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Tanke

Känsla

Kropp

Beteende

Psykolog
Fysio-

terapeut
Läkare Kurator Terapi

Remiss och eventuellt kö

Bedömningssamtal hos psykolog/läkare/fysioterapeut

- Psykometri (PCL-5, HSCL-25, SCL-90, WHO-5, DES-T mm)

- BAS MQ-E, smärtteckning, VAS, Scale of Body connection mm

Behandling (gemensam vårdplan)

- Gruppbehandling psykolog/fysioterapeut

- Individuell samtalsterapi

- Individuell fysioterapi/gruppbehandling

- Kuratorskontakt

- Läkarkontakt

Avslutning

- Avslutningsgrupp (kurator och fysioterapeut) 

- Remiss till annan vårdenhet

Screening
• Primary Care PTSD Screen

• PROTECT questionnaire
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Tortyr används i många länder som ett sätt att 
tvinga fram bekännelser. Män, kvinnor, gamla 
och barn - alla grupper kan falla offer för 
tortyrens grymhet. Ibland används tortyr som 
en form av bestraffning, och inte minst 
kvinnor är ofta utsatta för sexuell tortyr och 
våldtäkter i fängelse.

Tortyr är ett medvetet, överlagt angrepp på 
en enskild människas psyke, kropp och 
värdighet. Det innebär att utsätta en individ 
för olaglig och oförsvarlig smärta och 
förödmjukelse.

Istanbul-
protokollet

Upprättelse 
och 

rehabilitering

Stöd i 
asylutredning

Ställa 
förövare 

inför rätta

Förebygga 
tortyr

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHpluXw0scCFcqccgodX30G2g&url=http://sverigeforunhcr.se/blogg/rekordmanga-manniskor-pa-flykt-fran-krig&ei=WA3kVfHdJsq5ygPf-pnQDQ&psig=AFQjCNGX8VP_lbY7wS3pd8enk49b6IQkUg&ust=1441095301093084
https://www.google.se/imgres?imgurl=https://images.cdn.yle.fi/image/upload/f_auto,fl_progressive/q_88/w_3200/w_2133,h_2133,c_crop,x_630,y_0/w_700/v1547916676/39-5375125c4354cac2c6d.jpg&imgrefurl=https://svenska.yle.fi/artikel/2016/10/16/asylsokande-skams-och-tiger-darfor-om-tortyr&docid=c0-K_eErifqQYM&tbnid=qVgYGwWzta4AXM:&vet=10ahUKEwizsKKG7LrgAhXDw8QBHYBNC5AQMwgvKAgwCA..i&w=700&h=700&bih=931&biw=1920&q=istanbulprotokollet&ved=0ahUKEwizsKKG7LrgAhXDw8QBHYBNC5AQMwgvKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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PTSD

Återupplevande

Överspändhet

Undvikande

inaktivitet

Negativa 
kognitioner

“ I was about to leave after 
5 minutes the first time, 
I couldn’t breath, 
I thought I was going to die”
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Smärta

Smärta

fysiska 
obehag

Katastroftankar

rörelserädsla

PTSD

Återupplevande

Överspändhet

Undvikande

inaktivitet

Negativa 
kognitioner

Ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar

Ökad risk för diabetes

Nedsatt immunförsvar

Nedsatt koncentration/minne

Sömnbesvär

Ångest

Ökad risk för självmord

Lägre livslängd

Lägre livskvalitet

Balansbesvär/yrsel

Muskelspänningar

Smärtkänslighet

Huvudvärk

Rygg/nackbesvär

Magbesvär

Domningar/kraftlöshet
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Tid Tydlighet Trygghet Tillit

“The goal of treatment of [trauma] is to 
help people live in the present, without 
feeling or behaving according to 
irrelevant demands belonging to the 
past.”

- Bessel van der Kolk

Stabilisering
• Kartläggning av 

behov och mål

• Edukation

• Börja närma sig 
kroppen

• Strategier för att 
vara här och nu

Bearbetning

• Våga göra 
övningar

• Fysisk aktivitet

• Kroppskännedom

• Exponering

• Fortsatt 
edukation

• Uttrycka behov

Integrering

• Anpassad fysisk 
aktivitet 

• Självomhändertagande

• Tolka och förstå 
kroppsliga symtom
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Bassängträning 
kvinnor

Bassängträning 
män

BK kvinnor Bassängträning 
män/kvinnor 
Kristianstad

Cirkelträning män

Traumafokuserad 
färdighetsgrupp

Gympa kvinnor Lättgympa män Yoga kvinnor

BK män Idrott/grupptränin
g

TRE män

Avslutningsgrupp

”I don’t like people, I don’t trust anyone, 
but it’s ok when we are doing something 
(participator in sport activities and yoga), 
as long as I don’t have to talk to anyone…

(quiet for a while)

…and some guys at the sports are 
actually quite nice.”

”The day and night after sport activities I 
feel tired in a different way, in a good way. I 
am more relaxed, it is easier to fall asleep 
and I don’t wake up as many times as 
usual…but then, the next night, it’s as bad 
as usual again.”

”The day after the group training and 
playing football I have a lot of pain, but it’s 
a ”good pain”… …it reminds me of playing 
football as a teenager
…it doesn’t stop me from doing things 
anymore.”

“I’m always in pain and feelings of stress, 
when exercising probably even more, but 
then I don’t think about it.”
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”…for me, the most important thing is how my 
kids see me when they get back from school 
and we talk about our days…
…instead of ”nothing”, or just being home, in 
my bed - I can now tell them I have been out 
playing football with some friends.”

”Jag har förändrats av träningen, jag har börjat 
tycka om mig själv, och jag har börjat tycka om 
att prata med andra. Fast att jag var isolerad i 
4-5 år, hemma, så tyckte jag inte om att prata 
eller kommunicera med någon, men nu, efter 
att jag har börjat med den här gruppen, så 
känner jag mig ändrad, jag känner någon 
skillnad… Nu har jag tillit när jag pratar med 
folk, och självförtroende… Tillit till både mig 
själv och andra, att kunna prata och 
kommunicera med omgivningen. Och våra 
möten här öppnar upp våra tankar och våra 
ögon, att kunna tänka på nya saker, och se nya 
saker.”

Tack  ขอบคุณ تشکرشكر
hvala mahad דַאנק
ευχαριστίες  teşekkürler 
धन्यवाद gracias 謝謝

anna.raud@redcross.se

patricia.rocca@redcross.se
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