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Sammanfattning  Personer som genomgått en traumatisk händelse befinner sig i 

riskzonen för att utveckla post-traumatic stress disorder 

(PTSD), som innebär en stor livsbegränsning och ett stort 

lidande. Dagligen möter hälso- och sjukvårdspersonal personer 

som ännu ej diagnostiserats och det är därför av vikt att kunna 

identifiera PTSD-symptom. Syftet med litteraturstudien var att 

undersöka samband mellan olika trauman och PTSD-symptom 

enligt diagnostiseringssystemet DSM IV. Studien grundades på 

en deduktiv ansats och resultatet bestod av 15 vetenskapliga 

artiklar som granskades. Resultatet behandlade DSM IV:s tre 

symptomkluster: re-experience/intrusion, avoidance och 

hyperarousal. Studien fann att det kan föreligga en skillnad 

mellan olika typer av trauma och vilka PTSD-symptom som var 

det mest frekvent upplevda. Det framkom också i studien att re-

experience/intrusion och avoidance var de kluster som var mest 

frekventa hos dem som uppvisade PTSD-symptom efter ett 

trauma. Det finns ett behov av en utökad kvalitativ forskning 

inom området PTSD-symptom, samtidigt som hälso- och 

sjukvårdpersonal är i behov av att hålla sig uppdaterade när det 

kommer till de symptom som är ett resultat av sjukdomen. Det 

är av vikt att synliggöra PTSD och att låta kunskapen kring 

psykisk ohälsa få mer utrymme under 

sjuksköterskeutbildningen. För att tidigare kunna identifiera 

PTSD krävs en utförligare anamnes, där sjuksköterskan kan 

synliggöra tidigare upplevda trauman hos personen. Personer 

som hälso- och sjukvården vet har genomgått ett tidigare 

trauma kan vara i behov att screenas för PTSD. 
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Abstract  Persons who have been exposed to a traumatic event are at 

risk for developing post-traumatic stress disorder (PTSD). 

PTSD is a disorder that causes the person great suffering and 

is extremely life limiting. Meetings with not yet diagnosed 

persons suffering from PTSD occur daily in healthcare 

settings, therefore it is important to be able to identify 

symptoms of PTSD. The aim with this study was to 

investigate the relationship between various types of trauma 

and symptoms of PTSD according to the diagnostic system 

DSM IV. The study was based on a deductive approach and 

the result included 15 scientific articles, which were 

reviewed thoroughly. The results were based on DSM IV 

and its three clusters of symptoms: re-experience/intrusion, 

avoidance and hyperarousal. There might be a difference 

between various types of trauma and symptoms of PTSD 

that are most frequently experienced. It was also revealed 

that re-experience/intrusion and avoidance are the clusters 

that are most frequent in those who exhibit symptoms of 

PTSD following a trauma. There is a need for more 

qualitative research in the field of PTSD symptoms. 

Healthcare professionals need to keep themselves updated 

when it comes to the symptoms related to the disorder. It is 

important to acknowledge PTSD, and to let mental illness 

play a larger role when educating nurses. In order to enable 

earlier identification of PTSD a more thorough medical 

history would be helpful to identify past experiences of 

trauma. Persons with known traumatic experiences might 

benefit from PTSD-screening.                          
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Inledning 

 

Det estimeras att mellan 40-90 % av världens befolkning har exponerats för, i 

genomsnitt, minst en traumatisk händelse (Astur, St Germain, Tolin, Ford, Russell & 

Stevens, 2006, citerad av Scott-Tilley, Tilton & Sandel, 2010). En traumatisk 

upplevelse är en okontrollerbar händelse, samtidigt som den är hotfull och oförutsägbar 

(Carr, 2004). En person som har genomgått en traumatisk upplevelse kan få det svårare 

att kontrollera och hantera de utmaningar som kommer i det dagliga livet, samtidigt som 

personen kan få en försvagad syn på den egna säkerheten i världen. Personens självbild, 

som värdefull och kompetent, samt chansen till att leva ett tillfredsställande liv kan 

också avta efter en traumatisk händelse.  

 

Post-traumatic stress disorder (PTSD) är en av de mest omtalade psykiska påföljderna 

efter en traumatisk upplevelse (Bergh Johannesson & Lundin, 2007; Miller, 2000). Det 

är dock inte alla traumatiska upplevelser som klassas som tillräckligt allvarliga för att ge 

en PTSD diagnos (American Psychiatric Association, u.å.). Frans, et al. (2005) 

uppskattar att 5,6 % av Sveriges befolkning uppfyller kriterierna för PTSD. 

Internationellt beräknas det att PTSD prevalensen varierar mellan 1 till 7 %. Drabbas 

personen av ytterligare en traumatisk händelse ökar risken att drabbas med 20 till 30 % 

(Bergh Johannesson, 2007).   

 

Inom vården sker ofta möten med traumatiserade människor (Bergh Johannesson & 

Lundin, 2007) och PTSD är ett psykiskt problem som är förekommande (Miller, 2000). 

Dagligen möter hälso- och sjukvårdpersonal personer som sedan diagnostiseras med 

PTSD, även inom den somatiska slutenvården. Sjuksköterskan bör arbeta för en 

personcentrerad vård, en vård där det är centralt att synliggöra hela människan och inte 

enbart de fysiska behoven (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2010a). Det är av vikt 

att tillgodose personens existentiella, andliga, sociala och psykiska behov som kan 

finnas. Att arbeta personcentrerat jämställs med att ge en god, humanistisk vård, där 

personen respekteras och bekräftas. För att en personcentrerad vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient ska uppstå, är det sjuksköterskans ansvar att skapa en god 

relation (SSF, 2010b) och det är betydelsefullt att sjuksköterskan sätter personen 

framför sjukdomen (SSF, 2010a). Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) belyser vikten av att sjuksköterskan tillgodoser 

patienters basala och specifika psykiska omvårdnadsbehov. Det är också 

sjuksköterskans uppgift att observera, värdera, prioritera, dokumentera och när det 

behövs, åtgärda och hantera förändringar i patientens psykiska tillstånd. Det är därför av 

vikt att sjuksköterskan kan känna igen de symptom som leder till PTSD.      
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Bakgrund 

 

Trauma 

 

Nationalencyklopedin [NE] (u.å.a) definierar trauma som yttre faktorers påverkan på 

människan, eller händelser som kan ge en kvarstående eller övergående effekt hos 

personen. Den traumatiska händelsen är en situation där personen själv oftast inte kan 

påverka det som händer, situationen ter sig utom kontroll (Lundin, 2001). Cullberg 

(2006) och Herman (1992) beskriver trauma som ett hot mot personens fysiska existens, 

upplevelse av trygghet och sociala identitet. Traumat kan också bestå av ett hot mot 

personens chans till tillfredsställelse i livet och kan försätta personen i en existentiell 

kris.  

 

Bengtsson och Broström (2009) menar att det inte alltid går att specifikt säga vilka 

situationer som utgör ett trauma eftersom varje person har en subjektiv bild av det som 

inträffat. Traumatiska händelser kan vara av olika karaktär: de kan bland annat upplevas 

ha olika intensitet och pågå under olika långa tidsperioder (Carr, 2004; World Health 

Organization [WHO], 2010). Ett långvarigt trauma kan vara traumatiska upplevelser 

som upprepas under en längre tid, exempelvis systematisk misshandel eller långvariga 

sexuella övergrepp (Ramos-Ruggiero, 2005). Det kortvariga traumat symboliseras av 

enstaka händelser, så som trafikolyckor eller rån. Traumats intensitet kan skilja sig 

beroende på vilken roll personen har, exempelvis om personen exponeras direkt eller 

indirekt för händelsen. Att exponeras indirekt innebär att personen inte är fysiskt 

involverad i händelsen, det skulle exempelvis kunna vara hälso- och sjukvårdspersonal 

som kommer i kontakt med svårt sjuka personer eller närstående (Orwallius, 2007).   

 

Begreppet trauma kan delas in i fysiskt och psykiskt trauma (NE, u.å.a). Ett fysiskt 

trauma innebär att personens kropp på något sätt utsätts för vävnadsskada, exempelvis 

genom en bilolycka eller tortyr. Det psykiska traumat är många gånger en konsekvens 

av den fysiska händelsen. Det är dock inte enbart fysiska trauman som leder till 

psykiska konsekvenser. Psykiska trauman kan också uppstå genom att personen 

exempelvis bevittnat en händelse som gjort att de känt sig hotade till livet, riskerat 

allvarlig fysisk skada eller att händelsen uppfattats hota integriteten (Fagan & Freme, 

2004; Michel, Bergh Johannesson, Ahmad & Lundin, 2006). Att genomgå ett psykiskt 

trauma riskerar att ge personen psykisk ohälsa (Lundin, 2001).  

 

 

Post-traumatic Stress Disorder 

 

PTSD har uppmärksammats långt innan sjukdomen etablerades som en diagnos, bland 

annat under 1800-talet där symptomen efter krigstrauman kallades ”shell-shock” 

(Lundin, 1998). Psykiatriska symptom som uppvisades av överlevande från 

koncentrationsläger efter andra världskriget gick under benämningen 

koncentrationslägersyndrom (KZ-syndrom) och hos de som befann sig på krigsfartyg 

under isolering och dödshot längre perioder benämndes symptomen som ”war-sailor”-

syndrom (Borgå, 2000). Det var först efter Vietnamkriget som behovet av att 
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diagnostisera traumans psykiska konsekvenser blev aktuellt. Det resulterade i att PTSD 

utvecklades till en diagnos i den nya utgåvan Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders III (DSM III) under 1980-talet (Al-Saffar & Borgå, 2005).   

 

PTSD är en psykisk sjukdom som personen kan drabbas av efter ett trauma (Borgå, 

2000). Sjukdomen klassas som en ångestsjukdom och föregås av en, för personen, 

extremt traumatisk händelse (APA, u.å.). De traumatiska händelser som kan leda till 

PTSD kan vara av olika art, så som krigsupplevelser, sexuella övergrepp, trafikolyckor, 

livshotande sjukdomsdiagnoser eller att personen som barn har överlevt en 

cancerdiagnos (Carr, 2004; van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday & Spinazzola, 2005; 

Kwekkeboom & Seng, 2002; Lee & Santacroce, 2007). För personer som drabbas av 

PTSD innebär sjukdomen ett stort lidande och bör betraktas som ett livsbegränsande 

handikapp (Bergh Johannesson, 2007).   

 

Utvecklingen av PTSD beror inte enbart på karaktären av traumat som personen 

upplevt, utan påverkas också av den tidigare psykiska hälsan: huruvida personen haft 

tidigare psykiska besvär (Miller, 2000; Rosenbaum, 2004; Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2005). Ålder när traumat utspelas har också visats vara 

en riskfaktor för utveckling av PTSD. Personer som drabbas av en traumatisk händelse 

under barndomen löper större risk att utveckla PTSD som vuxen, än personer som 

drabbas av trauma senare i vuxenlivet (Norris & Slone, 2007). Symptomdebuten av 

PTSD, hos vuxna som tidigare varit med om barndomstrauma, kan ske en lång tid efter 

den traumatiska händelsen (Borgå, 2000; Carr, 2004; Miller, 2000). Sjukdomen kan 

utlösas av livshändelser som sker månader och år efter ett genomgånget trauma. 

Personer med ineffektiva coping-strategier, som alltså har nedsatt förmåga att hantera 

påfrestningar och krav (NE, u.å.b), befinner sig också i riskzonen för att utveckla PTSD 

(Carr, 2004). Flertalet studier (Frans, et al., 2005; Kwekkeboom & Seng, 2002; Norris 

& Slone, 2007; SBU, 2005) visar även att PTSD är mer frekvent bland kvinnor än män. 

 

Diagnostisering av PTSD 

 

Under de första fyra veckorna efter en traumatisk händelse klassificeras PTSD-symptom 

som uppstår under diagnosen acute stress disorder (ASD) (Carr, 2004). För att klassas 

som PTSD måste symptomen uppstå minst fyra veckor efter trauma. Det kan dock vara 

så att en patient som diagnostiserats med ASD har kvar symptomen efter de fyra 

inledande veckorna, då övergår ASD diagnosen till en PTSD-diagnos (Bergqvist & 

Sterner, 2006).  

 

DSM IV (APA, u.å.) är ett diagnostiseringssystem som används av läkare för att 

diagnostisera psykiska sjukdomar. För att som vuxen diagnostiseras med PTSD idag, 

enligt DSM IV, måste personen ha upplevt, bevittnat eller konfronterats av hot mot 

livet, integriteten eller att bli allvarligt skadad (APA, u.å.). Personen måste också i 

samband med händelsen upplevt stark rädsla, hjälplöshet och fasa. Under våren 2013 

kommer APA:s utgåva av DSM V, som är en revidering av DSM IV (APA, 2012). Idag 

finns en preliminär uppdatering (APA, 2010), där definitionen av trauma omarbetats: 

bland annat har det lagts till att ett trauma som föranleder PTSD kan vara att personen 

fått vetskap om att en närstående blivit svårt skadad eller dött under våldsamma eller 

oavsiktliga förhållanden. Personen behöver därmed inte ha exponerats direkt för 
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traumat, utan kan ha upplevt ett indirekt trauma. Ytterligare en ändring som föreslagits 

är att personer som exponerats för upprepade extremt obehagliga situationer, ska 

diagnostiseras som att de genomgått ett trauma, exempel på detta är personer som 

deltagit i uppsamlandet av kroppsdelar eller poliser som arbetat med barnmisshandel 

(APA, 2010).  

 

De symptom som krävs för att diagnostiseras med PTSD enligt DSM IV delas in i tre 

olika kluster och behandlar 17 olika symptom (APA, u.å.). De symptomkluster som 

beskrivs är: re-experience/intrusion, avoidance och hyperarousal. Re-

experience/intrusion, som står för återupplevelse/påträngande på svenska, är det kluster 

som behandlar symptom där personen återupplever plågsamma och återkommande 

bilder, tankar och uppfattningar om traumat (ibid.). Det kan också handla om 

plågsamma drömmar som återupprepas. Flashbacks, illusioner och hallucinationer kan 

också förekomma, där personen återupplever känslor som ger ett intryck att händelsen 

sker igen. Re-experience/intrusion klustret behandlar även intensiv psykologisk stress 

och psykologiska reaktioner som uppkommer när personen exponeras för inre eller yttre 

signaler som på något sätt symboliserar eller påminner om någon aspekt av den 

traumatiska händelsen. Från re-experience/intrusion klustret krävs det att personen 

upplever minst ett av symptomen för att kunna diagnostiseras med PTSD (ibid.). 

 

Det andra klustret som behandlas i DSM IV:s manual för PTSD diagnostisering är 

avoidance, som står för symptom med undvikande karaktär (APA, u.å.). Detta bygger 

på symptom där personen ständigt undviker stimuli som associeras med det upplevda 

traumat. Det kan handla om att undvika tankar, känslor, konversationer, platser, 

aktiviteter och personer som associeras med den traumatiska händelsen. Här återfinns 

det symptom som handlar om att personen inte kan minnas vissa viktiga delar av 

traumat. Avtrubbningssymptom behandlas också och innebär att personen kan få ett 

markant minskat intresse för att delta i signifikanta aktiviteter, känslan av att andra har 

likgiltighet eller fjärmar sig från personen, begränsade sinnesrörelser och en känsla av 

att det inte finns någon framtid: personen förväntar sig inte få barn, gifta sig, eller ha en 

normal livslängd. Från detta kluster behövs minst tre symptom för att diagnostiseras 

med PTSD (ibid.). 

 

Hyperarousal utgör det tredje och sista klustret. Här behandlas symptom som berör 

överspändhet som inte påverkat personen innan den traumatiska händelsen (APA, u.å.). 

Det rör sig om att personen kan ha det svårt att somna, eller behålla en ihållande sömn. 

Uttrycker personen irritabilitet eller utbrott av ilska är det också symptom för PTSD. 

Fler symptom av hyperarousal är att det kan finnas en svårighet för koncentration, att 

personen är överdrivet vaksam eller lättskrämd. Det krävs att personen som utreds 

uppfyller minst två av dess symptom för att kunna diagnostiseras med PTSD (ibid.).    

 

Den preliminära förändringen av symptomklustren i kommande DSM V tyder på att 

klustren kommer gå från tre stycken till fyra (APA, 2010). Den mest märkbara 

förändringen i re-experience/intrusion-klustret är att det tillkommit fysiologiska 

reaktioner som en konsekvens av att påminnas av den traumatiska händelsen. Studier 

(Borgå 2000; Miller, 2000) har påvisat att många av de personer som lider av PTSD 

söker vård för somatiska besvär. Avoidance-klustret har reducerats och består, i den nya 

versionen av DSM, endast av de symptom som handlar om att aktivt undvika situationer 

som försätter personen i risk att väcka minnen av den traumatiska händelsen (APA, 

2010). Det tredje klustret, hyperarousal, har fått ett tillägg som handlar om att ett 
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vårdlöst eller självdestruktivt beteende också kan vara symptom på PTSD. Dyer, 

Dorahy, Hamilton, Corry, Shannon, et al. (2009) rapporterar att det mest frekventa 

självskadande metoderna bland annat är att skära sig själv, slå knytnäven i väggen/mot 

andra föremål eller att bränna sig själv. Det nya, fjärde, klustret behandlar symptom som 

berör humör- och negativa kognitiva förändringar (APA, 2010). Vissa av de symptom 

som har försvunnit från avoidance-klustret har hamnat i det nya klustret, bland annat 

återfinns symptom som oförmågan att minnas vissa aspekter av traumat. Överdrivna 

och långlivade negativa förväntningar om sig själv, andra eller världen och ett 

genomgående negativt känslomässigt tillstånd, som skulle kunna vara skuld, rädsla eller 

skam, är också symptom som finns i det nya klustret.   

 

Vidare specificeras PTSD-diagnosen med hur länge personen upplevt symptom (APA, 

u.å.). Har personens PTSD-symptom pågått mindre än tre månader klassas sjukdomen 

som akut PTSD, fortgår symptomen kallas det för kronisk PTSD. Det är också av vikt 

för hälso- och sjukvårdpersonal att veta att PTSD-symptom kan uppkomma månader 

eller till och med år efter traumaexponering. Sker symptomdebuten sex månader efter 

trauma klassas sjukdomen som förskjuten PTSD. 

 

Många av de symptom som uppkommer vid PTSD är också symptom som visar sig vid 

somatiska sjukdomar (Borgå, 2000). Miller (2000) menar att det finns en stark 

association mellan PTSD och somatiska symptom. Det uppskattas att det är cirka 84 % 

av de som lider av PTSD som också har en annan sjukdomsdiagnos, det kan handla om 

både fysiska och psykiska sjukdomar (van der Kolk, et al., 2005; Lundin, 1998). 

Personer som drabbas av PTSD kan också få andra ångestrelaterade sjukdomar, samt 

depression (Rosenbaum, 2004). Författaren belyser vidare att PTSD har en komplex 

sjukdomsbild och att den kan yttra sig på olika sätt, vilket gör att diagnosen kan vara 

svår att fastställa.  

 

Den komplexa sjukdomsbilden och det lidande som sjukdomen orsakar medför att det 

är av vikt att sjuksköterskor, som kommer i daglig kontakt med personer som uppvisar 

PTSD symptom, är uppmärksamma och har kunskap om de olika symptom som är 

relaterade till sjukdomsbilden.   

  

Syfte 

 

Syftet var att undersöka samband mellan olika trauman och PTSD-symptom enligt DSM 

IV. 

 

Metod  

 

Studien genomfördes som en litteraturstudie och grundades på en deduktiv ansats 

(William, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  
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För att komma fram till avgränsningar, på det för studien valda ämnet trauma och 

psykologiska konsekvenser, användes Flemmings struktur (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 

2006). Populationen bestämdes till vuxna personer över 18 år, detta då barn uppvisar 

andra symptom vid PTSD (APA, u.å.). Ämnet avgränsades ytterligare till vilka samband 

som finns mellan PTSD symptom och specifika trauman.  

 

Datainsamling 

 

De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna: Cinahl, PsycINFO och PubMed, då 

dessa ansågs relevanta till litteraturstudiens syfte och ämnet omvårdnad. Genom det 

syfte som arbetats fram uppkom de sökord som användes för att genomföra 

databassökningarna. De sökordstermer som uppkom ur studiens syfte var: PTSD, 

trauma, symptom, re-experience, intrusion, avoidance, arousal och cluster (se tabell 1). 

För att koppla arbetet mot sjuksköterskans profession användes även begreppet nurs* i 

vissa sökningar. Asterisken användes för att inkludera alla begrepp som börjar med 

nurs, så som nurse och nursing (se tabell 1). 

 

För att avgränsa artikelsökningarna användes inklusions- och exklusionskriterier. De 

inklusionskriterier som användes var: publikations år från 2002 och framåt, 

engelskspråkiga och peer reviewed granskade. Det som exkluderades var 

populationsgrupper under 18 år. De sökningar som gjordes i PubMed begränsades 

ytterligare, då det annars gav för stort antal träffar. De inklusionskriterier som lades till 

var: artiklar med fulltext och att sammanfattningar fanns tillgängligt .  

 

Databassökningar skedde vid tre tillfällen och gav 410 träffar, efter läsning av rubriker 

och abstract gick 66 artiklar vidare till urval 1 för vidare granskning (se bilaga A).  

 

Tabell 1. Sökordsöversikt          

 

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

 

PTSD 

 

Stress Disorder, Post-

Traumatic 

 

 

Stress Disorder, Post-

Traumatic 

 

 

Posttraumatic Stress 

Disorder 

 

 

Trauma 

 

 

Trauma (fritext) 

 

 

Trauma 

 

Trauma 

 

Re-experience 

 

 

Re-experience (fritext) 

 

Re-experience (fritext) 

 

Re-experience (fritext) 

 

Intrusion 

 

 

Intrusion (fritext) 

 

 

Intrusion (fritext) 

 

Intrusion (fritext) 
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

 

Avoidance 

 

 

Avoidance (fritext) 

 

 

Avoidance (fritext) 

 

Avoidance (fritext) 

 

Hyperarousal 

 

 

Arousal (fritext) 

 

Arousal (fritext) 

 

Arousal (fritext) 

 

Cluster 

 

 

Cluster (fritext) 

 

 

 

 

 

Symptom 

 

 

Signs and Symptoms 

 

 

Symptom (fritext) 

 

Symptoms 

 

Nurs* 

 

Nurs* (fritext) 

 

Nurs* (fritext) 

 

 

 

 

 

Databearbetning 

 

De 66 artiklar som valdes ut vid urval 1 granskades för att se huruvida de hade någon 

anknytning till det valda syftet. För att kvalitetsbedöma artiklarna användes Willman, et 

al. (2006) kvalitetsgranskningsmall för kvantitativa artiklar, som modifierades för att 

passa studien. De graderades enligt Willman et al. (2006) graderingsexempel där grad I 

var 80-100 %, grad II var 70-79 % och grad III 60-69 %. För att få fram procentsatsen 

tilldelades de olika delarna av granskningsmallen ett visst antal poäng, det var artiklar 

som kvalitetsbedömdes till grad I och grad II som inkluderades i studien. Det 

resulterade i att 15 artiklar uppnådde kriterierna, nio stycken grad I och sex stycken grad 

II, som redovisas genom tabell 3 (bilaga B). Därefter lästes de relevanta artiklarna 

noggrant och termerna, re-experience/intrusion, avoidance och hyperarousal, 

färgkodades för att resultatet skulle bli lättare överskådligt. Artiklarna bearbetades 

sedan ytterligare för att få en helhetsbild.  

Resultat 

 

Vid sammanställningen av resultatartiklarna framkom inte några nya teman, då studien 

baserats på en deduktiv ansats. De teman som återses är de begrepp som 

artikelsökningarna till största del baserades på och som är relevant till syftet: re-

experience/intrusion, avoidance och hyperarousal. 
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Re-experience/Intrusion 

 

Ett genomgånget krigstrauma, där personen bland annat bevittnat bombning från luften 

och beskjutning på marknivå, hade en positiv association med DSM IV:s påträngande 

symptom i klustret re-experience/intrusion (Thabet, Abu Tawahina, El Sarraj & 

Vostanis, 2008). De symptom inom gruppen re-experience/intrusion som uppgavs mest 

frekvent var flashbacks och påträngande minnen. Priebe et al. (2010) påvisade att för 

personer som upplevt exponering för krig relaterat till kränkning av mänskliga 

rättigheter, så som tortyr och bevittnelse av mord eller död, hade höga nivåer av alla 

symptomkluster, dock fanns en tendens till högre symptomnivåer av re-

experience/intrusion.  

 

Shevlin och McGuigans studie från 2003 påvisade att personer som indirekt utsatts för 

trauma upplevde högre nivåer av PTSD-symptom. Studien undersökte symptom hos 

olika familjemedlemmar till dödsoffren från ”Bloody Sunday” 1972. 

Familjemedlemmarna bestod av: närmaste familjemedlemmar, barn till de närmaste 

familjemedlemmarna, kusiner till de närmaste familjemedlemmarna och sysslingar till 

de närmsta familjemedlemmarna. Den närmsta familjen uppgav högst siffror över alla 

kluster jämfört med mer avlägsna familjemedlemmar. Re-experience/intrusion var det 

kluster som uppgavs ge högst nivåer i alla grupper, utom hos sysslingar där klustret med 

avoidance-symptom var mest förekommande.  

 

Personer som genomgått en fysisk skada och på grund av det spenderat tid på sjukhus, 

visade sig uppleva signifikanta nivåer av re-experience/intrusion-symptom, som kan 

indikera för en PTSD-diagnos (Creamer, O’Donnell & Pattison, 2004). Av de fysiska 

trauman som representerades var 74 % av 363 deltagare offer för trafikolyckor. 

Specifika re-experience/intrusion-symptom som kunde påvisa PTSD hos dessa personer 

var mardrömmar och stress vid påminnelse av den traumatiska händelsen. Shakespeare-

Finch och Armstrong (2010) utförde en studie, som undersökte tre olika traumagrupper. 

De menar att traumats karaktär var signifikant relaterat till de tre symptom klustren. 

Författarna kom fram till att personer som utsatts för en trafikolycka hade högre nivåer 

av re-experience/intrusion jämfört med avoidance och hyperarousal. Kelley, Weathers, 

McDevitt-Murphy, Eakin och Flood, (2009) som också undersökte personer som 

genomgått trafikolyckor, visade på en högre nivå av avoidance än re-

experience/intrusion. 

 

Sorg har visat sig kunna ge signifikanta nivåer av PTSD-symptom (Shakespeare-Finch 

& Armstrong, 2010; Tsilika et al., 2009). Tsilika, et al. (2009) påvisar att personer som 

genomgått förberedande sorg, i detta fall svårt cancersjuka människor på en palliativ 

vårdenhet, upplevde högre re-experience/intrusion-nivåer än avoidance och 

hyperarousal. Re-experience/intrusion var också det mest frekvent upplevda klustret i 

Shakespeare-Finch och Armstrongs (2010) studie av människor i sorg, där det var 

signifikanta nivåskillnader ner till de andra klustren.  

 

Vuxna som under barndomen överlevt cancer befann sig också i riskzonen för att 

utveckla PTSD (DeKeyser Ganz, Raz, Gothelf, Yaniv & Buchval, 2010). En studie 

genomförd av DeKeyser Ganz, et al. (2010) påvisar att re-experience/intrusion var det 

symptomkluster där flest deltagare uppnådde DSM IV:s klusterspecifika kriterier för 

PTSD. Re-experience/intrusion klustret visade sig dock vara det kluster som var lägst 
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rankat, stressande drömmar och mardrömmar var de symptom som upplevdes minst 

allvarliga.  

 

Cheung Chung, Dennis, Easthope, Farmer och Werrett (2005) undersökte befolkningen 

i ett samhälle som bevittnat/levt i närheten av en flygplanskrasch och en tågkollision. 

Resultatet visade på att personer som bevittnat två olika händelser kan uppleva olika 

frekvens av symptom, de undersökte frekvensen mellan re-experience/intrusion och 

avoidance-symptom. Personer som bevittnat flygplanskraschen hade signifikant 

starkare re-experience/intrusion-symptom, samt att de uppvisade mer avoidance 

beteende än de som bevittnade tågkollisionen. De deltagare som hade upplevt en större 

exponering av trauma hade också signifikant mer frekventa re-experience/intrusion-

symptom, liksom de uppvisade ett mer frekvent avoidance-beteende. Tågkollisionen 

skedde efter mörkrets inbrott, medan flygkraschen skedde på dagen och hade fler 

deltagare som såg själva kraschen (Cheung Chung, et al., 2005).   

 

Avoidance   

 

Kvinnor som levt i ett förhållande under en längre tid där fysisk och psykisk misshandel 

förekommit påvisades ha en måttlig association med DSM IV:s symptomkluster 

avoidance (Woods & Wineman, 2004). Avoidance, som innebär att personen uppvisar 

undvikande symptom, har i en studie av Kelley, et al. (2009) visat sig vara det kluster 

som har starkast association med sexuella övergrepp bland kvinnor. En annan studie 

(Shakespeare-Finch & Armstrong, 2010), som också utförts med kvinnor som utsatts för 

sexuella övergrepp, visade resultat som pekade på att re-experience/intrusion var det 

kluster som var mest frekvent upplevt av kvinnor. Män som utsatts för sexuella 

övergrepp, och de PTSD symptom de upplevt, har undersökts av Walker, Archer och 

Davies (2005). De baserade undersökningen på instrumentet Impact of Event Scale 

(IES), ett självskattningsinstrument, som mäter re-experience/intrusion och avoidance 

och påvisade att de män som utsatts för sexuella övergrepp upplever avoidance 

symptom mer frekvent än re-experience/intrusion. De mest upplevda symptomen för 

män var att de tänkte på händelsen när de inte ville och att bilder från den traumatiska 

händelsen projicerades, båda symptom ingår i re-experience/intrusion-klustret.  

 

Kvinnor som tidigare varit prostituerade var också en grupp som löpte större risk att 

drabbas av PTSD (Jung, Song, Chong, Seo & Chae, 2008). Vid jämförelse av de 

tidigare prostituerade med en grupp som arbetade med kvinnorna, samt en 

kontrollgrupp, visade det sig att de före detta prostituerade uppvisade en högre grad av 

alla PTSD kluster. Norrholm et al. (2011) undersökte huruvida PTSD symptom skilde 

sig mellan en PTSD positiv grupp och en kontrollgrupp. Resultatet visade att den PTSD 

positiva gruppen uppvisade markant mer frekventa PTSD symptom i alla kluster, även 

om kontrollgruppen uppgav en signifikant nivå av traumatisering.   

 

Soldater som upplevt krigssituationer var en annan grupp som exponerats för 

traumatiska händelser, men också soldaternas respektive exponerades indirekt (Evans, 

McHugh, Hopwood & Watt, 2003). Vid en jämförelse mellan de olika PTSD klustren 

påvisades att avoidance var det mest frekvent upplevda klustret. Trauman som 

involverade plötslig förlust av någon närstående visade på att avoidance var det mest 

frekvent upplevda klustret (Kelley, et al., 2009).  



10 

 

 

Panagopoulou, Maes, Tyrodimos och Benos (2008) undersökte PTSD-symptom post-

operativt hos personer som genomgått coronary artery bypass grafting (CABG). 

Mätningar genomfördes med IES vid två tillfällen, en och sex månader post-operativt. 

Vid båda uppföljningarna uppvisades mer frekventa avoidance-symptom än re-

experience/intrusion-symptom. 

 

Hyperarousal 

 

Flertalet studier (DeKeyser, et al., 2010; Kelley, et al., 2009; Shakespeare-Finch & 

Armstrong, 2010; Shevlin & McGuigan, 2003) har påvisat att hyperarousal, med 

överspändhetssymptom, var det kluster som hade en minst frekvent framträdande roll 

efter olika trauman, så som trafikolyckor, sexuella övergrepp och genomgången cancer 

som barn. Krigsveteraner och deras respektive, påvisade dock att hyperarousal-

symptom var mer frekvent än re-experience/intrusion-symptom (Evans et al., 2003). 

Creamer, et al. (2004) antydde att hyperarousal efter fysisk skada var en indikator för 

PTSD. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka samband mellan olika trauman och PTSD-

symptom enligt DSM IV. Arbetet var först riktat på att belysa de symptom som kan 

uppkomma vid PTSD, detta syfte visade sig dock inte fungera utifrån de artiklar som 

granskades efter sökningar i databaserna: Cinahl, PubMed, PyscINFO, SveMed+ och 

Academic Search Elite. Då syftet på studien ändrades fick nya sökningar utföras, denna 

gång enbart i databaserna: Cinahl, PubMed och PsycINFO. SveMed+ och Academic 

Search Elite valdes bort då de inte genererade relevanta artiklar i sökningen till första 

syftet. Fyra artiklar behölls från tidigare sökningar och granskning, då de ansågs 

relevanta till det förändrade syftet. Därmed ströks alla sökningar, som inte gav något 

resultat till det nya syftet, ur tabell 2 (se bilaga A). Litteraturstudiens utformning, med 

ett byte av syfte under arbetets gång, hade kunnat utföras annorlunda. Genom att ett 

tydligare syfte klargjorts från början så hade ett byte av syfte under arbetets gång kunnat 

undvikas.     

 

Dubbletter redovisas inte, detta på grund av att syftet ändrades och flera artiklar 

förkastades, vilket gjorde att en redovisning av dubbletter blev allt för komplicerad att 

redovisa. Sökningar som inte gav några träffar eller för många träffar redovisas inte i 

tabell 2 (bilaga A), det var speciellt sökningar i PubMed som gav stora träffar. Att vissa 

sökningar utfördes med begränsningarna abstracts available och free fulltext skulle 

kunna anses som en svaghet då vissa, för syftet, relevanta artiklar kan ha missats. 
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Däremot var det nödvändigt för att få ner antalet träffar till en hanterbar nivå, speciellt i 

databasen PubMed.     

 

Cinahl, PubMed och PsycINFO valdes som databaser då de ansågs mest relevant för 

aktuellt syfte och ämnet omvårdnad. De sökord som användes till det första syftet 

fokuserade kring PTSD, trauma och symptom, vid sökningar till det nya syftet var inte 

begreppet symptom lika centralt. Det nya syftet var mer fokuserat kring de tre specifika 

kluster med PTSD-symptom som uppges i DSM IV och därmed fick de en central roll i 

databassökningarna. När sökorden bestämdes valdes begreppet hyperarousal att sökas 

som enbart arousal, då den tidigare granskningen visat på att klustret kan benämnas på 

båda sätten. Genom att söka på enbart arousal så skulle båda benämningarna dyka upp i 

sökresultatet. Klustret re-experience/intrusion söktes genom att dela upp orden, det 

visade sig att re-experience/intrusion gav fler sökresultat och därmed var den term som 

användes mest frekvent vid benämning av det specifika klustret. Det genomfördes också 

en del sökningar med termen nurs* för att få en koppling till sjuksköterskan. Dessa 

sökningar gav dock inte den infallsvinkel som var tänkt, utan blev mer fokuserat på hur 

sjuksköterskan i sin profession kan vara i en riskzon för att utveckla PTSD.  

 

Åldersbegränsningen blev bestämd till vuxna över 18 år, detta val baserades på att barn 

uppvisar andra PTSD-symptom än vuxna (APA, u.å.), samt att arbetet skulle ge en 

starkare koppling till de personer som allmänsjuksköterskan kommer i kontakt med. All 

adult var i vissa sökningar inte sökbart, då valdes de ålderskategorier som behandlade 

vuxna så som: middle aged 45-64 years, aged 65+ years och så vidare. På grund av att 

pilotsökningar, baserat på syftet, visade på att det var svårt att erhålla tillräckligt med 

intressanta resultatartiklar vid en avgränsning på fem år tillbaka i tiden, valdes det att 

inkludera artiklar som sträckte sig 10 år tillbaka i tiden. Det räknades dock fel på ett år 

och de första sökningarna blev utförda med tidsspannet 2002-2012, vilket innebär 11 år. 

Ingen artikel från 2002 ingår i resultatet. Att sex av 15 artiklar var äldre än fem år sågs 

inte som en svaghet, det syfte som avsågs studeras ansågs inte vara så föränderligt att 

fem år skulle ha någon effekt på resultatet. Resultatartiklarna var bland annat från 

Storbritannien, USA och Australien, ingen av artiklarna var från Sverige, eller 

Skandinavien, men på grund av syftets art ansågs inte detta som en svaghet.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Artiklarna granskades med en kvalitetsgranskningsmall för kvantitativa artiklar 

(Willman, et al., 2006). Granskningsmallen modifierades genom att de delar som 

behandlade randomisering och blindning valdes bort, detta då litteraturstudiens 

resultatartiklar baserades på observationsstudier och ingen var randomized controlled 

trial (RCT) eller controlled clinical trial (CCT). De frågor som var med i granskningen 

poängsattes och vid ja-svar erhölls en viss procentsats. Detta resulterade i att nio artiklar 

kvalitetsbedömdes till grad I och sex stycken till grad II. De flesta artiklarna som 

bedömdes till grad II fick avdrag på att de inte beskrivit bortfall och hade 

urvalsbeskrivningar som var väldigt svåra att följa och detta sågs som en svaghet. 

Flertalet av resultatartiklarna saknade etiskt resonemang, vilket bedömdes med avdrag 

då detta ansågs viktigt.  

 



12 

 

Det visades vid artikelsökningarna att det var svårt att få tag på kvalitativa artiklar, 

därför baserades litteraturstudien enbart på kvantitativa artiklar. Detta ses som en 

svaghet då deltagarnas egna ord och känslor inte får något utrymme, därmed försvinner 

också den bredare bilden av ämnet. En svaghet med enbart kvantitativa artiklar är att det 

kan finnas symptom som speglar PTSD, men som inte finns beskrivna i DSM IV. Finns 

det sådana symptom ges de inte utrymme när deltagarna inte får ge den egna subjektiva 

bilden av upplevda symptom.  

 

Creamer, et al. (2004) valde att undersöka alla tre kluster, samt att det lagts till ett fjärde 

kluster som författarna kallade dissociation. I detta kluster ingick symptom som 

behandlade overklighetskänslor som berörde den egna personen. En styrka med detta 

skulle kunna vara att det ger en bredare bild av sjukdomssymptom relaterat till PTSD, 

dock finns detta inte med som kluster i DSM IV:s nuvarande diagnostisering av 

sjukdomen och därmed har detta valts bort att behandlas i resultatdelen.  

 

Cheung Chung, et al. (2005), Panagopoulou, et al. (2008) och Walker at al. (2005) som 

använt IES som mätinstrument har endast undersökt två kluster då detta instrument 

endast består av re-experience/intrusion och avoidance. Däremot har de resultatartiklar 

(Jung, et al., 2008; Shakespeare-Finch & Armstrong, 2010; Shevlin & McGuigan, 2003; 

Tsilika, et al., 2009) som använt den reviderade versionen av IES (IES-R) alla tre 

kluster med. Att tre resultatartiklar använder mätinstrument som inte tar upp alla 

symptomkluster ses som en svaghet, dessa har dock valts att inkluderas då de kan ge 

relevant information angående de andra klustren vid en jämförelse av traumatiska 

situationer. De mätinstrument som använts i resultatartiklarna har uppskattats att ha hög 

reabilitet och validitet, samt att de flesta resultatartiklar har uppgivit information om 

mätinstrumenten. Detta ses som en styrka för studien. Sökningar gjordes på internet för 

att granska de olika mätinstrumenten, detta var dock svårt då många inte fanns fritt 

tillgängliga.  

 

Vissa resultatartiklar har diskuterat kring de framkomna resultatens generaliserbarhet. 

Walker et al. (2005)  menar att studiens population var för liten för att det skulle gå att 

generalisera resultatet vid undersökningen av sexuella övergrepp hos män. Creamer, et 

al. (2004), som undersökt personer som genomgått ett fysiskt trauma och hamnat på 

sjukhus uppmanar till försiktighet vid generalisering av resultatet till andra 

traumagrupper, då artikeln baserats till huvudsak på personer som genomgått 

trafikolyckor. Kelley, et al. (2009) och Norrholm, et al. (2011) diskuterade kring att de 

resultat som framkom kanske inte var generaliserbart till alla etniciteter. Norrholm, et 

al. (2011) baserade undersökningen enbart på afroamerikanskbefolkning och Kelley, et 

al. (2009) har deltagare som är övervägande kaukasier. Thabet, et al. (2008) studerade 

både barn och föräldrar, artikeln har använts även om barn inkluderas, dock har den en 

tydlig markering på vilka symptom som upplevs av barn och vilka som upplevs av 

vuxna. Samtliga artiklar i studien använde självskattningsformulär och vissa diskuterade 

kring hur bra resultat detta gav när det kom till att minnas tillbaka i tiden. DeKeyser 

Ganz, et al. (2010) belyste detta speciellt vid personer som överlevt en cancerdiagnos 

som barn, då de ifrågasatte hur mycket personen kan minnas efter så många år. Detta 

kan då anses som en svaghet för hela litteraturstudien.  

 

Könsfördelning i resultatartiklarna är någorlunda jämn. Endast fyra artiklar behandlar 

enbart ett kön (Jung et al., 2008; Kelley, et al., 2009; Walker et al., 2005; Woods & 

Wineman, 2004), av dessa är det tre artiklar som baserat studier på enbart kvinnor. 
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Resultatartiklar som baserats på specifikt kön har handlat om sexuella övergrepp, samt 

tre olika former av trauma undersökt på enbart kvinnor. Tidigare undersökningar (Frans, 

et al., 2005; Kwekkeboom & Seng, 2002; Norris & Sloan, 2007; SBU, 2005) inom 

ämnet har påvisat att det finns en könsskillnad bland dem med PTSD, en större andel 

kvinnor än män diagnostiseras. Resultatartiklarna till denna litteraturstudie har inte 

behandlat könsskillnader, därmed kan det inte dras några slutsatser angående detta. 

 

Insikten finns, när det kommer till litteraturstudiens syfte, att det inte enbart är traumats 

art som påverkar vilka symptom som uppvisas, samt om symptom utvecklas över 

huvudtaget. Det handlar också om den specifika personligheten för varje PTSD drabbad 

person. Detta kan ses som en svaghet, dock ansågs det relevant att undersöka huruvida 

traumats art kan ange riktning för specifika PTSD-symptom.   

 

Litteraturstudiens svaghet är relaterad till den kommande revidering av DSM IV som är 

annalkande, därmed kommer en utveckling i både vad som ska klassas som ett trauma 

för att kunna diagnostiseras med PTSD samt tillägg av symptom och förändringar i 

klustren (APA, 2010). Det upplevdes därmed viktigt att inkludera de preliminära 

ändringar som kommer med DSM V och att det tydligt synliggörs hur också somatiska 

besvär och destruktiva beteenden kan uppkomma på grund av tidigare exponering av 

trauma (Borgå, 2000; Dyer, et al. 2009; Miller 2000).    

 

Resultatet utformades i tre kategorier utifrån DSM IV: re-experience/intrusion, 

avoidance och hyperarousal.  

 

Vid en jämförelse av trauman visade resultatet på att personer som exponerats för 

krigsrelaterade trauman uppvisade en högre frekvens av re-experience/intrusion-

symptom (Priebe, et al., 2010; Thabet, et al., 2008). Frekventa PTSD-symptom relaterat 

till krigsupplevelser har visats vara flashbacks och påträngande minnen. Det går inte att 

generalisera att detta skulle gälla hela populationen utifrån enbart två studier, dock kan 

det ge en hänvisning till vilka symptom som sjuksköterskan bör vara vaksam för vid 

omvårdnad av exempelvis flyktingar från krigsdrabbade länder.  

 

Soldater som exponerats för krig var den traumagrupp som gav upphov till att PTSD till 

slut blev en diagnos på 1980-talet (Al-Saffar & Borgå, 2005). Evans, et al. (2003) 

undersökte soldater som upplevt krigssituationer, samt deras respektive som indirekt 

påverkats. Det fanns ingen distinktion på veteranerna och deras respektive, men det 

påvisades att dessa som en grupp gav uttryck för mer frekventa avoidance-symptom än 

något av de andra klustren. Vid en jämförelse av soldater som exponerats för 

krigssituationer (Evans, et al., 2003) och civilbefolkning som upplevt krig (Priebe, et 

al., 2010; Thabet, et al., 2008), tyder resultaten på att det skulle kunna finnas en skillnad 

i frekvensen mellan de symptomkluster som uppvisas av dessa grupper. Att som 

civilbefolkning utsättas för krigssituationer skulle därmed kunna vara associerat med 

mer frekventa re-experience/intrusion-symptom, medan soldater mer frekvent upplever 

avoidance-symptom.  

 

DSM V, den nya revideringen av DSM IV, har preliminärt ändrat vilken typ av trauma 

som krävs för att kunna diagnostiseras med PTSD (APA, 2010). Mer fokus har lagts på 

att ett indirekt trauma kan resultera i utvecklandet av PTSD symptom. Detta påvisas i 

Shevlin och McGuigans (2003) studie om familjemedlemmar till dödsoffren vid 

”Bloody Sunday”. Alla fyra grupper av familjemedlemmar uppvisar PTSD symptom, 
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dock starkare för de närmaste familjemedlemmarna. För de tre närmsta grupperna 

uppgavs re-experience/intrusion vara det mest frekventa symptomklustret. Ingen annan 

av resultatartiklarna behandlar indirekt trauma, dock kan det vara intressant att se att re-

experience/intrusion var mest frekvent i tre utav fyra berörda grupper som visade på 

PTSD symptom. Därför skulle det kunna finnas en koppling mellan re-

experience/intrusion och indirekt trauma.  

 

Två av resultatartiklarna (Kelley, et al., 2009; Shakespeare-Finch & Armstrong, 2010) 

undersöker PTSD symptom vid trafikolyckor. Här skiljs dock resultatet avseende vilket 

kluster som framkom som det mest frekventa. Shakespeare-Finch och Armstrong (2010) 

påvisade ett resultat där re-experience/intrusion var det mest frekventa för personer som 

genomgått en trafikolycka. Kelley, et al. (2009) har däremot fått ett resultat där 

avoidance var det mest upplevda klustret. Det kan bero på att de två studierna har olika 

populationer. Den studie som påvisade avoidance var utförd på enbart kvinnor, medan 

den andra studien bestod av deltagare av båda könen. En annan orsak till skillnaden 

skulle kunna vara att studierna baseras på olika mätinstrument, då mätinstrumenten inte 

finns att tillgå kan en granskning, av skillnader och likheter, av dessa ej utföras. Urvalen 

är dock inte så olika ifrån varandra, båda studierna har rekryterat deltagare från 

universitet. Det skiljer sig dock markant i antal deltagare i studierna, n=162 (Kelley, et 

al., 2009) jämfört med n= 9 (Shakespear-Finch & Armstrong, 2010), detta kan också ge 

en skillnad i resultatet. En av resultatartiklarna (Creamer, et al., 2003) behandlade 

personer som blivit fysiskt skadade, med en majoritet av personer som skadats i en 

bilolycka, där påvisade det att re-experience/intrusion var det kluster av symptom som 

indikerade för en PTSD-diagnos. Detta styrker Shakespear-Finch och Armstrongs 

(2010) resultat, dock är studien som utfördes av Creamer, et al. (2003) inte enbart 

baserad på personer som drabbats av en trafikolycka.  

 

Shakespeare-Finch och Armstrong (2010), samt Tsilika, et al. (2009) påvisade att 

personer i sorg upplevde mer frekvent re-experience/intrusion-symptom, än avoidance 

och hyperarousal. En av studierna (Shakespear-Finch & Armstrong, 2010) undersökte 

människor i sorg, men tydliggjorde dock ingen distinktion på vad som föranleder denna 

sorg. Tsilika, et al. (2009) hade däremot en väldigt specifik inriktning, där det handlade 

om förberedande sorg hos personer som levde med obotlig cancer. Även om detta 

resultat baseras på enbart två artiklar så kan det ge en hänvisning till vilka symptom 

som kan anses mest frekventa hos just denna traumagrupp. 

 

Cheung Chung, et al. (2005) belyste med studien om två olika mekaniska olyckor, en 

tågkollision samt flygplanskrasch, hur två liknande trauman kan ge olika utfall av 

symptomgrupper. De har dock enbart undersökt dessa trauman i relation till två utav tre 

symptomkluster: re-experience/intrusion samt avoidance. Olyckorna skilde sig också i 

det avseende att tågkollisionen inte var lika synlig för de som bodde i samhället, medan 

flygplansolyckan kunde bevittnas av fler i det samhälle där den inträffade. Detta utgör 

en svaghet och skulle kunna påverka resultatet som påvisade att de som upplevde 

flygplanskraschen mer frekvent upplevde re-experience/intrusion-symptom än 

avoidance-symptom, samtidigt som de ändå uppvisade mer avoidance-beteende än de 

som upplevt tågkollisionen. Cheung Chung et al. (2005) undersökte också huruvida det 

fanns skillnader i symptomuppvisande när det kom till vilken grad av exponering 

personen utsatts för. Det framkom att de personer som hade en hög exponeringsgrad 

hade signifikant mer frekventa re-experience/intrusion-symptom, samtidigt som de 

också uppvisade mer avoidance-beteende än de som inte exponerats för traumat i lika 
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hög grad. Dock påvisar detta inte att personer som exponeras i hög grad för ett trauma 

har mest frekvent re-experience/intrusion-symptom, då de som exponerades mest i 

studien var de som upplevt flygplanskraschen och de i sin tur var de som uppvisade 

mest frekvent re-experience/intrusion-symptom. 

 

Kvinnor som i en nära relation utsatts för psykisk och fysisk misshandel uppvisade 

måttlig association med symptomklustret avoidance (Woods & Wineman, 2004). En 

undersökning av Kelley, et al. (2009), enbart utförd på kvinnor som utsatts för sexuella 

övergrepp, visade en stark association med symptomklustret avoidance. Shakespear-

Finch och Armstrong (2010) hade också en studie med kvinnor som varit utsatta för 

sexuella övergrepp, denna grupp uppvisade dock re-experience/intrusion-symptom som 

det mest frekventa symptomklustret. Sexuella övergrepp hos män är inte lika vanligt 

som hos kvinnor, internationellt sett beräknas det att cirka 5-8% av männen utsätts, 

medan siffror för kvinnor ligger på mellan 12-17 % (HOPP Riksorganisationen mot 

sexuella övergrepp, u.å.). Walker, et al. (2005) har studerat män som utsatts för sexuella 

övergrepp, de påvisade ett resultat där avoidance-symptom var det mest frekventa 

symptomklustret. Studien bestod dock endast av 40 män, då det var svårt att rekrytera 

män som ville besvara frågor om sexuella övergrepp. Två utav tre studier har fått 

resultat som pekar mot att avoidance skulle kunna vara det symptomkluster som är mest 

frekvent hos de som utsätts för sexuella övergrepp. Det skulle behövas granskning av 

fler studier i ämnet för att kunna dra några slutsatser. Att avoidance-symptom är det 

mest frekvent upplevda kluster är inte förvånande, då det behandlar symptom där 

personen undviker att utsättas för situationer som kan ge associationer till traumat. Att 

en resultatartikel påvisar re-experience/intrusion som det mest frekventa klustret kan 

bero på många saker. Det som skiljer studierna åt är bland annat antalet deltagare, 

samtidigt som studien som behandlar män hade svårt att rekrytera deltagare.  

 

Resultatartiklarna i denna litteraturstudie gav en bild av att hyperarousal som kluster 

inte upplevdes lika frekvent som re-experience/intrusion och avoidance. Dock betyder 

inte detta att klustret inte indikerar för en PTSD-diagnos (Creamer, et al., 2004), det är 

bara inte lika frekvent förekommande. Detta är något som sjuksköterskan kan ta i 

beaktning vid omvårdnad av personer som har en traumahistoria.   

 

Vid jämförelse av de tre klustren av PTSD-symptom så återfinns mest frekvens av 

symptom i klustren: re-experience/intrusion och avoidance. Hyperarousal, som tar upp 

symptom relaterat till överspändhet (APA, u.å.), rapporteras inte lika frekvent i de 

traumasituationer som studerats. Detta kan bero på att alla resultatartiklar i denna 

litteraturstudie baserats på mätinstrument som är självskattande. Klustret med re-

experience/intrusion behandlar bland annat överdriven lättskrämdhet, överdriven 

vaksamhet, irritabilitet och utbrott av ilska, vilket är symptom som kan vara svåra att 

självskatta. Dessa symptom kan ge andra resultat om någon i deltagarens närhet, som 

känt personen innan traumat, besvarade frågorna. De två klustren, re-

experience/intrusion och avoidance, är båda kluster som behandlar återupplevelse 

(APA, u.å.). Re-experience/intrusion handlar om återupplevande genom att personen får 

påträngande tankar, drömmar och mentala bilder, avoidance är däremot klustret som 

beskriver symptom där personen undviker återupplevelse. Detta kan vara en stor del till 

varför dessa två kluster är de mest frekvent upplevda.  

 

Komorbiditet, eller samsjuklighet, innebär att en individ har mer än en sjukdom, och 

många gånger handlar det om att en grundsjukdom ger uppkomst till en eller flera andra 
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diagnoser (NE, u.å.c). Användningen av begreppet komorbiditet sker oftast i samband 

med långvariga eller livslånga sjukdomar. Flertalet studier har påvisat att PTSD har en 

hög komorbiditet, enligt van der Kolk et al. (2005) är det uppskattningsvis 84 % av de 

som lider av PTSD som har en annan sjukdomsdiagnos. Av dessa 84 % är PTSD som 

oftast grundsjukdomen, och har därmed gett upphov till de andra diagnoserna, det kan 

vara både fysiska och psykiska sjukdomar (van der Kolk et al., 2005; Lundin, 1998). 

Det är vanligt att individer som drabbas av PTSD får andra ångest relaterade sjukdomar, 

enligt Rosenbaum (2004) är det mellan 55 % till 70 % som drabbas av denna 

komorbiditet. Depression är också en psykisk sjukdom som kan uppkomma tillsammans 

med PTSD. Det är av vikt att sjuksköterskan är medveten om att PTSD har en hög 

komorbiditet med just andra psykiska sjukdomar, då symptombilden inte alltid skiljer 

sig så mycket åt. Risken finns då att en person som drabbas av PTSD får en depressions 

eller ångestdiagnos istället, och får därmed inte an adekvat behandling. 

 

Det är en del av sjuksköterskans ansvar att tillgodose patienters psykiska tillstånd och 

hantera de förändringar som kan uppstå (Socialstyrelsen, 2005), samtidigt som 

sjuksköterskan ska arbeta för att minska lidande (SSF, 2005). Bergh Johannesson 

(2007) belyser hur PTSD är ett lidande för den som drabbas och att det bör betraktas 

som ett livsbegränsande handikapp. Därför kan det anses av vikt att identifiera patienter 

som befinner sig i riskzonen för att utveckla PTSD. Miller (2000) menar att hälso- och 

sjukvårdspersonal dagligen kommer i kontakt med patienter som ännu inte 

diagnostiserats med PTSD, även inom den somatiska slutenvården. De resultat som 

framkommit i litteraturstudien, utifrån de tre symptomklustren, är en viktig kunskap för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan är många gånger läkarens ögon och öron i kontakt med 

personer som blir inlagda på sjukhus, och har sjuksköterskan då kunskap om PTSD och 

vanliga komorbiditeter är det större chans att dessa patienter får den adekvata hjälp de 

behöver. Därmed minskar chansen att dessa patienter feldiagnostiseras. Att identifiera 

personer som lider av PTSD i ett tidigt skede kan vara en hälsoekonomisk vinst, då 

dessa personer får ett adekvat omhändertagande och därmed undviks att de söker vård 

för symptom relaterade till PTSD, psykiska som fysiska. En annan metod som kan 

identifiera personer som lider av PTSD, men som ej fått en diagnos, är att screena 

personer som befinner sig i riskzonen. Med personer i riskzonen menas patienter som 

hälso- och sjukvården vet eller misstänker har genomgått ett trauma, så som flyktingar 

från krigsdrabbade länder, personer som genomgått fysiska skador eller sexuella 

övergrepp.      

 

 

Konklusion 

 

Syftet i denna litteraturstudie var att undersöka samband mellan olika trauman och 

PTSD-symptom enligt DSM IV. De resultat som framkom visar på att det kan finnas en 

skillnad mellan olika typer av trauma och vilka PTSD-symptom som är de mest 

frekvent upplevda.  Det framkom också i litteraturstudien att re-experience/intrusion 

och avoidance är de kluster som är mest upplevt hos dem som uppvisar PTSD-

symptom. Hyperarousal var det kluster som överlag upplevdes minst frekvent. Det 

fanns också en tendens till att mer fysiska trauman, så som att exponeras för krig eller 

genomgå trafikolyckor, uppvisade en högre frekvens av re-experience/intrusion-

symptom. De trauman som hade en mer psykisk karaktär, så som kränkning eller 
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sexuella övergrepp, påvisade en starkare riktning mot klustret avoidance. Till vilken 

grad personen exponeras för den traumatiska händelsen kunde också påverka PTSD-

symptom. Personer med hög grad av exponering påvisade mer frekventa symptom än 

vid lägre grad. Vid granskning av indirekt och direkt trauma påvisades ingen konkret 

skillnad mellan re-experience/intrusion-symptom och avoidance-symptom.        

  

Implikation 

 

Det finns idag en övervägande del kvantitativ forskning kring PTSD-symptom och de 

trauman som föranleder sjukdomen. Därför bör det utföras mer kvalitativ forskning där 

drabbade personer kan synliggöra den upplevda bilden av sjukdomen och dess 

symptom. När DSM V publiceras 2013 kommer fler personer att uppfylla 

diagnostiseringskriterierna för PTSD, därmed finns behovet att hälso- och 

sjukvårdspersonal är uppdaterade om de förändringar som sker. Det är av vikt att 

synliggöra PTSD och att låta kunskapen kring psykisk ohälsa få mer utrymme under 

sjuksköterskeutbildningen och hos yrkesverksamma sjuksköterskor. Det är också viktigt 

att sjuksköterskan inser att omvårdnadsarbetet är en viktig del i att identifiera personer 

med PTSD. Detta då det är sjuksköterskan som delar den största biten av 

kommunikation med patienten och då kan identifiera tidiga tecken och få en djupare 

anamnes. Från sjuksköterskans perspektiv skulle en grundligare anamnes, avseende 

patienters livshändelser, kunna synliggöra tidigare traumatiska händelser. Det skulle 

innebära att mer tid bör investeras vid samtal med personen för insamling av 

information som eventuellt inte känns relevant till det problem som personen söker för. 

Detta skulle kunna leda till att den extra tid som läggs på anamnesen sparar tid och 

resurser för framtiden, då patienter med PTSD synliggörs och får adekvat hjälp. Det 

skulle även vara intressant om hälso- och sjukvården kunde screena patienter som ligger 

i riskzonen för PTSD, samt därefter undersöka om det ger något resultat för patienter 

och/eller hälso- och sjukvården.  

  
 

 



 

 

Referenser 

 

Al-Saffar, S., & Borgå, P. (2005). Focusing on trauma and PTSD in general psychiatric 

services: could outcome be improved? Ingår i T. A. Corales (red.), Focus on 

posttraumatic stress disorder research (s. 17-36). New York: Nova Science 

Publishers. Hämtad 2012-04-02 från: 

http://books.google.se/books?id=nj2ExxhfyM0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=ptsd+h

istory+kz-syndrome&source=bl&ots=PrQM-

Sj3rD&sig=r7sJeestZlaEtqj2DzqRNloKuiM&hl=sv&sa=X&ei=DMN5T_C3Iu3N4Q

T3qdSaDw&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=ptsd%20history%20kz-

syndrome&f=false 

 

American Psychiatric Association. (u.å.). G 05 Posttraumatic stress disorder: DSM IV. 

Hämtad 2012-02-28 från: 

http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=165# 

 

American Psychiatric Association. (2010). G 05 Posttraumatic stress disorder: 

Proposed Revision. Hämtad 2012-03-15 från: 

http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=165# 

   

American Psychiatric Association. (2012). DSM-5: The future of psychiatric diagnosis. 

Hämtad 2012-03-15 från: http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx 

 

Bergh Johannesson, K., & Lundin, T. (2007). Vårdprogram för traumarelaterade 

psykiska störningar. Hämtad 2012-03-05 från: 

http://www.katastrofpsykiatri.uu.se/nyttvardprogram.pdf 

 

Bergh Johannesson, K. (2007). Psykologiskt omhändertagande av skadade. Ingår i S. 

Lennquist (red.), Traumatologi (s. 473-482). Stockholm: Liber.  

 

Bengtsson, F., & Boström, J. (2009). Stöd till ambulanspersonal efter en traumatisk 

händelse: kartläggning av handlingsplaner i Västra Götalandsregionen, 

magisteruppsats, Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap. Hämtad 2012-

02-28 från: http://bada.hb.se/bitstream/2320/6153/1/M2009_15.pdf 

 

Bergqvist, M., & Sterner, J. (2006). Posttraumatisk stress hos universitetsstudenter i 

Lund, kandidatuppsats, Lunds Universitet, Institutionen för psykologi. Hämtad 2012-

02-28 från: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1322008&fileOI

d=1322009 

 

Borgå, P. (2000). Invandrar- och flyktingpsykiatri. Ingår i J. Cullberg (red.), Dynamisk 

psykiatri i teori och praktik (452-467). Stockholm: Natur och Kultur.   

 

Carr, A. (2004). Interventions for post-traumatic stress disorder in children and 

adolescents. [Electronic version]. Pediatric Rehabilitation 7(4), 231-244. 

 

http://books.google.se/books?id=nj2ExxhfyM0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=ptsd+history+kz-syndrome&source=bl&ots=PrQM-Sj3rD&sig=r7sJeestZlaEtqj2DzqRNloKuiM&hl=sv&sa=X&ei=DMN5T_C3Iu3N4QT3qdSaDw&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=ptsd%20history%20kz-syndrome&f=false
http://books.google.se/books?id=nj2ExxhfyM0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=ptsd+history+kz-syndrome&source=bl&ots=PrQM-Sj3rD&sig=r7sJeestZlaEtqj2DzqRNloKuiM&hl=sv&sa=X&ei=DMN5T_C3Iu3N4QT3qdSaDw&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=ptsd%20history%20kz-syndrome&f=false
http://books.google.se/books?id=nj2ExxhfyM0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=ptsd+history+kz-syndrome&source=bl&ots=PrQM-Sj3rD&sig=r7sJeestZlaEtqj2DzqRNloKuiM&hl=sv&sa=X&ei=DMN5T_C3Iu3N4QT3qdSaDw&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=ptsd%20history%20kz-syndrome&f=false
http://books.google.se/books?id=nj2ExxhfyM0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=ptsd+history+kz-syndrome&source=bl&ots=PrQM-Sj3rD&sig=r7sJeestZlaEtqj2DzqRNloKuiM&hl=sv&sa=X&ei=DMN5T_C3Iu3N4QT3qdSaDw&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=ptsd%20history%20kz-syndrome&f=false
http://books.google.se/books?id=nj2ExxhfyM0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=ptsd+history+kz-syndrome&source=bl&ots=PrQM-Sj3rD&sig=r7sJeestZlaEtqj2DzqRNloKuiM&hl=sv&sa=X&ei=DMN5T_C3Iu3N4QT3qdSaDw&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=ptsd%20history%20kz-syndrome&f=false
http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=165
http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=165
http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx
http://www.katastrofpsykiatri.uu.se/nyttvardprogram.pdf
http://bada.hb.se/bitstream/2320/6153/1/M2009_15.pdf
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1322008&fileOId=1322009
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1322008&fileOId=1322009


 

 

*Cheung Chung, M., Dennis, I., Easthope, Y., Farmer, S., & Werrett, J. (2005). 

Differentiating posttraumatic stress between elderly and younger residents. 

[Electronic version]. Psychiatry 68(2), 164-173. 

 

*Creamer, M., O’Donnell, M. L., & Pattison, P. (2004). The relationship between acute 

stress disorder and posttraumatic stress disorder in severely injured trauma survivors. 

[Electronic version]. Behaviour Research and Therapy 42(3), 315-328. 

 

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling (s. 120-135). Stockholm: Natur och Kultur. 

 

*DeKeyser Ganz, F., Raz, H., Gothelf, D., Yaniv, I., & Buchval, I. (2010). Post-

traumatic stress disorder in Israeli survivors of childhood cancer. [Electronic 

version]. Oncology Nursing Forum 37(2), 160-167.  
 

Dyer, K. F., Dorahy, M. J., Hamilton, G., Corry, M., Shannon, M., MacSherry, A., et al. 

(2009). Anger, aggression, and self-harm in PTSD and complex PTSD. [Electronic 

version]. Journal of Clinical Psychology 65(10), 1099-1114. 

 

*Evans, L., McHugh, T., Hopwood, M., & Watt, C. (2003). Chronic posttraumatic 

stress disorder and family functioning of Vietnam veterans and their partners. 

[Electronic version]. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 37(6), 765-

772. 

 

Fagan, N., & Freme, K. (2004). Confronting posttraumatic stress disorder. [Electronic 

version]. Nursing 34(2), 52-53. 

 

Frans, Ö., Rimmö, P-A., Åberg, L., & Fredrikson, M. (2005). Trauma exposure and 

post-traumatic stress disorder in the general population. [Electronic version]. Acta 

Psychiatrica Scandinavica 111(4), 291-299. 

 

Herman, J. L. (1992). Trauma och tillfrisknande. Göteborg: Psykoterapi Huset. 

 

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. (u.å.). Frågor och svar. Hämtad 

2012-04-10 från: http://www.hopp.org/fa-hjalp/fragor-och-svar/ 

 

*Jung, Y-E., Song, J-M., Chong, J., Seo, H-J., & Chae, J-H. (2008). Symptoms of 

posttraumatic stress disorder and mental health in women who escaped prostitution 

and helping activists in shelters. [Electronic version]. Yonsei Medical Journal 49(3), 

372-382. 

 

*Kelley, L. P., Weathers, F. W., McDevitt-Murphy, M. E., Eakin, D. E., & Flood, A. M. 

(2009). A comparison of PTSD symptom patterns in three types of civilian trauma. 

[Electronic version]. Journal of Traumatic Stress 22(3), 227-235.   

 

van der Kolk, B. A., Roth, S., Pelcovitz, D., Sunday, S., & Spinazzola, J. (2005). 

Disorders of extreme stress: the empirical foundation of a complex adaption to 

trauma. [Electronic version]. Journal of Traumatic Stress 18(5), 389-399.  

 

http://www.hopp.org/fa-hjalp/fragor-och-svar/


 

 

Kwekkeboom, K. L., & Seng, J. S. (2002). Recognizing and responding to post-

traumatic stress disorder in people with cancer. [Electronic version]. Oncology 

Nursing Forum 29(4), 643-650.  

 

Lee, Y-L., & Santacroce S. J. (2007). Posttraumatic stress in long-term young adult 

survivors of childhood cancer: a questionnaire survey. [Electronic version]. 

International Journal of Nursing Studies 44(8), 1406-1417.  

 

Lundin, T. (1998). PTSD – Traumarelaterade psykiska sjukdomar. Helsingborg: Rhône-

Poulenc Rorer. 

 

Lundin, T. (2001). Reaktioner vid omskakande händelser: När behövs professionell 

hjälp? Stockholm: Pfizer. 

 

Michel, P-O., Bergh Johannesson, K., Ahmad, A., & Lundin, T. (2006). Posttraumatiskt 

stressyndrom alltmer i fokus. [Electronic version]. Läkartidningen 103(44), 3369-

3372. 

 

Miller, J. L. (2000). Post-traumatic stress disorder in primary care practice. [Electronic  

version]. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 12(11), 475-482. 

 

Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.a). Trauma. Hämtad 2012-03-05 från: 

http://www.ne.se/lang/trauma 

 

Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.b). Coping. Hämtad 2012-03-14 från: 

http://www.ne.se/lang/coping# 

 

*Norrholm, S. D., Jovanovic, T., Olin, I. W., Sands, L. A., Karapanou, I., Bradley, B., 

et al. (2011). Fear extinction in traumatized civilians with posttraumatic stress 

disorder: Relation to symptom severity. [Electronic version]. Biological Psychiatry 

69(6), 556-563. 

 

Norris, F. H., & Slone, L. B. (2007). The epidemiology of trauma and PTSD. Ingår i M. 

J. K. Friedman & P. A. Terence M. Resick (red.), Handbook of PTSD: Science and 

Practice (s. 78-98). New York: Guilford Press. Hämtad 2012-03-13 från: 

http://site.ebrary.com/lib/halmstad/Doc?id=10201026&ppg=108 

 

Orwallius, E. (2007). När traumat blir övermäktigt, kandidatuppsats, Göteborgs 

Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Hämtad 2012-04-12 från: 

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/7570/1/orwallius.pdf 

 

*Panagopoulou, E., Maes, S., Tyrodimos, E., & Benos, A. (2008). Symptoms of 

traumatic stress after coronary artery bypass grafting. [Electronic version]. 

International Journal of Behavioral Medicine 15(3), 227-231.  

 

*Priebe, S., Bogic, M., Ashcroft, R., Franciskovic, T., Galeazzi, G. M., Kucukalic, A., 

et al. (2010). Experience of human rights violations and subsequent mental disorders 

– A study following the war in the Balkans. [Electronic version]. Social Science & 

Medicine 71(12), 2170-2177.  

 

http://www.ne.se/lang/trauma
http://www.ne.se/lang/coping
http://site.ebrary.com/lib/halmstad/Doc?id=10201026&ppg=108
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/7570/1/orwallius.pdf


 

 

Ramos-Ruggiero, L. (2005). Psykoterapeutisk behandling av svårt traumatiserade 

patienter. Ingår i Svenska föreningen för psykisk hälsas (SFPH) monografiserie nr 

48. Själens dolda spår: vägar till diagnos och behandling av posttraumatisk stress (s. 

29-43). Stockholm: SFPH. 

 

Rosenbaum, L. (2004). Post-traumatic stress disorder: the chameleon of psychiatry. 

[Electronic version]. Nordic Journal of Psychiatry 58(5), 343-348. 

 

Scott-Tilley, D., Tilton, A., & Sandel, M. (2010). Biologic correlates to the 

development of post-traumatic stress disorder in female victims of intimate partner 

violence: Implications for practice. [Electronic version]. Perspectives in Psychiatric 

Care 46, 26-36. 

 

*Shakespeare-Finch, J., & Armstrong, D. (2010). Trauma type and posttrauma 

outcomes: differences between survivors of motor vehicle accidents, sexual assault, 

and bereavement. [Electronic version]. Journal of Loss and Trauma 15, 69-82. 

 

*Shevlin, M., & McGuigan, K. (2003). The long-term psychological impact of Bloody 

Sunday on families of the victims as measured by the Revised Impact of Event Scale. 

[Electronic version]. British Journal of Clinical Psychology 42(4), 427-432. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]. (2005). Behandling av 

ångestsyndrom – SBU:s sammanfattning och slutsatser. Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering. Hämtad 2012-03-14 från: 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/SBU_sammanfattning_angest.pd

f 

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2005). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

Hämtad 2012-04-10 från: 

http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2010a). Svensk sjuksköterskeförening om: 

Personcentrerad vård. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2010b). Svensk sjuksköterskeförenings strategi 

för utbildningsfrågor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.  

 

*Thabet, A. A., Abu Tawahina, A., El Sarraj, E., & Vostanis, P. (2008). Exposure to 

war trauma and PTSD among parents and children in the Gaza strip. [Electronic 

version]. European Child & Adolescent psychiatry 17(4), 191-199.  

 

*Tsilika, E., Mystakidou, K., Parpa, E., Galanos, A., Sakkas, P., & Vlahos, L. (2009). 

The influence of cancer impact on patients’ preparatory grief. [Electronic version]. 

Psychology and Health 24(2), 135-148. 

 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/SBU_sammanfattning_angest.pdf
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/SBU_sammanfattning_angest.pdf
http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf


 

 

*Walker, J., Archer, J., & Davies, M. (2005). Effects of male rape on psychological 

functioning. [Electronic version]. British Journal of Clinical Psychology 44(3), 445-

451. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad –en bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Woods, S. J., & Wineman, N. M. (2004). Trauma, posttraumatic stress disorder 

symptom clusters, and physical health symptoms in postabused women. [Electronic 

version]. Archives of Psychiatric Nursing 18(1), 26-34. 

 

World Health Organization [WHO]. (2010). International statistical classification of  

diseases and related health problems 10th revision (ICD-10) Version for 2010. 

Hämtad 2012-03-05 från: 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F40-F48 

 

 

 

*Artiklar som ingår i resultatet  

  

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F40-F48


 

 

Bilaga A1 

Tabell 2. Sökhistorik     
  

 

Datum 

 

Databas 

 

Sökord/Limits/Boolska  

operatorer 
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Lästa  

Abstract 

 

 

Urval 1 

             

 

Urval 2 

 

 

120306 

 

 

 

PsycINFO 
 

SU.EXACT.EXPLODE(“Pos

ttraumatic Stress Disorder”) 

AND 

SU.EXACT.EXPLODE(“Tra

uma”) AND 

SU.EXACT.EXPLODE 

(“Symptoms”), Limiters: 

Record type: Peer Reviewed 

Journal, Published Date: 

2002-2012, Age: Adulthood 

18+, Young Adulthood 18-

29, Thirties 30-39, Middle 

Age 40-64, Aged 65+; 

Language: English  

 

 

140 
 

91 
 

16 
 

2 

 

120414 
 

PubMed 
 

("Stress Disorders, Post-

Traumatic"[Mesh]) AND 

"Signs and 

Symptoms"[Mesh] AND 

Trauma, Limits: Free fulltext, 

Published in the Last: 10 

years, Text Options: 

Abstracts, Languages: 

English, Ages: All Adult 19+ 

years 

 

 

36 
 

31 
 

9 
 

1 

 

120417 

 

Cinahl 

 

(MH “Stress Disorder, Post-

Traumatic+/SS”) AND nurs*, 

Limiters: Published Date 

from: 2002-2012; English 

Language; Peer Reviewed; 

Age Groups: All Adult 

 

 

23 

 

16 

 

6 
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Datum 

 

Databas 

 

Sökord/Limits/Boolska  

operatorer 

 

Antal  

träffar 

 

Lästa  

Abstract 

 

 

Urval 1 

             

 

Urval 2 

 

 

120329 

 

Cinahl 

 

(MH “Stress Disorder, Post-

Traumatic”) AND (MH 

“Trauma”) AND Avoidance 

AND Re-experience AND 

Arousal, Limits: Linked fulltext, 

Abstract available, Published 

date from: 20030101-20121231, 

English language, Peer reviewed, 

Age groups: All adult 

 

 

35 

 

9 

 

4 

 

1 

 

120329 

 

Cinahl 

 

(MH “Stress Disorder, Post-

Traumatic”) AND (MH 

“Trauma”) AND Avoidance 

AND Intrusion AND Arousal, 

Limits: linked fulltext, abstract 

available, published date from: 

20030101-20121231, English 

language, peer reviewed, age 

group: All adult, Age: Adult: 19-

44 years, Middle aged: 45-64 

years, Aged: 65+ years och 

Aged: 80 and over.   

 

 

 

26 

 

23 

 

7 

 

6 

 

120414 

 

 

 

PubMed 

   

"Stress Disorders, Post-

Traumatic"[Mesh] AND 

Trauma AND Reexperiencing, 

Limits: Free fulltext, Published 

in the Last: 10 years, Text 

Options: Abstracts, Languages: 

English, Ages: All Adult 19+ 

years 

 

 

10 

 

10 
 

1 
 

1 
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operatorer 
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träffar 

 

Lästa  

Abstract 

 

 

Urval 1 

             

 

Urval 2 

 

 

120414 

 

 

 

 

PubMed 
 

"Stress Disorders, Post-

Traumatic"[Mesh] AND 

Trauma AND Avoidance, 

Limits: Free fulltext, Published 

in the Last: 10 years, Text 

Options: Abstracts, 

Languages: English, Ages: All 

Adult 19+ years 

 

 

26 
 

26 
 

5 

 

0 

 

120414 

 

 

 

PubMed 

 

 

"Stress Disorders, Post-

Traumatic"[Mesh] AND 

Trauma AND Arousal, Limits: 

Free fulltext, Published in the 

Last: 10 years, Text Options: 

Abstracts, Languages: English, 

Ages: All Adult 19+ years 

 

 

32 
 

25 
 

2 

 

0 

 

120414 

 

 

 

PubMed 

 

 

"Stress Disorders, Post-

Traumatic"[Mesh] AND 

Trauma AND Cluster, Limits: 

Free fulltext, Published in the 

Last: 10 years, Text Options: 

Abstracts, Languages: English, 

Ages: All Adult 19+ years 

 

 

12 
 

12 
 

1 
 

0 

 

120329 

 

PsycINFO 

 

SU.EXACT.EXPLODE(“Postt

raumatic Stress Disorder”) 

AND 

SU.EXACT.EXPLODE(“Trau

ma”) AND all(Avoidance), 

Limits: Publication Date: 

2003-2012, Record type: Peer 

Reviewed Journal 

 

 

70 
 

36 
 

5 
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Totalt   410 279 66 15 
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Publika-
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Land 
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Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2005 

Storbritannien 

Cinahl  

 

Cheung Chung, 

M., Dennis, I., 

Easthope, Y., 

Farmer, S., & 

Werrett, J. 

 

Differentiating 

posttraumatic 

stress between 

elderly and 

younger residents 

 

Att skilja på 

posttraumatisk 

stress respons 

mellan äldre och 

yngre invånare i 

samhället som blivit 

exponerade för två 

tekniska katastrofer: 

en tåg kollision och 

en flygplans krasch. 

  

 

Fall-kontroll studie med 

tvärsnittsdesign. Studien 

bestod av 148 deltagare som 

intervjuades. De 148 

deltagarna delades in i olika 

grupper, bland annat om de 

hade låg-medium eller hög 

exponering för olyckorna, 

eller om de var äldre (65+) 

eller yngre (18-59 år). Det var 

245 personer som tillfrågades, 

97 stycken valde att avbryta. 

Studien genomfördes sex till 

sju månader efter olyckorna. 

Resultatet baseras på 

deltagarnas svar på: IES och 

General Health Questinnaire-

28.  

 

 

Deltagarna som 

exponerades för 

flygkraschen rapporterade 

signifikant högre siffror på 

re-experience/intrusion-

symptom än de som 

upplevt tågkollisionen. De 

använde sig också av 

signifikant högre avoidance 

åtgärder, samt hade höga 

poäng på den totala IES 

skalan. De deltagare som 

ingick i gruppen hög 

exponering för trauma 

upplevde signifikant högre 

re-experience/intrusion-

symptom, avoidance-

symptom och hade högre 

poäng på den totala IES 

skalan.    

 

 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2004 

PsycINFO 

Australien 

 

Creamer, M., O’ 

Donnell, M. L., 

& Pattison, P.  

 

The relationship 

between acute 

stress disorder 

and posttraumatic 

stress disorder in 

severely injured 

trauma survivors  

 

Att undersöka 

sambandet mellan 

ASD och den 

efterföljande 

utvecklingen av 

PTSD i en 

population av svårt 

skadade trauma 

överlevare. 

 

  

Prospektiv longitudinell studie 

med kvantitativ metod. 

Inklusionskriterierna var: att 

personerna hade upplevt en 

fysisk skada som lett till 

uppsökning av vård inom 24 

timmar, upplevt mild 

hjärnskada eller ingen alls, var 

mellan 18-70 samt 

engelskspråkiga. 

Exklusionskriterierna var: 

skadan skulle inte vara ett 

resultat av självdestruktivt 

beteende, personer som 

missbrukade droger eller hade 

en psykotisk sjukdom. Det var 

412 personer som tillfrågades 

om deltagande i studien, 307 

av dem fullföljde studien.  

 

 

Personer som påvisade re-

experience/intrusion-

symptom samt 

hyperarousal under ASD, 

var de som utvecklade 

PTSD senare. Intrusion-

symptom såsom 

mardrömmar och ångest en 

vecka efter traumat kunde 

förutspå vilka som 

diagnostiserades med 

PTSD.   

 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2010 

Israel 

Cinahl 

 

DeKeyser 

Ganz, F., Raz, 

H., Gothelf, D., 

Yaniv, I., & 

Buchval, I. 

 

Post-traumatic 

stress disorder in 

Israeli survivors of 

childhood cancer 

 

Att undersöka 

prevalensen, 

svårighetsgrad på 

symptom och 

riskfaktorer 

associerade med 

posttraumatiskt 

stressyndrom hos 

överlevare som 

genomgått cancer 

som barn. 

 

Observationsstudie genom 

enkätundersökning, utförd på 

en klinik för uppföljning efter 

cancer i barndomen. 

Mätinstrument som användes 

var: the Post-Traumatic 

Diagnostic Scale (PDS) och 

Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support 

(MSPSS).  Deltagarna var 

vuxna över 18 år, överlevare av 

cancer i barndomen som varit 

färdig med behandling mot 

cancer minst sex månader och 

som inte hade några tecken på 

återfall. Alla som mötte dessa 

kriterier, 70st: 54 % kvinnor 

och med en medelålder på 23,4 

år, och som behandlats på 

kliniken, tillfrågades. Inget 

bortfall noterades.  

 

 

Alla deltagare rapporterade 

att sjukdomen upplevts som 

ett trauma och 49 % att de 

upplevt även andra trauman. 

Det visade sig att det inte 

fanns någon statistisk 

signifikans relaterat till 

svårighetsgraden av PTSD 

symptom. Av deltagarna 

mötte 29 % DSM IV 

kriterierna för PTSD. Bland 

symptomen var klustret med 

avoidance mest frekvent, 

medan re-

experience/intrusion var 

minst frekvent. Kronisk 

PTSD uppgavs av 38 % och 

43 % rapporterade förskjuten 

PTSD. PTSD symptomen 

hade en positiv korrelation 

med nuvarande ålder och tid 

som gått sedan behandling.  

 

 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2003 

Cinahl 

Australien 

 

Evans, L., 

McHugh, T., 

Hopwood, M., 

& Watt, C.  

 

Chronic 

posttraumatic 

stress disorder 

and family 

functioning of 

Vietnam 

veterans and 

their partners 

 

Att undersöka om PTSD 

symptomen av re-

experience/intrusion, 

avoidance och 

hyperarousal var 

associerade samtidigt 

med veteraners och 

deras familjers 

självrapporterade 

familjefunktioner, eller 

om re-

experience/intrusion, 

avoidance och 

hyperarousal skulle 

avvika. 

  

  

Urvalet bestod av 288 

australienska 

Vietnamveteraner som sökt 

vård för PTSD. Data samlades 

även in från de 288 

veteranernas respektive. PTSD 

Checklist Military Version 

(PCL-M) användes. Inget 

bortfall noterades.  

 

Depression var positivt 

associerad med sämre 

familjefunktioner för 

veteraner. Depression och 

ilska var signifikant 

associerade med varandra. 

Klustren re-

experience/intrusion, 

avoidance och hyperarousal 

påverkade signifikant 

veteraners 

familjeförhållanden.   

 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2008 

Korea 

PubMed 

 

Jung, Y-E., 

Song, J-M., 

Chong, J., Seo, 

H-J., & Chae, J-

H. 

 

Symptoms of 

posttraumatic 

stress disorder and 

mental health in 

women who 

escaped 

prostitution and 

helping activists in 

shelters 

 

Att jämföra 

psykiska 

symptom, speciellt 

symptom av 

posttraumatiskt 

stressyndrom, 

mellan kvinnor 

som undkommit 

prostitution, de 

som arbetar med 

dessa kvinnor och 

en kontrollgrupp.  

 

Kvantitativ studie som 

genomförts via enkät som 

bestod av: Davidson Trauma 

Scale (DTS), IES-R, Stress 

Response Inventory (SRI). 

Frågor om mental hälsa var 

också inkluderade i enkäten. 

Det var totalt 259 deltagande, 

där före detta prostituerade stod 

för 113 deltagare, hjälparbetare 

81 deltagare och resterande 65 

deltagare var en kontrollgrupp. 

Alla deltagare var kvinnor. 

Inget bortfall har noterats.    

 

De före detta prostituerade hade 

fler och mer frekventa PTSD 

symptom än arbetarna och 

kontrollgruppen. De symptom 

som var speciellt högre hos de 

före detta prostituerade var: re-

experience/intrusion, avoidance 

och hyperarousal. Arbetarna 

påvisade ett högre genomsnitt på 

SRI-delen, speciellt inom 

somatisering, trötthet, 

depression och frustration. De 

före detta prostituerade 

uppvisade mer alkoholproblem 

än de andra grupperna. Ålder 

och år inom prostitution 

uppvisade en positiv korrelation 

med svårighetsgraden av PTSD 

symptom. 

 

 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2009 

USA 

PsycINFO 

 

 

Kelley, L. P., 

Weathers, F. W., 

McDevitt-

Murphy, M. E., 

Eakin, D. E., & 

Flood, A. M. 

 

 

A comparison of 

PTSD symptom 

patterns in three 

types of civilian 

trauma 

 

 

 

Att jämföra PTSD 

symptom profiler 

vid tre olika typer av 

civila trauman. 

 

Urvalet bestod av 1420 

studenter vid ett universitet i 

sydöstra USA och efter 

inklusionskriterierna var att 

personen skulle ha upplevt ett 

trauma och det reducerade 

antalet till 481 deltagare. 

Enbart kvinnliga deltagare 

inkluderades. Tre studier 

genomfördes under fyra år. 

Studenterna som valde att 

delta fick extra poäng i 

psykologi kursen. Deltagarna 

valde själva att vara med i 

studien genom att svara på 

annonser som beskrev studien.  

Life Events Checklist (LEC) 

och Clinician-Administered 

PTSD Scale (CAPS) är 

självrapporter som bland 

annat användes.  

 

 

Gruppen som genomgått 

trafikolyckor, upplevde sig 

ha högre avoidance 

symptom än de två andra 

klustren. Bland gruppen 

sexuella övergrepp, 

upplevdes även högre 

avoidance symptom, samt de 

som plötsligt hade förlorat en 

närstående upplevde även de 

högre avoidance-symptom. 

Samtliga grupper upplevde 

arousal klustret som minst 

frekvent. 

 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2011 

PubMed  

USA  

 

Norrholm, S.D., 

Jovanovic, T., 

Olin, I. W., 

Sands, L. A., 

Karapanou, I., 

Bradley, B., et 

al.  

 

Fear extinction in 

traumatized 

civilians with 

posttraumatic 

stress disorder: 

relation to 

symptom severity 

 

Att undersöka om 

personer med 

PTSD skulle visa 

förändrad 

hantering av rädsla 

jämfört med 

traumatiserade 

personer utan 

PTSD.  

  

Fall -kontrollstudie med 

kvantitativ metod. Deltagare 

rekryterades i samband med en 

annan större undersökning. 

Studien inkluderade enbart 

afroamerikaner. 

Exklusionskriterier var aktiva 

psykoser, stora medicinska 

sjukdomar som undersökt, 

personer som testats positivt för 

kokain i urinprov samt personer 

med hörselnedsättning. Urvalet 

bestod av 127 deltagare; 78 av 

dem uppfyllde inte kriterierna 

för PTSD och 49 av dem gjorde 

det.  Mätinstrumentet Modified 

PTSD Symptom Scale (PSS) 

användes.  

 

 

Deltagare med PTSD hade 

högre totala poäng i PSS än 

deltagare utan PTSD. 

Deltagare med högre re-

experience/intrusion-

symptom hade större rädsla 

under situationer som 

framkallade rädsla, jämfört 

med de som inte upplevde 

re-experience/intrusion-

symptom.  

 

Grad II 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2008 

Grekland 

Cinahl 

 

Panagopoulou, 

E., Maes, S., 

Tyrodimos, E., 

& Benos, A. 

 

Symptoms of 

traumatic stress 

after coronary 

artery bypass 

grafting 

 

Att undersöka 

associationer av 

fysisk och 

psykologisk 

funktion under 

sjukhusvistelse med 

symptom av 

traumatisk stress 

efter hjärtoperation. 

 

Kvantitativ studie med 

longitudinell design. Det var 

157 patienter från en 

hjärtavdelning som 

intervjuades och fick besvara 

IES och Mini-Mental State. 

Inklusionskriterier var: 

flytande grekiska, fysisk 

mobilitet, att kunna 

genomföra enkäter och 

hantera intervjusituation, samt 

minst två dagar pre-op på 

sjukhus. Det var 44 deltagare 

som avbröt innan första 

uppföljningen och nio stycken 

mellan första och andra 

uppföljningen. Studien 

undersökte bara två av tre 

symptomkluster (DSM IV): 

avoidance och re-

experience/intrusion-

symptom.   

  

 

Av deltagarna var det 13 % 

(uppf. 1) och 10 % (uppf. 2) 

som rapporterade allvarliga 

avoidance-symptom. 5 % 

rapporterade allvarliga re-

experience/intrusion-

symptom (uppf. 1 & 2). Den 

totala IES-poängen ändrades 

inte signifikant över tiden. I 

båda uppföljningarna var 

avoidance-symptom 

signifikant mer frekvent än 

re-experience/intrusion-

symptom. En marginell 

signifikant sänkning 

observerades för re-

experience/intrusion mellan 

uppföljningarna. Pre-

operativ stress var den enda 

indikatorn för re-

experience/intrusion-

symptom och avoidance vid 

uppf. 1. 

    

 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2010 

England 

Cinahl 

 

Priebe, S., 

Bogic, M., 

Ashcroft, R., 

Franciskovic, T., 

Galeazzi, G. M., 

Kucukalic, A., 

et al. 

 

 

Experience of 

human rights 

violations and 

subsequent mental 

disorders- A study 

following the war 

in the Balkans  

 

Att undersöka 

associationen 

mellan 

kränkningar av 

mänskliga 

rättigheter, som 

anges i 4:e 

Genèvekonvention

en, och andra 

stressfulla 

upplevelser med 

nivåer av PTSD 

och major 

depression (MD) 

och re-

experience/intrusi

on-, avoidance- 

och hyperarousal-

symptom.  

  

 

Kvantitativ studie, genomförd 

med en epidemiologisk 

multicenter design i åtta olika 

länder. Inklusionkriterier var att 

deltagarna skulle vara födda 

inom territorier för forna 

Jugoslavien, ålder mellan 18-65 

år, ha upplevt minst en 

krigsrelaterad upplevelse. De 

som upplevt sista 

krigsrelaterade upplevelsen före 

16 års ålder exkluderades. 

Studien genomfördes via 

intervjuer och deltagarna fick 

besvara Life Stressor Checklist-

Revised. Det var 3313 

deltagare, efter ett bortfall på 

11,3 %, som blev intervjuade i 

Balkan stater och 854, efter 

bortfall på 47,1 %, i 

Västeuropeiska länder.   

 

 

Det var 84,5 % av deltagarna 

som hade upplevt 

beskjutning. Kränkning av 

mänskliga rättigheter 

uppgavs av 82,4 % och 94, 3 

% rapporterade att de 

upplevt en eller fler andra 

stressfulla upplevelser. Varje 

upplevelse, förutom 

beskjutning, var signifikant 

associerat med högre nivåer 

av varje symptomkluster: re-

experience/intrusion, 

avoidance och hyperarousal. 

Det fanns en tendens till 

högre association med re-

experience/intrusion-klustret 

än med de andra två. Både 

antal av kränkningar och 

andra stressfulla upplevelser 

var signifikanta indikationer 

på PTSD-symptom nivåer av 

de tre klustren.   

 

 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2010 

Australien 

PsycINFO 

 

Shakespeare-

Finch, J., & 

Armstrong, D. 

 

Trauma type and 

posttrauma 

outcomes: 

differences 

between survivors 

of motor vehicle 

accidents, sexual 

assault, and 

bereavement 

 

Att undersöka 

positiva 

posttrauma 

förändringar, mätt 

med Post 

Traumatic Growth 

Inventory (PTGI) 

och PTSD 

symptom, 

identifierade 

genom IES-R hos 

överlevare av tre 

distinkta 

traumatiska 

upplevelser: 

sexuella 

övergrepp, 

trafikolyckor och 

sorg.   

 

Tvärsnitsstudie, där deltagarna 

fick besvara enkätfrågor 

bestående av PTGI och IES-R. 

Deltagare värvades från en 

större studies deltagarbank och 

tillslut deltog 94 trauma 

överlevare. Inklusionkriterier 

var att trauma upplevelsen 

skulle vara sexuellt övergrepp, 

trafikolycka eller sorg, 

deltagarna skulle ha upplevt 

traumat som svårt trauma eller 

extremt svårt trauma, samt att 

de var vuxna över 18 år. De tre 

grupperna bestod av 81 kvinnor 

och 13 män och de hade en 

medelålder på 32.33 år.  Inget 

bortfall noterades. 

 

Alla grupper rapporterade 

kliniskt genomsnittliga nivåer 

av PTSD symptom. Av 

deltagarna i gruppen 

trafikolycka uppnådde 73,7 

% nivån för den kliniska 

bilden av PTSD, men också 

lägsta medelvärdet för 

klustren: re-

experience/intrusion och 

hyperarousal. Sexuella 

övergrepp, hade högst 

medelvärde totalt på IES-R 

och i alla tre symptomkluster, 

samt att 96,9 % uppnådde 

kliniska nivåer av PTSD. 

Sorg hade en nivå av PTSD 

hos 79,1 % av deltagarna, 

samt lägsta medelvärde på 

symptomklustret avoidance. 

Studien påvisade att det fanns 

skillnad i anpassning efter 

trauma beroende på 

traumatyp.   

 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2003 

Storbritannien 

Cinahl 

 

Shevlin, M., & 

McGuigan, K. 

 

The long-term 

psychological 

impact of Bloody 

Sunday on 

families of the 

victims as 

measured by the 

Revised Impact of 

Event Scale 

 

Att utvärdera de 

psykologiska 

konsekvenserna av 

”Bloody Sunday” på 

offrens familjer, 

mätt med IES-R. 

 

Kvantitativ metod, med 

självskattande enkät i en 

tvärsnittsdesign. Studien 

bestod av 72 

familjemedlemmar till dem 

som dött under ”Bloody 

Sunday”, åldern varierade 

mellan 18-69 år och 54 % var 

män. Det var 32 deltagare 

som räknades till närmaste 

familj, 13 var kusiner och 10 

stycken var sysslingar. De 

fick svara på IES-R, ett 

självskattnings verktyg. Inget 

bortfall noterades, mer än att 

det var ett visst antal familjer 

som valde att inte medverka 

från början.  

 

 

De närmsta 

familjemedlemmarna hade 

ett högre medelvärde av re-

experience/intrusion-

symptom än de andra två 

klustren. Barn i närmsta 

familjen rapporterade också 

re-experience/intrusion-

klustret som det med högst 

medelvärde. Kusiner till den 

närmsta familjen rapporterar 

också en högre grad re-

experience/intrusion-

symptom, det är dock en 

större skillnad ner till de 

andra två klustren. 

Sysslingar till den närmsta 

familjen uppger däremot att 

avoidance-symptom var mer 

frekvent än de andra 

klustren. Sysslingarna visade 

också på ett mindre 

medelvärde av alla tre 

kluster.   

 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2008 

Israel 

Cinahl 

 

Thabet, A. A., 

Abu Tawahina, 

A., El Sarraj, E., 

& Vostanis, P. 

 

 

Exposure to war 

trauma and PTSD 

among parents 

and children in the 

Gaza strip 

 

Att undersöka: (a) 

den oberoende 

associationen mellan 

exponering av 

krigstrauma med 

föräldrars och barns 

mentala 

hälsosymptom; (b) 

huruvida 

associationen mellan 

trauma exponering 

och barns mentala 

hälsoproblem återstår 

efter man sett till 

föräldrars psykiska 

reaktioner; (c) 

huruvida denna 

association gäller i 

lika hög grad vad det 

gäller PTSD, ångest 

och andra mentala 

hälsoproblem.  

 

 

Kvantitativ studie, med 

tvärsnittsdesign, där 100 

familjer muntligt fick gå 

igenom 

självskattningsformulär, både 

barn och vuxna. Familjer 

randomiserades från två 

byar, ett läger och en stad 

och förfrågningar gick ut tills 

100 familjer valt att delta. 

Familjerna intervjuades 

sedan i hemmen och de 

vuxna fick besvara: The 

Gaza Traumatic Checklist, 

The Posttraumatic Stress 

Disorder Checklist for 

parents, samt The Taylor’s 

Manifest Anxiety Scale. 

Inget bortfall noterades.  

 

Den mest rapporterade 

traumatiska upplevelsen var 

att se stympade kroppar och 

skadade människor på TV, 

att se tecken av bombningar 

på marken och att höra 

beskjutningen. Föräldrarna 

rapporterade olika reaktioner 

på traumatiska upplevelser, 

där den mest frekventa var 

flashbacks (68,5 %), 

påträngande minnen (59 %) 

och amnesi (51 %). Det var 

120 föräldrar (60 %) som 

hade symptom av potentiellt 

klinisk signifikans. Trauma 

exponering för vuxna var 

associerad med re-

experience/intrusion-

symptom, men inte med 

avoidance och hyperarousal 

 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2009 

Grekland 

Cinahl 

 

 

Tsilika, E., 

Mystakidou, K., 

Parpa, E., 

Galanos, A., 

Sakkas, P., & 

Vlahos, L. 

 

The influence of 

cancer impact on 

patients’ 

preparatory grief 

 

Att undersöka 

förberedande sorg 

och traumatiskt 

lidande hos patienter 

med svår cancer i en 

palliativ vårdenhet. 

 

Kvantitativ studie, med 

tvärsnittsdesign. 

Inklusionskriterier: ålder över 

18 år, diagnos av obotlig 

cancer, kunskap om 

sjukdomsdiagnosen och att 

kunna kommunicera 

obehindrat med teamet. 

Exkludering var om de hade 

en historia av 

droganvändande, diagnos av 

psykisk sjukdom, eller om de 

hade signifikant kognitiva 

problem. Det var 105 personer 

som ansågs uppfylla 

kriterierna och ett bortfall på 

11 stycken gjorde att 94 

patienter svarade på enkäten. 

Mätinstrumenten som 

användes var: IES-R och 

Eastern Cooperative Oncology 

Group (ECOG). 

 

 

En statistiskt signifikant 

korrelation fanns mellan 

förberedande sorg och 

poängen för avoidance, re-

experience/intrusion och 

hyperarousal. Resultatet 

visade att 51,5 % av variansen 

i att förutsäga förberedande 

sorg utgjorde av hyperarousal, 

re-experience/intrusion, ålder 

och ECOG status. 

 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2005 

Storbritannien 

Cinahl  

 

Walker, J., 

Archer, J., & 

Davies M. 

 

Effects of male 

rape on 

psychological 

functioning 

 

Att undersöka 40 

brittiska, manliga 

våldtäktsoffers 

psykologiska 

funktion och 

jämföra graden av 

funktion med en 

matchad 

kontrollgrupp. 

  

 

Fall-kontroll studie, med 

tvärsnittsdesign. Reklam för 

studien sattes ut i tidningar 

och på internet, vilket gav 52 

svar. Av dessa var det 40 män 

som valde att delta. 

Kontrollgruppen var matchad 

efter fallgruppen. Deltagarna 

fick enkäten och instruktioner 

skickade till sig. Enkäten 

bestod av: The General Health 

Questionnaire, The World 

assumption scale, The State of 

self-esteem scale och IES.  

  

 

Majoriteten av de män som 

deltog upplevde re-

experience/intrusion-

symptom. Både medelvärdet 

för re-experience/intrusion-

symptom och avoidance-

symptom var höga: 22,2 

respektive 23,7, där poäng 

över 20 indikerar hög 

frekvens av symptom.  

 

Grad II 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2004 

USA 

PsycINFO  

 

Woods, S. J., & 

Wineman, M. N. 

 

Trauma, 

posttraumatic 

stress disorder 

symptom clusters, 

and physical 

health symptoms 

in postabused 

women 

 

 

Syftet med denna 

retrospektiva, 

beskrivande-

korrelationsstudie 

var att undersöka 

relationen mellan 

våldsamma och 

icke-våldsamma 

trauman, 

posttraumatisk 

stress syndrom och 

symptomklustren: 

re-

experience/intrusion

, avoidance och 

hyperarousal och 

självrapporterade 

fysiska 

hälsosymptom hos 

50 tidigare 

misshandlade 

kvinnor.  

  

 

Retrospektiv, kvantitativ 

studie, där 50 tidigare 

misshandlade kvinnor fått 

besvara en enkät, bestående 

av: The Index of Spouse 

Abuse och Symptom-

CheckList-90-Revised PTSD. 

För att delta skulle kvinnorna 

varit ifrån relationen i minst 

ett år. Åldern hos deltagarna 

varierade mellan 19-63 år. 

Inget bortfall noterades.   

 

Av deltagarna var det 52 % 

som mötte kriterierna för 

PTSD. Resultat indikerade 

att deltagarna var måttligt 

associerade med ökat fysiska 

hälsosymptom och klustret 

med avoidance-symptom. 

Hyperarousal-symptom och 

avoidance-symptom var 

positivt associerade med 

fysiska hälsosymptom, vilket 

indikerar att kvinnorna som 

upplevde mer av dessa två 

kluster även hade högre grad 

av fysiska hälsosymptom. 

 

Grad II 

 


