukdomar

• Gastrointestinala sjukdomar (Alexander C. McFarlane The long-term costs of traumatic stress: Intertwined physical and psychological consequences, World Psychiatry 2010;9:3-10
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Information och vägledning – bedömningsstöd och psykologiskt 
krisstöd 

Repetition
• Utsatthet
• Stressreaktioner
• Individuella/Person-

relaterade faktorer
• Stödjande faktorer

• Samlad bedömning
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Majoriteten av de personer som varit med om svåra händelser utvecklar 
INTE stressrelaterade störningar eller sjukdomar. Svårt i början avgöra 

risken på sikt.

Trauma

Utmaning

Kris

2

3

1

Stegvisa åtgärder
1. För alla – krisstöd
2. För vissa - Krisintervention
3. För några få – traumafokuserad

psykoterapi

Men…
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Avslutande reflektion

Nalle Puh citat: 

”Om man tänker efter en stund kan det hända att 
man kommer fram till ett mycket viktigt beslut”.
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Mona Lindqvist 
Leg psykolog och psykoterapeut, Transkulturellt 

centrum Region Stockholm



Att bemöta människor som kommer 
från kriget –

hur kan man förebygga psykisk ohälsa?
Mona Lindqvist

Psykologspecialist

Psykoterapihandledare

Transkulturellt Centrum

WWW.transkulturelltcentrum.se



Vanliga akuta 
krisreaktioner

• Krisreaktioner kan uttrycka sig som förändringar:

• känsloförändringar

• kognitiva förändringar

• kroppsliga förändringar. 

• Förändrade tankar om livets mål och mening.

• Källa: vårdgivaguiden



Hur kan 
man 

bemöta 
oroliga 

personer 

• Lugna

• Lyssna

• Visa omsorg 

• Informera

• Långvariga reaktioner

• Källa: Vårdgivarguiden.se



Läkande

Relationer

• Många, både barn och vuxna som har utsatts för 
svåra händelser och för trauman återhämtar sig 
genom  goda relationer med vänner, lärare och 
trygga vuxna.

• Några behöver vård för sin traumatisering och 
PTSD, men långtifrån alla. 



Specialistvård

Första linjen

Trygga stabila  
vardagsmiljöer



Det 
transkulturella 

perspektivet
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• Sträva efter kultursensitivitet och transkulturell 
medvetenhet, vilket innebär att sätta fokus på varje 
unika individs behov och önskemål

• Bemötande i vården ur transkulturellt perspektiv 
ska med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 2017:30) och Patientlagen (SFS 2014:821) 
inriktas på att  undvika etnocentrism där 
majoritetskulturens värderingar styr planeringen av 
insatser.  

• Använd tolk – vid behov         

• www.vårdhandboken.se
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Therese Landin
Psykolog/Verksamhetschef Röda korsets 

behandlingscenter Skellefteå Korsets Behandlingscenter Skellefteå



Vad är trauma?
-uppmärksamma och bemöta

Therése Landin, leg psykolog/verksamhetschef 

Röda Korsets Behandlingscenter i Skellefteå

2022-05-23

Therése Landin, Hälsa och Vård



Risk för trauma + svårighetsgrad

• Minskad risk

• Enstaka händelse

• Avgränsat i tid

• Säkerhet och stöd omkring

• Olycka, naturrelaterat

• Personen som drabbas är vuxen och 
har tidigare god hälsa, god 
anknytning, bra socialt nätverk

• Ökad risk

• Upprepade händelser

• Utdraget i tid

• Samhället påverkat, stöd saknas, 
otrygg situation

• Händelsen orsakas av människor

• Den drabbade är barn/ungdom, äldre 
person, funktionsnedsatt, fysisk eller 
psykisk hälsa tidigare nedsatt, 
bristande socialt nätverk



PTSD

 

1. Återuppleva 

- Mardrömmar 

- Flashbacks 

- Jag blir lätt påmind 

om traumat 

- Känns som om det 

hände nyss eller nu 

 
2. Undvika 

- Undviker minnen, 

tankar och känslor 

- Undviker 

samtalsämnen, 

platser, sådant som 

påminner mig 

 
3. Förändrade 

känslor 
- Svårt att lita på 

andra 

- Negativa tankar om 

mig 

- Ilska, skam, rädsla 

skuld 

 

 
4. Vaksam 

- Koncentration- och 

minnessvårigheter 

- Lättskrämd 

- Sömnsvårigheter 



Kroppsliga symtom

Sömnbesvär

Svårighet att slappna av både fysiskt och psykiskt

Rygg/nackbesvär

Magbesvär

Andnöd

Huvudvärk

Muskelspänningar

Kraftlöshet

DomningarBalans/yrsel

Smärtkänslighet

Stresshormoner



Vad göra

• Fråga generellt, men pressa inte

• Arbeta med yttre stabilitet: vardagsrutiner – mat, sömn, fysisk och social 
aktivitet

• Psykoedukation, kunskap om sina egna reaktioner

• Skuldavlasta, normalisera reaktioner

• Strategier för att hantera ångest, panikattacker



Frågor?



Länkar till mer information

• https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/

• https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/trauma/

• https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/insatser-vid-
trauma-hos-asylsokande-och-nyanlanda/

• https://www.neuro.uu.se/digitalAssets/731/c_731180-l_3-k_psykologisk-forsta-
hjalpen-ny.pdf

• https://www.rodakorset.se/engagera-dig/kurser/webbkurs-vaga-mota/

https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa/trauma/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/insatser-vid-trauma-hos-asylsokande-och-nyanlanda/
https://www.neuro.uu.se/digitalAssets/731/c_731180-l_3-k_psykologisk-forsta-hjalpen-ny.pdf
https://www.rodakorset.se/engagera-dig/kurser/webbkurs-vaga-mota/
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Lena Lindholm
Leg psykoterapeut Oxbacken - Skultuna vårdcentral 

Region Västmanland



Region Västmanlands erfarenheter av arbete med 
Traumastödet

Lena Lindholm Oxbacken-Skultunas vårdcentral, Västerås

Lena.lindholm@regionvastmanland.se

”Traumastöd med en fot i Afghanistan -upplevelser av en gruppintervention i första 
linjens vård”

Examensuppsats Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning, Lena Lindholm



Traumastödet

 -Manualbaserat
 -Grupp-intervention



Migrationsstress

Före – flyr från:

Krigsdrabbade länder

Bombningar

Våld

Svält

Gömd

Förlorat familj, vänner, släkt, 

hem

Bott i flyktingläger

Under flykten:

Stora risker, farliga 

resor

Hänsynslösa 

smugglare

Trängsel

Lurade

Utpressning

Våld

Sexuellt utnyttjad

Efter, asylsökande:

Osäkerhet

Brist på bostad

Nytt språk

Sysslolöshet, väntan

Långa 

handläggningstider

Rasism och 

främlingsfientlighet

Hemlängtan

Oro för familj / släkt



Lugna sig, reglera affekter

Hantera, förstå och ha koll/kontroll över minnen, tankar och känslor

Fysiska spänningar, beredskap

Ångesthantering

För sömn

Tekniker, strategier

2022-05-2348



Ettförändratpolitiskt
klimatpå korttid. 



Några ord från dem 
som fått Traumastöd 

2018-2019.



• Vuxna med traumasymtom med inslag av andra svårigheter såsom depression och ångest

• Moderata psykiska symtom 

• Påträngande minnen, mardrömmar, sömnproblem, fysiska reaktioner, överspändhet, vaksamhet

• Screening RHS-13 (Refugee Health Screener). Formulär finns på www.uppdragpsykiskhälsa.se

• Ge stöd och verktyg för att hantera trauma.

• Ge stöd till fler i tidigare skede

Målgrupp och syfte
Viveca Axelsson



2022-05-2352

• Pedagogisk grupp med stöd till egenvård samt 
möjlighet att dela erfarenheter

• Kunskapsförmedling [psykoedukation]

• Övningar och tekniker [stabilisering & eventuell 

exponering för minnen & erfarenheter].

• Gruppsamtal

• Hemuppgifter

• Bilder –övningsblad - deltagarmaterial

Upplägg

Viveca Axelsson



2022-05-2353

Med tolk

Alltid enkelt språk

Enkel svenska

Bildstöd

Olika förutsättningar hos deltagarna



2022-05-2354

ب جلس ٔھ اطالعاتی مربوط بھ آغ خ ام 
ھورگ زا و آ ش مییوگ یم دم یھورگ یارب 

تاسلج . نادرم ھانپ ھدن آغ رک میھاوخ زا د
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Nu startar vi grupp för män som flytt

Kurs om kroppens och hjärnans reaktioner

Tekniker för att må bättre
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Vi bjuder på fika

Varmt välkommen!
Lena och Tina
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Innehåll

• En detaljerad manual.

• Tio gruppträffar och tillhörande bilder. 

• Instruktioner om förberedelser och arbetssätt

• Teoretisk bas, KBT med vedertagna verktyg/tekniker

Viveca Axelsson
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Grupper genomförda i

Västerås, 

Riddarhyttan, 

Skinnskatteberg, 

Norberg/Bolagshagen.

Ambulerande
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Utbildning i Traumastödet
Fem utbildningsfilmer

Manual och ppt bilder

Digitala uppföljningsträffar med utbildare och andra deltagare i 
utbildningen

Samarbetsrum på SKR



Vid intresse, frågor kontakta!
• Viveca Axelsson

• Viveca.axelsson@skr.se

• 08 -452 74 32 / 072 564 83 83

• www.uppdragpsykiskhalsa.se

Viveca Axelsson

mailto:Viveca.axelsson@skr.se
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
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Aida Alvinus
Docent i ledarskap och ledning Försvarshögskolan



Parallella krisers påverkan 

på organisationer

Aida Alvinius
Universitetslektor och docent i 

Ledarskap under påfrestande 

förhållanden 

Försvarshögskolan

aida.alvinius@fhs.se



6 miljoner människor dog i Covid-19 enligt WHO





• Enligt the International Disaster

Database (EM-DAT) inträffade 

fler än 500 naturkatastrofer 

såsom översvämningar, 

jordbävningar, bränder i världen 

med flera hundra tusen dödsoffer 

exklusive långsiktiga 

ekonomiska och sociala 

konsekvenser. 

Trenden är dyster… 

katastrofer och konflikter ökar



Antal väpnade konflikter 1975-2020



Kriströtthet efter 
pandemin?

Ingen kollektiv 
återhämtning eller återgång 

till ett normalläge

Nytt skarpt läge – från kris 
till krig



Typer av kriser och katastrofer

• Antagonistiska händelser (knivattack, mord)

• Sociala kriser (familjetragedier, utanförskap)

• Olyckor (trafikolyckor, bränder)

• Naturkatastrofer (skogsbränder, översvämning, storm) 

• Diffusa och lågintensiva kriser (pandemi, klimatkris och smygande 

organisatoriska kriser – ”den kokta grodan”)

• Reguljär, irreguljär samt hybrid krigföring, psykologiska operationer 



Butterfly Effect - det nya normala, där vi tvingas hantera: 

a) kärnverksamhetens ordinarie utmaningar, 

b) multipla kriser, 

c) konsekvenser i samhället i form av minskad välfärd

Konsekvenser i organisationer kan vara:

a) Uppkomst av ”strukturella vacuum” vid krishantering  

b) Uppkomst av nya krishanteringsaktörer

c) Alarmism: hantering av en ”icke-existerande” kris

d) Vem har ”tolkningsföreträde” i denna komplexa kris?

Vilka utmaningar möter vi 

vid multipla kriser? 



Kännetecken: Vid oväntade kriser såsom pandemi, 
flyktingströmmar eller cyberattacker uppstår ett strukturellt 
vacuum i organisationer. 
- Det kännetecknas av att tidigare helt okända behov av 

resurser, roller och normer kräver en omställning. 
- Vid multipla kriser och komplexa kriser saknas rutiner, 

regler, ansvar och infrastruktur för hur dessa behov ska 
mötas. 

Konsekvenser av strukturellt vacuum: 
(-) fördröjningar och långsam respons initialt, felriktade 
insatser
(+) snabbutbildning av flygvärdinnor för att lösa behov av 
vårdpersonal, förflyttning av resurser etc.

Uppkomst av strukturellt vacuum  



BEREDSKAPS-

FASEN

DEN AKUTA 

FASEN

EFTER-

FASEN

Traditionella ”aktiva” krishanteringsaktörer: 

polis, räddningstjänst, militär

• Icke traditionella krishanteringsaktörer med det förlängda ansvaret för krishantering:  

lärare, rektorer, personal i äldreomsorg, flygvärdinnor, näringsliv… m.fl. 

• Flera aktörer hamnar i frontlinjen i en kris

Vem 

hanterar 

en kris?

sjukvård, vård och omsorg



Terrorattack i Stockholm 7 april 2017
- Ryktena om skottlossning i centrala Stockholm spreds i traditionella medier 

och i sociala medier. 
- Myndigheterna tvingades agera på detta potentiella hot. Rykten var dock 

falska dvs. det var ingen skottlossning i samband med terroristincidenten. 
- Mellan klockan 15.25 och 16.00 identifierades 412 unika artiklar som 

handlade om just skottlossning – innan nyheten dementerades. 

• Vem eller vad startade ryktet? Var det avsiktligt eller berodde ryktet på ett 
missförstånd? Ville någon medvetet sprida ryktet för att öka paniken?
• Vilken inverkan har ny teknik på spridningen av sådana rykten? Hur påverkar 
det krishanteringssystemet?

I det här läget började polisen omfördela resurser med anledning av dessa fake
news? Hur ska krishanterare och myndigheter hantera falska nyheter och rykten 
som bidrar till alarmism?

Alarmism:  



Tolkningsföreträde? 

Deverell, Alvinius och Hede, 2019



- Rumpnisseförhållningssättet: varför gör vi på detta 
viset?

- Mental förberedelse och övning: att läsa, utbilda sig, 
reflektera och planera ger bättre motstånd, 
krishanteringsförmåga och återhämtning även om 
erfarenheten saknas. Övning av olika krisscenario hjälper 
vid framtida krishantering!

- Våga fatta beslut

REFLEKTERA, ÖVA och VÅGA för bättre krisberedskap: 



AI D A  AL V I N I U S
a i d a . a l v i n i u s @ f h s . s e

L e d a r s k a p s c e n t r u m i K a r l s t a d

I n s t i t u t i o n e n f ö r S ä k e r h e t ,  S t r a t e g i  o c h L e d a r s k a p

F ö r s v a r s h ö g s k o l a n



Charlotte Therup Svedenlöf
Enhetschef, Kunskapscentrum kris och 

katastrofpsykolog Region Stockholm
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Sveriges kommuner och 
regioner

23 maj 2022

Vuxna som upplevt krig och konflikter:

Vilket stöd behövs för dem och 
medarbetare i kommuner och regioner?

Charlotte Therup Svedenlöf
Chef, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand, EFPA

www.katastrofpsykologi.se
charlotte.therup-svedenlof@regionstockholm.se 

http://www.katastrofpsykologi.se/
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Vad ska chefer göra för att ta 
hand om de medarbetare som
åter får ta ett extra stort ansvar
när det kommer flyktingar från
Ukraina? 

Vad behöver vi göra för dem 
som är och har arbetat i
pandemin för att de ska orka?
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Medarbetare och chefers 
rättigheter

Att mötas av ovillkorlig respekt för sina upplevelser. 
Det är bara man själv som vet vad man verkligen varit med
om och upplevt och vilken betydelse det har fått för en själv.

Att ens reaktioner och beteenden accepteras – att chefen/
arbetsledaren har en orädd hållning oavsett
medarbetarens reaktion. 

Och att få stöd i sitt arbete – dvs att det för medarbetaren
känns att du som chef, kollega, HR, Företagshälsovård
(FHV) är beredda att lyssna aktivt, stödja och finnas kvar
under den tid som behövs.
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Exempel på påfrestningar av `allmän karaktär´

(Michélsen 1999 och 2006, Nyssen et al 2003, Koshy et al 2011,Örn 2016, Dekeseredy, P., Kurtz Landy, C. M., & Sedney, C. L.,2019)

Obalans - resurser och patienter/klienter

Stor arbetsbörda (brist på tid)

Ständigt avbruten – ständigt nåbar

Ökande krav & administration

Ogenomtänkta politiska beslut

Etiska dilemman

Digitaliserad arbetsmiljö
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Psykiskt påfrestande situationer i arbetet …

5

Återkommande möten med svårt lidande

Möta och trösta patienter/klienter och deras
anhöriga/närstående

Svårt sjuka barn

Patienter/klienter man identifierar sig med 

Misslyckande i behandlingar

Oklara mål i arbetet och Bristande arbetsledning

(Laposa et al 2003, James & Gilliand, 2013, Seeberger et al 2012, Whilke et al 2020, Wahlström, 2022)
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Vad är utmärkande för covid-
relaterat arbete

Personal i hälso- och sjukvård/kommun –
stor vana vid hög stress och svåra situationer.

Covid-19 har för många inneburit stor omställning och 
svåra utmaningar: 

• Långa arbetsdagar –minimal återhämtning – mycket  trötta

• Exponerade för egen risk för smitta

• Utan riktigt slutdatum…

• På annan avdelning/arbetsplats

• Extrem hög fysisk och psykisk stress (för många) – Etisk  och
moralisk stress 

• Sjukfrånvaro

• Bristfällig information och många nya beslut

7
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Vad ökar risken för psykisk ohälsa hos medarbetare
Kort beskrivning av forskningsläge även kopplat till covid-19-pandemi

Konsekvenser för det psykiska måendet: 

• Stress och Moralisk stress

• Oro/ångest/depression

• Sömnsvårigheter

• Liten erfarenhet/unga och oerfarna

• Känner att man hanterat uppgiften dåligt

• Avsaknad av stöd och respekt eller kritik från överordnad och/eller kollegor

• Våld och hot och/eller att kollegor skadas eller dör

Stress-
hantering

PTSD –mindre beforskat för HVP kopplat till covid-19

(Michélsen 1999, 2006; Leiter et al 2009; Holland 2013; Gustavsson et al 2020; Gold A.J, 2020; Kisely et al, 2020; Walton et al, 2020;  Spoorthy et al, 2020) 
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Reaktioner hos medarbetare 
och chefer

• Känsla av overklighet

• Överväldigande

• Känsla av hjälplöshet och maktlöshet

• Minskad tankeförmåga

• Frustration, stress, ångest, nedstämdhet
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Hjälp att bemästra egeneaktioner före och under
arbetsinsatsen

(Högberg 1998, Darling et al 2001, Tedfeld 2003, Roesler et al 2009, Michelle et al 2014, Albott et. al. 2020, Appelbom, 2021)

Medvetenhet i 
organisationen om 

arbetets risker

Få erkännande och 
återkoppling

”In- och 
utcheckning”

Hemgångssamtal 
och Avlastande 

samtal vid behov

God arbetsledning, 
bestämd uppgift 

och social 
gemenskap   

Tid för eftertanke 
Fikapauser

Adekvat utbildning, 
fortbildning, 
seminarier, 

Handledning

APT med focus på 
arbetsmiljön och 

låt alla roster höras

Handlingsplaner 
för 

extremhändelser
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• Förstärk upplevelsen av säkerhet och trygghet både 
fysiskt och emotionellt.

• Bryt stresspåslaget och visa din omsorg om 
medarbetarna, var vänlig, följ riktlinjerna vilket ger 
en känsla av att man gör vad man kan.

• Tänk på att det behövs en lika tydlig organisation för 
återgången i ”det nya normala” som när allt byggdes 
upp. 
Det här kommer vara en process både för dig som 
chef som för dina medarbetare. 

Många har känt sig mycket betydelsefulla i att arbeta under 
corona-pandemin. 

För många har det varit positivt att arbeta i ett nytt 
arbetssammanhang med nya kollegor, viktiga arbetsuppgifter 

och en spännande intensitet. 

Medan andra kanske har känt sig utanför det direkta 
krisarbetet, antingen genom att vara hemma, arbeta hemma 

på distans eller att vänta på att stå beredda att få rycka in. 
Alla behöver ingå i återgångsorganisationen till det mer 

normala. 

Många kan vara mycket trötta och slitna.

Trygghet 
och 

Säkerhet 
-

Visa omsorg
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• Uppträda lugnt men det är aldrig farligt att visa att man själv som chef och 
ledare/HR är berörd.

• Sänka stressnivån och acceptera reaktionerna. 

• Försök att skydda medarbetarna från ytterligare onödig stress (tex media) 

• Försök att tillhandahålla en lugn och skyddande miljö mitt i allt kaos. 

• Stärk gruppsammanhållningen. Skapa möjlighet för kollegialt stöd. 
Glöm inte fikapauser.

Lugna

Lugna
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Samhörighet och Information

• Tydlig information och samhörighet med 
arbetsgruppen ger en känsla av trygghet och 
kontroll.

• En känsla av sammanhang är viktigt för 
hälsoutvecklingen.

• Informera bara om det du vet och håll det du 
lovat göra eller säga. 
Kom ihåg att utebliven information kan 
lättare ge upphov till fantasier. 

• Ge vägledning om stressreaktioner och 
vikten av återhämtning. 
Uppmuntra kontakt med 
arbetskamrater/kollegor, vänner, familj, 
chefer, HR, Företagshälsovård.

Samhörig-
het

-
Informera
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Tillit till egna och samhällets förmågor och Stöd

• Se till att det är enkelt och en ha ”låg tröskel” till att ”hitta” stödet. 

• Uppmuntra ”snick-snacket” mellan arbetskamrater och chefer både för de som 
arbetar på distans och för de som arbetar på plats eller andra arbetsplatser. Det 
är det som ”svetsar oss samman”.

• Upplevelse av tillgängligt stöd (dvs. perceived social support) är det som har allra 
bäst forskningsstöd och kan motverka ohälsa. 

• Chefen behöver vara proaktiv. 
Tillit till egna 

och samhällets
förmågor

-
Stödja
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Lyssna och inge hopp
• Kom ihåg att ”one size doesn´t fit all” utan stödet behöver utgå från den 

enskilde medarbetarens behov. 

• Fråga vad medarbetarna har för behov och vad den vill – Gissa inte! 

• Erbjud olika sorters stöd och uppmuntra kollegialt/kamratstöd.

• Undvik tomma fraser eller okänsligt stöd. 

• Var inte rädd för stunder av tystnad.

”Processa tiden som har varit, göra ett avstamp och `re-setta´”.

Inge Hopp 

• Prata om vad som händer nu vid Ukraina kriget och framåt efter covid. 
Hur gör vi när vi ska återgå till ordinarie arbete? 

• Prata också om framtiden utan att för den skull ta bort nuet. Då påminner vi om att det finns hopp och att det kommer 
att bli bättre. 

• Man säger att barn har svårt att förstå att det inte alltid kommer att vara såhär som vi har haft det men jag tror att 
även vi vuxna kan hamna i det. 

Inge hopp

-

Lyssna
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Nyckel-budskap: 

• Inför kollegialt/kamratstöd som en naturlig 
komponent i arbetet – bli varandras utvidgade 
huvud

• Uppmuntra medmänskligt och empatiskt 
förhållningssätt

• TACKA och ge personalen stärkande och positiv 
feedback!!

• Gå inte för länge och må dåligt – ta emot stöd. 
Gäller inte minst cheferna

• Skapa reflektionsutrymme –bygg in stöd och 
regelbunden reflektion på arbetsstället så att det 
inte ses som avvikande- ”lika naturligt som en 
besöksanteckning”

• Pandemin må vara över (när den är över), men 
den är inte glömd! 
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Tecken på arbetsrelaterad ohälsa 

• Magbesvär

• Sömnstörning

• Social trötthet

• Spänning och värk

• Psykisk trötthet

• Posttraumatiska 
stressreaktioner

”Det är både en fysisk 
och en psykisk berg och 

dalbana”

(Laposa et al 2003, Koshy et al 2011, Donnelly 2012, Tomlin et al; 2020)
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Medarbetare och chefer bör söka professionell hjälp 
när reaktionerna:

• Blir långvariga och intensiva (2-4 veckor)

• Blir subjektivt störande

• Negativt påverkar arbetsförmåga och/eller familjeliv
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Beslutad den 14 januari 1993

Ny AFS gäller fr.o.m. 31 
mars 2016: Organisatorisk 

och social arbetsmiljö

Började gälla 1 
juli 1978

Beslutad den 16 
september 1999

Rätt bemötande och behovsanpassat stöd för personal och chefer 
– en medmänsklig, humanitär och laglig rättighet
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Positiv 
omvärdering

• Koncentrera dig på det värdefulla du åstadkommer. 

• Ta inte besvärliga situationer alltför personligt.
Risken kan vara stor att du ser dig själv som
den som orsakat motgången. 

• Kom ihåg att andning är en fantastisk 
stressregulator
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Positiv 
omvärdering

• Tillåt prestationer att vara acceptabla

• Undvik att tänka i svart/vitt. Det resulterar i att 
man betraktar sina prestationer som mycket 
bra eller helt misslyckade. 

Verkligheten är att prestationer sällan vare sig 
är det ena eller det andra. 
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Var hittar jag fler tips och råd? 

• På RKK.s hemsida finns mycket stödmaterial kopplat till pandemin och Ukraina kriget. 

• Informationsskrift ”Råd och tips om hur man kan hålla i längden”. 

• Reflektionskort för personalträffar/APT.

• Information till närstående.

• Information om naturliga kris- och- sorgereaktioner.

• Ukraina-puff

• Corona-puff www.katastrofpsykologi.se
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Avslutande reflektion

Stort tack!



Lunchmöten om stöd till flyktingar från Ukraina

24 maj

12.00-12.30

Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid

Samordningsmötena är öppna för alla som jobbar inom berörda 

organisationer: kommuner, regioner, civilsamhälle, myndigheter och 

företag. 

Klicka här för mer information

7 juni

12.00-12.30

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/oppen-samordning-for-psykisk-halsa/


Informationsträff om Traumastödet

Traumastödet är ett material för att arbeta i grupp 

med personer som har upplevt trauma och har 

behov av stöd.

Syftet med Traumastödet 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.

Materialet har fokus på trauma vid migration/flykt 

men kan med smärre ändringar även användas vid 

annan form av trauma. Teoretisk bas är kognitiv 

beteende terapi (KBT).

Klicka här för mer information

8 juni

14.00-14.30

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/informationstraff-om-traumastodet-5/


Kommande utbildningar

102

Utbildning

Syftar till att utveckla ett främjande och 

hållbart arbetssätt för personer som jobbar i 

kontaktyrken. 

Ett samarbete mellan SKR och 

Helsingborgs stad.

Utbildningen riktar sig till kommuner, 

regioner och kommunala bolag.

Anmälan

Introduktionsutbildning

För kommuner och regioner som vill ha 

stöd i att införa ett riskorienterat 

arbetssätt erbjuder SKR ett 

utbildningsprogram med introduktions-

och fördjupningsutbildningar samt ett 

stöd till utvecklingsarbete inklusive 

handledning. 

För att lyckas behövs aktiviteter på tre 

nivåer: lednings-, arbetsplats- och 

medarbetarnivå.

Utbildningen riktar sig till kommuner, 

regioner och kommunala bolag.

Anmälan

17 

nov

Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro

6 

sep

24 

nov
+

Kollegial handledning

Informationsträffar

SKR bjuder in till kostnadsfria 

informationsträffar om riskorienterat 

arbetssätt för minskad sjukfrånvaro.

Riskorienterat arbetssätt är en del av 

och en förstärkning till ordinarie 

arbetsmiljöarbete. 

Att arbeta riskorienterat handlar om att 

förebygga sjukfrånvaro och 

åstadkomma friska arbetsplatser.

För att lyckas behövs aktiviteter på tre 

nivåer: lednings-, arbetsplats- och 

medarbetarnivå.

Anmälan

8 

juni

14 

jun

6 

okt

18 

aug

23 

aug

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/utbildningkollegialhandledning2022dag1av2.63949.html
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/riskorienterat-arbetssatt/


Stödlista psykisk hälsa i kristid – för chefer och HR

Kriser i vår omvärld har stor påverkan på arbetsmiljön i kommuner 

och regioner.

Här finns vägledningar, verktyg och goda exempel från kommuner 

och regioner, Sunt arbetsliv och andra organisationer att inspireras 

av.

Klicka här för mer information

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/chefer-och-hr/


Stödlistan för psykisk hälsa i kristid - Ukraina

På denna sida länkar vi till 

information som hjälper 

kommuner och regioner att ge 

stöd till flyktingar från Ukraina 

inom området psykisk hälsa.

Tips och länkar indelade för olika 

syften och målgrupper.

Klicka här för mer information

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kraftsamling/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/ukraina/


Ny film: Åldras med erfarenheter av trauma

1. Det levda livet kan inte göras om

2. Minnen av ett krig – äldre sverigefinnar 

berättar

3. Att lägga livet till rätta – berättandets gåva

Berättare: Susanne R Suvanto

Se filmen

https://vimeo.com/703679752


Vid frågor  eller tips kan du kontakta någon i arbetsgruppen

106

Anna Östbom

anna.ostbom@skr.se

Henrik Tunér

henrik.tuner@skr.se

mailto:anna.ostbom@skr.se
mailto:henrik.tuner@skr.se


TACK FÖR IDAG!


