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EN EFFECTIVENESSTUDIE OM MULTIDISCIPLINÄR BEHANDLING PÅ 

SPECIALISTKLINIKER FÖR TRAUMATISERADE FLYKTINGAR 
 

Patrik Gronostaj 
 

Antalet flyktingar i Sverige ökar och därmed behovet av behandling. 

Multidisciplinär behandling används för flyktingar då de ofta lider av post-

traumatiskt stress syndrom (PTSD), psykisk och somatisk komorbiditet, samt 

social problematik. Studiens syfte var att undersöka behandlingseffekter på 

PTSD-symtom och komorbida ångest- och depressionssymtom, samt undersöka 

prediktorer för utfall. Mätningar från 49 patienter på två specialistkliniker 

användes för att undersöka skillnader mellan före och efter behandling på 

skalorna PTSD Checklist-Civilian och Hopkins Symtom Checklist-25. 

Resultaten visade statistiskt signifikant effekt på både PTSD-symtom (p < 0,001, 

d = 1,46) och komorbida symtom (p < 0,001, d = 1,28). Prediktorer som hade 

samband med utfallet var ålder och nivå av PTSD-symtom innan behandling. 

Resultaten påvisar en begränsad kliniskt signifikant effekt av behandling och en 

modell för prediktion som förklarar en stor del av variansen (R
2
 = 33 %). Stort 

bortfall mellan mätning före och efter behandling minskar generaliserbarheten. 
 
 
Globalt tvingas allt fler att fly på grund av bland annat krig, förföljelser, miljöförstörelse 

och fattigdom. Enligt United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) har 

under år 2014 det totala antalet flyktingar i världen ökat till 59,5 miljoner, varav 19,5 

miljoner var på flykt utanför sitt egna hemland (UNHCR, 2015). Globalt var under år 2014 

över hälften av flyktingarna från tre länder Syrien, Afghanistan och Somalia. De flesta 

flydde till grannländer och en minoritet tog sig därifrån vidare till Europa. De länder som 

tog emot flest flyktingar under år 2014 var: Turkiet, Pakistan, Libanon, Iran och Etiopien 

(UNHCR, 2015). Även antalet personer som sökt asyl i Sverige har ökat de senaste åren 

(Migrationsverket, 2015). Under år 2013 var antalet asylansökningar 51 300 vilket ökade år 

2014 till 81 300, av vilka cirka 32 500 ansökningar bifölls. Av de asylsökande under år 

2014 var de flesta medborgare i Syrien (38 %), Eritrea (14 %) och den tredje största 

gruppen var statslösa (10 %) (Migrationsverket, 2015). I Sverige bor 142 000 personer som 

har flyktingstatus vilket placerar Sverige som det nionde största mottagarlandet i 

förhållande till sin befolkningsstorlek (UNHCR, 2015). 
 
Att flytta, även inom sitt land, innebär en stress för individen då det innebär ett uppbrott 

från en välbekant miljö och en förlust av sociala nätverk (Al-Saffar, 2003). En studie av 

migranter i Sverige påvisade att de som kommer från länder utanför Skandinavien har 

högre risk för depression och skattar ett lägre subjektivt välbefinnande (Tinghög, 

Hemmingson & Lundberg, 2007). Studien fann ett stort samband mellan den psykiska 
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ohälsan och gruppens lägre socioekonomiska status, men nivåerna av depression hos 

migranter som kommer från länder utanför Europa hade ett mindre samband med 

socioekonomisk status än för européer. Tinghög, Al-Saffar, Carstensen och Nordenfelt 

(2010) studerade tre grupper av migranter i Sverige. En grupp som arbetskraftsinvandrat 

från Finland, samt flyktingar från Iran och Irak. Studien undersökte vilka faktorer som har 

samband med migranters ångest, depression och lågt självskattade upplevelse av psykisk 

hälsa. Faktorer som hade samband men inte var helt kopplade till migration var ett högt 

antal olika typer av traumatiska upplevelser, att vara skild eller änka/änkling, att ha svagt 

socialt nätverk, ekonomisk osäkerhet och att vara kvinna. Den faktor som var kopplad till 

migration var att ha låg sociokulturell adaption, vilket bedömdes utifrån egen upplevd 

förmåga att göra sig förstådd i Sverige. Enligt studien hade utbildningsnivå och 

statusdiskrepansen i att ha ett arbete under sin egna kvalifikation inte samband med psykisk 

ohälsa hos gruppen (Tinghög et al., 2010). 
 
En modell som kan användas för att förstå flyktingarnas psykologiska reaktioner kan enligt 

Nickerson, Bryant, Silove, och Steel (2011) utgå från tre aspekter: traumatisk erfarenhet i 

hemlandet som tortyr och krig, trauma och stress under flykt, samt pågående stressorer som 

förlust av hem, separation från familj, osäkerhet kring asylansökan och diskriminering. 

Flyktingarnas psykologiska reaktionerna kan därmed påverkas både av mängden 

traumatiska upplevelser och den pågående stressen, men även specifika extrema 

erfarenheter som tortyr. Tortyr är en medveten attack på en persons kropp och psyke som 

syftar till att bryta ner offret och påverkar både direkt och långsiktigt (Patel, Kellezi & 

Williams, 2014). En stor andel av flyktingarna som kommer till Sverige har blivit utsatta 

för tortyr vilket ofta medför en stark psykisk traumatisering och somatiska skador som i 

värsta fall är invalidiserande (Toivanen & Toivanen, 2014).  
 
PTSD diagnos och prevalens 
Posttraumatiskt stress syndrom (PTSD) togs in som diagnos i den tredje versionen av 

Diagnostic and Statistical Manual (DSM-III) (American Psychiatric Association, 1980). 

Tidigare hade liknande åkommor efter traumatiserande upplevelser benämnts som bland 

annat ”shell chock” under första världskriget och ”combat fatigue” under andra världskriget 

(Al-Saffar, 2003).  
 
PTSD har, enligt den fjärde versionen av Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV), en 

etiologi som utgår ifrån att en person eller en anhörig blivit utsatt för en hotfull händelse 

som en olycka eller våld samt att personen reagerat på den med skräck eller hjälplöshet 

(American Psychiatric Association, 1994). Symtomen har delats upp i tre kluster utifrån 

återupplevande, undvikande och överdriven vaksamhet. Återupplevande symtom kan ta 

form av till exempel flashbacks eller mardrömmar. Undvikande symtom är till exempel att 

undvika att tala om saker förknippade till traumatiska händelsen och att undvika att känna 

känslor förknippade med den. Symtom på överdriven vaksamhet är till exempel att vara 

lättskrämd och att vara extremt fokuserad på möjliga hot. Utöver ovan nämnda symtom 
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förekommer ofta till exempel fysiologiska symtom och kognitiv nedsattförmåga. Det mesta 

naturliga tillfrisknandet sker under de första tre månaderna efter traumat och om symtomen 

är kvar ett år efter den traumatiska händelsen är de i hög grad kroniska (Foa, Hembree & 

Rothbaum, 2013). 
 
PTSD diagnosen har diskuterats utifrån ett kulturellt perspektiv. En del forskare menar att 

det är en västerländsk diagnos och att psykiska reaktioner på trauma tar andra uttryck i 

andra kulturer (Lewis-Fernández, Hinton, & Marques, 2014). Undersökningar av PTSD 

försvåras då språket och metaforerna som används för att beskriva trauma är västerländska, 

samt att det kan finnas kulturella skillnader som påverkar viljan att rapportera psykiska 

problem till personer som inte hör till familjen (Patel et al., 2014). Studier har visat att 

PTSD-symtomen förekommer i icke-västerländska populationer, men att det varit skillnad i 

vilka symtomkluster och symtom som varit framträdande, samt i vilken grad symtom som 

inte inkluderas i PTSD har förekommit (Lewis-Fernández et al., 2014). 
 
En studie har visat att bland Sveriges befolkning var livstidsprevalensen för PTSD 5,6 % 

och för kvinnor fanns en dubbel risk jämfört med män, utlandsfödda hade i sin tur tre 

gånger högre risk än infödda (Frans, Rimmö, Åberg, & Fredrikson, 2005). Enligt Frans et 

al. (2005) beror utlandsföddas högre prevalens på grund av att fler i gruppen blivit utsatta 

för ett högre antal traumatiska upplevelser. Det framkommer även att vissa typer av 

traumatiska händelser som sexuellt och fysiskt våld ledde till större risk för utvecklande av 

PTSD i förhållande till trafikolyckor. Män hade i högre grad varit utsatta för ett högt antal 

traumatiska upplevelser, men det avgörande för utvecklingen av PTSD var den subjektiva 

upplevelsen av situationens psykiska belastning (Frans et al., 2005). 
 
I en studie av Al-Saffar (2003) undersöktes prevalensen av PTSD bland patienterna i den 

psykiatriska öppenvården i ett område i västra Stockholm. Under ett års tid samlades data 

från de av mottagningens patienter som var etniska svenskar, turkar, araber från 

Mellanöstern och iranier. De flesta patienterna (89 %) hade upplevt en traumatisk händelse, 

och en majoritet (70 %) hade upplevt fler än en. Under studiens tid diagnostiserades ingen 

patient på mottagningen med PTSD, men den troliga prevalensen i gruppen utifrån 

patienternas självskattningar var 29 % för svenskarna, 69 % för iranier, 59 % för araber och 

53 % för turkar. Skattningar över gränsvärdet hade ett signifikant samband med egna och 

anhörigas trauman, och efter kontroll för detta så fanns inget samband med etnicitet eller 

kön. Patienter vars symtom uppfyllde kriterierna för PTSD försörjde sig i mindre 

utsträckning genom arbete än andra patienter (Al-Saffar, 2003). 
 
Behandling av flyktingar med PTSD 
Att traumafokuserade behandlingar minskar PTSD-symtom effektivt hos personer utsatta 

för flera olika typer av trauman är välbelagt, men de flesta studierna har gjorts med 

västerländska patienter (Lambert & Alhassoon, 2015). Det finns få studier av högkvalité 

med fokus på behandling av flyktingar med PTSD i jämförelse med antalet studier som 
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gäller andra grupper av traumatiserade (Nickerson et al., 2011). Det finns en mängd olika 

behandlingsformer som används för traumatiserade flyktingar, men en brist på både 

psykologiska och farmakologiska evidensbaserade behandlingar för gruppen (Slobodin & 

de Jong, 2015). Behandlingsformerna för flyktingar kan delas in i två grupper: 

traumafokuserade och multidisciplinära (Nickerson et al., 2011). 
 
De traumafokuserade behandlingar för flyktingar, bygger på standardiserade 

behandlingsformer ofta med en grund i kognitiv beteendeterapi (KBT), som används även 

för till exempel kvinnor utsatta för sexuella övergrepp och krigsveteraner. Behandlingarna 

utgår från terapeutiska tekniker som exponering för traumarelaterade stimulus och 

korrigering av kognitioner och minnen. Behandlingarna minskar PTSD‑ symtomen och 

förbättrar flyktingarnas förmåga att hantera svårigheter i deras livssituation (Nickerson et 

al., 2011). 
 
Enligt en metaanalys, av Lambert och Alhassoon (2015), med fokus på traumafokuserade 

interventioner för flyktingar hade behandlingarna en stor effekt (Hedges g = .91) på 

PTSDsymtom och visade även en sammanlagd stor effekt (Hedges g = .63) på depressiva 

symtom. Vidare konstaterades att studier med aktiv kontrollgrupp hade mindre 

effektstorlekar, att behandlingar som genomförts med hjälp av tolk inte påverkats negativt 

av detta, och att effektstorlekarna inte skilt sig åt beroende på om behandlingarna 

utvärderats med självskattningsformulär i förhållande till bedömning med strukturerad 

intervju (Lambert & Alhassoon, 2015). Enligt granskningar av forskningslitteraturen finns 

evidens för behandling av flyktingar med narrativ exponeringsterapi (NET) och KBT 

anpassad till specifika kulturella förutsättningar hos vissa grupper av flyktingar (Palic & 

Elklit, 2011; Slobodin & de Jong 2015). Även exponeringsbehandling, som är effektiv 

behandling för andra grupper, bör kunna användas med flyktingar (Palic & Elklit, 2011; 

Slobodin & de Jong 2015). 
 
Den andra gruppen av behandlingar, de multidisciplinära, inkluderade till exepel praktiskt 

stöd med bostad, familjeåterförening, asylansökan, medicinsk behandling, och psykoterapi 

med traumafokuserade komponenter eller fokus på stöd och problemlösning (Nickerson et 

al., 2011). Vissa multidsciplinära behandlingar innehåller även bland annat fysioterapi och 

psykoedukation för familjer (Palic & Elklit, 2011). 
 
Nickerson et al. (2011) sammanställde utfall för fyra studier av multidisciplinära 

behandlingar utförda på specialistkliniker för flyktingar. Behandlingarna var kulturellt 

anpassade och inriktade på att avhjälpa patienterna med ett flertal olika problemområden. 

Två av studierna hade inga effekter på symtom. I en multidisciplinär behandling som 

inkluderade en psykodynamisk intervention förbättrades patienternas skattningar på ett 

enskilt symtomkluster och i en annan studie med KBT-komponenter hade behandlingen 

effekt på ett flertal symtomkluster, men patienterna i båda studierna hade patienterna 

fortfarande höga symtomnivåer efter behandling. Det finns en möjlighet att gruppen som 
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behandlats var specifikt behandlingsresistent, att patienternas PTSD-symtom varit på så 

hög nivå att minskning av symtom inte kunnat uppmätas, eller att behandlingarna var 

ineffektiva (Nickerson et al., 2011). I en annan undersökning av multidisciplinära 

behandlingar som inkluderade två andra studier fann författarna att de två studierna hade 

medel till stor effekt på PTSD, ångest och depression (Palic & Elkit, 2011). 
 
En preliminär sammanställning tyder på att traumafokuserade interventioner förbättrar 

patienternas symtomnivåer mer än icke-specifika interventioner (Lambert & Alhassoon, 

2015). Slobodin och de Jong (2015) påvisar i sin granskning att även i de fall då 

patienternas symtom minskar efter traumafokuserade och multidisciplinära behandlingar 

uppfyller många patienter fortfarande kriterierna för PTSD. 
 
Stenmark, Catani, Neuner, Elbert och Holen (2013) har genomfört en randomiserad 

kontrollerad studie på 81 flyktingar i Norge, varav 25 var kvinnor, som fått vård vid 

öppenvårdskliniker. En grupp behandlades med traumafokuserad narrativ exponeringsterapi 

(NET) och en kontrollgrupp fick vanlig behandling i form av en multidisciplinär insats som 

inkluderade fokus på sömnproblem, depressiva symtom och stöd med asylprocessen. 

PTSD-symtom bedömdes i behandlingen med en strukturerad intervju (Clinically-

administered PTSD Scale). Vid uppföljning sex månader efter behandling bedömdes 

54 patienter. Analysen gjordes utifrån en intent-to-treat modell och symtomen minskade för 

båda grupperna. Gruppen som behandlades med NET hade större effekt i behandlingen och 

fler (45 %) som vid uppföljning gått i remission än i gruppen som fick en multidisciplinär 

insats (19 %) (Stenmark et al., 2013). 
 
Faktorer som kan predicera behandlingens utfall 
Förutom behandlingens innehåll kan även andra faktorer predicera behandlingsutfall. Det 

finns generellt i behandlingsstudier med flyktingar en brist på kontroll för demografiska 

faktorer, komorbiditet, generell funktion och därmed kunskap om vilka variabler som kan 

mediera behandlingseffekter (Slobodin & de Jong, 2015). 
 
Det finns ett flertal studier av behandlingar för olika grupper med PTSD, till exempel 

krigsveteraner och kvinnor utsatta för sexuella övergrepp, som undersökt om 

behandlingsresultat kan variera utifrån demografiska faktorer, styrka i symtom och 

emotioner, samt komorbiditet. I vissa studier har behandlingen gett bättre utfall för kvinnor 

än män (Tarrier, Sommerfield, Pilgrim & Faragher, 2000; Felingham & Bryant, 2012; 

Eftekhari et al., 2013) medan det i andra studier inte finns något direkt samband mellan kön 

och behandlingsresultat (Van Minnen, Arntz & Keijsers, 2002). Ålder är en faktor som i 

studier inte haft samband med resultatet (Ehlers et al., 1998; Van Minnen et al., 2002). 

Utbildningsnivå har inte heller haft samband med behandlingsutfall (Van Minnen et al., 

2002). Komorbid depression har i flera studier inte haft något samband med utfall (Ehlers 

et al., 1998; Haagenars, 2010; Tarrier et al., 2000; Van Minnen et al., 2002), även nivån av 

ångestsymtom innan behandling har inte haft samband med behandlingsresultat (Van 
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Minnen et al., 2002). Däremot så har en hög nivå av PTSD‑ symtom innan behandling haft 

samband med sämre behandlingsutfall i studier (Forbes et al., 2008; Van Minnen et al., 

2002). Högre nivå av ilska har haft samband med sämre utfall i en studie (Foa, Riggs, 

Massie & Yarczower, 1995). Rädsla för att känna ilska och alkoholmissbruk har haft 

samband med sämre utfall för behandling i en annan studie där dessa variabler medierade 

ilskas effekt på utfall (Forbes et al., 2008). 
 
Vilka faktorer som påverkar utfall på behandling har varierat mellan studier och kan ha 

berott på att de använt sig av olika behandlingar. Studierna har även stor variation i antal 

deltagare och har olika urvalsgrupper där vissa bara har deltagare som är kvinnor utsatta för 

sexuellt våld (exempelvis Ehlers et al., 1998) medan andra bara har deltagare som är 

manliga krigsveteraner (exempelvis Forbes et al., 2008). Inklusionskriterierna skiljer sig åt 

mellan studierna och vissa studier exkluderar till exempel patienter med schizofreni, 

personer som varit utsatta för våld av närstående, och missbruk (exempelvis Foa et al., 

1995). Flertalet studier har haft ett litet antal deltagare i förhållande till det antal variabler 

som har undersökts. Dessa skilda förutsättningar ger ökad risk för att missa att identifiera 

variabler som har samband med utfall och ökar chansen att göra statistiska fynd som inte är 

möjliga att replikera.  
 
Stenmark, Guzey, Elbert och Holen (2014) gjorde en uppföljande studie, till den 

randomiserade studien av Stenmark et al. (2013) som beskrivits ovan, med fokus på 

faktorer som påverkat utfall. I studien framkom att behandlingen var effektiv för kvinnor i 

högre grad än för män, samt att personer som varit förövare i mindre utsträckning 

förbättrats av behandlingen. I studien påpekar de svårigheten de haft att urskilja variabeln 

förövarstatus från variabeln kön då förövarna oftast var män. Faktorer som förekomst av 

tortyr, nivå av ilska innan behandlingen och komorbid depression påverkade inte 

behandlingsresultaten (Stenmark et al., 2014). En studie av Halvorsen, Stenmark, Neuner 

och Nordahl (2014), som utgick från samma randomiserade studie av Stenmark et al. 

(2013), undersökte påverkan av dissociation på behandlingsresultat. Studien replikerade 

tidigare studier (exempelvis Haagenars, 2010) som påvisat att grad av dissociation inte 

påverkar exponeringsbaserade terapiers utfall vid behandling av PTSD (Halvorsen et al., 

2014). 
 
Syfte 
Denna studien syftade till att undersöka resultaten av multidisciplinär behandling för 

traumatiserade flyktingar på kliniker specialiserade på behandling av tortyr- och 

krigsskadade flyktingar. Utöver detta undersöktes variabler som kan predicera utfallet av 

behandlingen. Variabler som undersöktes valdes utifrån tillgängliga data, tidigare 

forskning, samt i samråd med klinikerna. Tre specifika frågeställningar formulerades. 
 
1. Finns förändring i nivå av PTSD-symtom på primärt utfallsmått PTSD Checklist-C 

(PCL-C) från före till efter behandling? Kan eftermätningen vara påverkad av takeffekt? 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2. Finns förändring av komorbida symtom, på sekundärt utfallsmått Hopkins Symtom 

Checklist-25 (HSCL-25) från före till efter behandling?  

 
3. Vilka variabler kan predicera nivå av PTSD-symtom efter behandling? 

 
Metod 

 
Den här studien har undersökt effectiveness vid behandling för traumatiserade flyktingar 

med en kvantitativ metod och en inom-individsdesign. Vidare har faktorer som påverkat 

utfallet av behandlingen undersökts med multipel regression. 
 
Undersökningsdeltagare 
Ett bekvämlighetshetsurval användes utifrån tillgängliga data från två öppenvårdskliniker, 

specialiserade på tortyr- och krigsskador, som tar emot vuxna patienter från Stockholms- 

respektive Västra Götalandsregionen. Sammanslagningen av data från de två klinikerna 

utgick från att de vände sig till samma patientgrupp och att behandlingen  skiljt sig åt såväl 

inom som mellan klinikerna. Deltagarna (n = 49) i studien har fått behandling under åren 

2013-2015. Patienterna sökte själva vård på klinikerna eller har blivit remitterade från 

andra instanser. De har haft olika primära behov relaterade till flykt och trauma där 

somatiska, psykiatriska och sociala problem ofta förekommer. Klinikerna exkluderar 

patienter med pågående missbruk och gör ytterligare bedöming om patienterna skall vara 

patienter på mottagningen eller få annan vård som till exempel vid psykos eller för låg 

kognitiv funktionsnivå. Klinikernas verksamhet är främst fokuserade på psykoterapi, men 

använder sig av en multidisciplinär behandling där patienter kan få samtalsterapi, somatisk 

och farmakologisk behandling, delta i gruppaktiviteter och även få stöd med praktiska 

frågor gällande till exempel arbete och bostad. Patienterna kommer från mer än 20 olika 

länder, varav en stor del från Irak, Iran, Syrien, Afghanistan och Bosnien. Behandlingen på 

klinikerna sker ofta med hjälp av tolk. 
 
Deltagarna har vid början av behandling själva fyllt i självskattningsformulär alternativt 

blivit intervjuade med frågor från samma formulär med hjälp av tolk. I samband med denna 

datainsamling har patienterna blivit informerade om konfidentialitet och fri medverkan, 

samt har uttryckt sitt medgivande till att data får användas i forskning. Patientdata har vid 

överlämning från klinikerna varit anonymiserad och undersökningar har gjorts på 

gruppnivå. 
 
Skattningsskalor 
Primärt utfallsmått i studien är PCL-C som är ett självskattningsformulär med 17 frågor 

formulerade utifrån DSM-IV kriterierna för PTSD (Weathers, Litz, Herman, Huska, & 

Keane, 1993 refererad i Keen, Kutter, Niles & Krinsley, 2008). Frågorna berör upplevelser 

under den senaste månaden och har för varje fråga fem svarsalternativ av likertskale typ. 
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Alternativ nummer 1 motsvarar att ett symtom inte alls förekommit och nummer 5 

motsvarar att ett symtom förekommit extremt mycket. Poängen adderas sedan för att ge en 

totalpoäng. Vid användande av minst 44 poäng som gränsvärde har, sensitivitet uppmätts 

på 94 % och specificitet på 86 % (Blanchard, Jones-Alexander, Buckley & Forneris, 1996). 

Bedömning av skalans interna konsistens, Cronbachs alfa, uppmättes till 0,94 och 

korrelationen med Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) en strukturerad intervju för 

PTSD uppmättes till 0,93 (Blanchard et al., 1996). Test-retest reliabilitet har uppmäts till 

0,88 på en vecka (Ruggiero, Del Ben, Scotti & Rabalais, 2003). PCL-C bedömer de tre 

symtomkluster som krävs för PTSD diagnos, men gör ingen bedömning av diagnoskriterier 

som förekomst av traumatisk händelse, reaktion på traumat och hurvida symtomen har 

klinisk signifikans (McDonald & Calhoun, 2010). PCL-C kan användas som ett mått på 

symtomförbättring under och efter behandling för PTSD (Monson et al., 2008). Ett problem 

då PCL-C används vid sista behandlingssessionen för att bedöma behandlingsutfall är att 

skattningen bedömer en period en månad bakåt i tiden och därmed omfattar flera veckor då 

behandlingen inte varit avslutad. Ingen studie har undersökt hur olika sätt att administrera 

PCL-C till exempel om patienten själv fyller i formuläret eller blir intervjuade enligt 

formuläret påverkar svaren (McDonald & Calhoun, 2010). Uppdelning av patienter i 

dikotoma grupper utifrån ett gränsvärde som inte validerats för gruppen kan leda till att 

patienter med andra diagnoser felbedöms som PTSD (McDonald & Calhoun, 2010). 
 
HSCL-25 är ett självskattningsformulär med 25 frågor, varav 15 efterfrågar ångestsymtom 

och 10 efterfrågar depressiva symtom under den senaste veckan. En tidig version av HSCL 

utvecklades på 50-talet och användes för att mäta förändringar av psykoterapeutisk 

behandling. Sedan dess har skalan genomgått ett flertal större förändringar (Derogatis, 

Lipman, Rickels, Uhlenhuth & Covi, 1974). Skattningsformuläret är utformat som en 

likertskalan med fyra svarsalternativ, där nummer 1 i den svenska versionen motsvarar 

formuleringen inte alls, 2 motsvarar lite grand, 3 ganska mycket och nummer 4 motsvarar 

väldigt mycket. HSCL-25 har vid studier av flyktingar använts antingen som en 

sammanlagd symtomskala (Al-Saffar, 2003; Tinghög et al., 2010) eller som två separata 

delskalor för ångest respektive depression (Song, Kaplan, Tol, Subica & de Jong, 2015). 

Den totala poängen delas med det totala antalet frågor, eller den totala poängen per delskala 

med antalet frågor i respektive delskala. Den slutgiltiga poängen kan variera mellan 1 och 

4. HSCL-25 har validitet vid användande i mätningen av flyktingars generella symtom med 

tyngd på ångest och depressiva symtom (Lavik, Hauff, Solberg, Laake, 1999) Skalan har 

haft en test-retest reliabilitet på 0,89 för hela skalan och identifierat patienter som uppfyller 

diagnoskriterier för depression med 88 % sensitivitet och 73 % specificitet (Mollica et al., 

1987 i Steel et al., 2011). För HSCL-25 har ett medelvärde på minst 1,75 poäng använts 

som gränsvärde vid studier av komorbiditet hos migranter och flyktingar med PTSD 

(Tinghög et al., 2010; Song et al., 2015). 
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Procedur 
Inklusionskriterier för deltagande var genomförd skattning på PCL-C före och efter 

behandling, samt uppfyllande av gränsvärdet att skatta minst 44 poäng vid förmätning. Där 

patienter utelämnat svar på högst tre frågor per självskattning har svaren inkluderats och 

getts poäng motsvarande patientens medelvärde på skattningen, vid saknade svar för mer än 

tre frågor har klienten exkluderats. I denna studien har ett medelvärde för hela HSCL-25 

med medelvärde över 1,75 poäng använts för att urskilja klienter som har komorbida 

ångest- och depresssionssymtom. 
 
Bortfallsanalys har gjorts genom att jämföra skillnader mellan de patienterna som 

genomfört  förmätning och eftermätning respektive de som bara genomfört förmätning. 

Skillnader har jämförts utifrån variablerna ålder, kön, förekomst av tortyr och nivå av 

symtom på förmätning med PCL-C och HSCL-25. 
 
Databearbetning 
Oberoende t-test och chi-två-test har använts i bortfallsanalysen för att jämföra patienter 

som överstiger gränsvärdet 44 poäng på PCL-C och endast har förmätning med de som 

även har eftermätning. I gruppen med eftermätning har avvikande skattningar identifierats 

dels genom visualisering i diagram och genom SPSS funktioner för identifikation av 

ovanliga data. Alla avvikande data har granskats närmare för eventuella fel vid inmatning 

av data och utifrån statistiskt perspektiv. Inga data har ansetts avvikande nog för att tas bort 

från analys. 
 
Beroende t-test har använts för att jämföra skattningar PCL-C och HSCL-25 före och efter 

behandling. Innan t-test har datan kontrollerats gällande normalfördelning. Power 

beräkning utifrån 80 % chans att finna signifikant effekt, och en alfanivå på 5 %, har gjorts 

för beroende t-test utifrån förutsättning att det finns en moderat effekt (Cohens d= 0,5), 

vilket kräver minst 54 deltagare i studien. Effektstorlek har räknats ut i form av Cohens d, 

Cohens d har räknats ut med formel för inomindividsmätning med medelvärde (M) vid 

före- och eftertest där standardavvikelsen (SD) i eftertestet blivit förhöjd, d = M1-

M2/SDpre(Cumming, 2012). För bedömning av effektstorlekar användes Cohens 

referenskriterier liten (d = 0,2), medel (d = 0,5) och stor (d = 0,8) (Cohen, 1988 refererad i 

Cumming, 2012). För prövningen av statistisk signifikans vid beroende t-test har alfanivån 

korrigerats från 5 % till 2,5 % enligt Bonferronimetoden, som innebär att alfanivån 

divideras med antalet test. Klinisk signifikans har bedömts utifrån en minskning på PCL-C 

respektive HSCL-25 där poäng vid eftermätning ligger under gränsvärdena 44 poäng 

respektive 1,75 poäng. Försämring på test resultat har bedömts genom att jämföra poäng på 

förmätning respektive eftermätning, och alla som haft ökad poäng på eftermätning har 

bedömts som försämrade. 
 
Dessutom har möjlig takeffekt på PCL-C eftermätningarna analyserats då flyktingar i 

litteraturen återkommande beskrivs som en grupp med hög grad av traumatisering och 
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många pågående stressorer. Takeffekt kan i detta fall förstås som att deltagare i hög grad 

skattar maxvärdet och att mätinstrumentet därmed inte visar skillnader i symtomnivå. 

Analysen har gjorts genom kontroll av statistisk snedhet (skewness) i svar, både för hela 

skalan och för de enskilda frågorna. 
 
Multipel regressionsanalys har gjorts för att undersöka samband mellan demografiska 

variabler och symtomnivå innan behandling med behandlingsutfall. De variabler som var 

möjliga att använda utifrån tillgänglighet i data var förmätningar på PCL-C och HSCL-25, 

samt kön, ålder och utsatthet för tortyr. De nominella variablerna kön och tortyr kodades 

som dikotoma variabler (så kallade dummy variabler). Innan analysen genomfördes 

kontrollerades förutsättningar (oberoende variablernas linjära korrelation till beroende 

variabel, nivå på korrelation mellan oberoende variabler, normalfördelning, 

multikollinearitet och heteroskedasticitet) för beräkningen. De variabler som slutligen 

undersökts har valts ut utifrån tillgängliga data, förutsättningar för analys, tidigare 

forskning och utifrån klinikernas intresse. Varibaler infördes med entermetoden som 

innebär att ordningen för införandet av variabler bestäms manuellt. Power beräkning utifrån 

80 procents chans att få statistiskt signifikant resultat och en alfanivå på 5 % med en 

medelstor effekstorlek (R
2
 = 0,13) och fem oberoende variabler kräver 91 deltagare (Cohen, 

1992). Då det när datainsamlingen avslutats varit uppenbart att det saknas power har detta 

korrigerats till viss del med ett lägre antal oberoende variabler, men med fortsatt låg power 

för att hitta medelstora effekter. Ordningen variablerna har införts i regressionsmodellen 

har utgått ifrån vilka variabler som predicerat resultat i tidigare studier. För att använda 

tillgängliga data på ett optimalt sätt användes data från olika deltagare beroende på vilka 

variabler som kontrollerades. När en variabel togs bort där data för färre deltagare fanns 

tillgänglig, så inkluderades i nästa analys data för alla deltagare som det fanns tillgängliga 

uppgifter om på resterande variabler. För att beskriva effektstorlek för hela modellen har 

Cohens (1992) kriterier för R
2
 använts vid multipel regressionsanalys med liten (0,02), 

medel (0,13) och en stor effekt (0,26). 
 
All deskriptiv statistik och statistiska beräkningar har gjorts med hjälp av 

statistikprogrammen PSPP 0.8.5 och IBM SPSS Statistics 23.0, förutom analys av statistisk 

power som gjorts med programmet G*Power 3.1.9.2. 
 

Resultat 
 
Oberoende t-test gjordes för att bedöma om det fanns signifikanta skillnader i ålder, poäng 

vid förmätning på PCL-C och HSCL-25 mellan patienterna som är med i studien och 

jämförelsegruppen bestående av patienter för vilka det inte fanns data från eftermätning. T-

test visade ingen signifikant skillnad för ålder t148 = 0,89 (p = 0,93). Likaså visade t-test 

ingen signifikant skillnad i poäng vid förmätning på PCL-C t243 = 1,76 (p = 0,08) eller på 

HSCL-25 t211 = 0,72 (p = 0,47). Chi-två-test användes för att bedöma om signifikanta 

skillnader fanns i variablerna kön och tortyr mellan studiedeltagarna och jämförelsegrupp. 
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Chi-två-test visade inga signifikanta skillnader varken för kön, Χ2(1) = 1,6 (p=0,21), eller 

för tortyr, Χ
2
(1) = 0,57 (p=0,45), se tabell 1. 

 
Tabell 1. Deskriptiva data för patienter i studie och jämförelse grupp. 
 Patienter i studien Jämförelsegrupp 
Ålder n=46 n=104 
M (SD) 42,09 (13,15) 41,88 (12,64) 
   
Kön n=46 n=105 
Kvinnor 50 % 39 % 
Män 50 % 61 % 
   
Tortyr n=40 n=100 
Ja 50 % 43 % 
   
PCL-C förmätning n=49 n=196 
M (SD) 64,27 (10,14) 66,99 (9,60) 
   
HSCL-25 eftermätning n=47 n=165 
M (SD) 2,97 (0,50) 3,01 (0,46) 
 
Frågeställning 1: Förändring av PTSD-symtom 
I beräkningen ingick data för 49 patienter som fyllt i självskattningsformuläret PCL-C före 

och efter behandling. Ett beroende t-test visade en statistiskt signifikant skillnad i PTSD-

symtom, t48 = 6,36 (p < 0,001). Symtomen minskade med i genomsnitt 14,84 poäng (SD = 

16,34, 95 % CI 10,14-19,53) (Tabell 2). Effektstorleken var stor, Cohens d = 1,46. Efter 

behandling var 45 % av patienternas skattningar under gränsvärdet (44 poäng) på PCL-C. 

Andelen patienter vilkas PTSD-symtom ökat vid eftermätning uppgick till 16 % med ett 

genomsnitt på 8,88 poäng (SD = 9,41).  
 
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelse vid för- och eftermätning, samt effektstorlek 

och kliniskt signifikant förändring (KSF) för de två utfallsmåtten. 
Skattningsformulär Förmätning    Eftermätning    Effekt KSF 
   M SD M SD Cohens d    
PCL-C (n=49) 64,27 10,14 49,43 17,96 1,46* 45 % 
HSCL-25 (n=47) 2,97 0,50 2,33 0,75 1,28* 27 % 
* = p < 0,001 
 
En takeffekt på hela skalan kunde inte styrkas utifrån data vid eftermätning på PCL-C. 

Statistisk skewness (snedhet) för hela skalan är 0,29 mot minimum och påvisade ett 

normalfördelat antal patienter som skattat max eller nära max på hela skalan. Snedheten var 

låg i även för enskilda frågor med en varians i snedhet mellan -0,27 mot max och 0,81 mot 
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minimum. En tendens till takeffekt på enskilda frågor fanns då det på vissa frågor var en 

stor del patienter (upp till 37 %) som skattade max poäng. 
 
Frågeställning 2: Förändring av komorbida-symtom 
I denna beräkning ingick data för 47 patienter som fyllt i självskattningsformuläret HSCL-

25 före och efter behandling. Ett beroende t-test visade en statistiskt signifikant skillnad i 

komorbida symtom från före till efter behandling, t46 = 7,0 (p < 0,001). Symtomen 

minskade med i genomsnitt 0,64 poäng (SD = 0,63, 95 % CI 0,46-0,83). Effektstorleken 

var stor, cohens d = 1,28. Efter behandling var 27 % av patienternas skattningar under 

gränsvärdet (1,75 poäng) på HSCL-25. Andelen patienter som hade ökning i komorbida 

symtom vid eftermätning uppgick till 15 % med ett genomsnitt på 0,20 poäng (SD = 0,09). 
 
Frågeställning 3: prediktorer för utfall 
Inför den multipla linjära regressionsanalysen testades de olika variablernas korrelation 

gentemot beroende variabeln. Korrelationen mellan kön och PCL-C eftermätning visade en 

liten (r = 0,23) tendens att män hade lägre poäng, men denna var inte statistiskt signifikant, 

och variabeln togs därför bort ur regressionsanalysen. Därefter kontrollerades korrelation 

mellan olika oberoende variabler. Korrelation mellan HSCL-25 förmätning och PCL-C 

förmätning var stor (r = 0,76), även om det ej fanns för hög multikollinearitet, därmed 

prövades att dela upp HSCL skalan enligt depressions- och ångestsymtom. Både ångest och 

depressionssymtom hade hög korrelation (ångest r = 0,76 och depressiva symtom r = 0,72) 

till PCL-C förmätning. En alltför stark korrelation mellan oberoende variabeler gör att 

betydelsen av dem inte kan mätas i analysen. Då tidigare studier inte visat påverkan av 

komorbiditet på utfall och analysen har låg power togs HSCL-25 inte med i 

regressionsanalysen. För resterande oberoende variabler var tolerans (Tolerance) som lägst 

0,868 vilket tyder på att det ej förekom multikollinearitet. Normalfördelning, linjäritet, 

normalitet och heterodasticitet kontrollerades i diagram. Kvarstående variabler hade en 

statistiskt signifikant korrelation och togs in i regressionsanalysen med funktionen enter i 

ordningen: förmätning på PCL-C, tortyr och ålder. Modell 1 förklarade 40 % av variansen 

(R = 0,63, R
2
 = 0,40). Variabeln tortyr hade inte signifikant effekt som enskild variabel i 

regressionsanalysen (se Modell 1 i Tabell 3), bara en tendens fanns att förekomst av tortyr 

hade samband med lägre nivå av symtom. Därmed togs variabeln bort och en andra 

regressionsanalys genomfördes. 
 
Den andra multipla regressionsanalysen gjordes (Modell 2) för att predicera poäng vid 

eftermätning på PCL-C utifrån variablerna nivå av symtom vid förmätning på PCL-C och 

ålder. Vid användning av entermetoden hittades en signifikant regressions ekvation F2,43 = 

12,01 (p <0,0001). De två variablerna förklarade 36 % av variansen (R = 0,60, R
2
 = 0,36) 

vid eftermätning. Effektstorleken utifrån Cohens (1992) kriterier är stor för hela modellen. 

Deltagarnas predicerade PCL-C poäng vid eftermätning är lika med -13,92 + 0,59 (Ålder) + 

0,59 (förmätning PCL-C), där ålder är mätt som år och förmätning PCL-C är mätt i poäng. 

Deltagares PCL-C poäng på eftermätning ökade med 0,59 för varje levnadsår och 0,59 för 
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varje poäng vid PCL-C förmätning. Både ålder (t43 = 3,42, p < 0,001) och 

förmätningspoäng (t43 = 2,6, p < 0,05) var statistiskt signifikanta prediktorer för poäng vid 

eftermätning och förklarade 17 % respektive 10 % av den unika variansen. Ekvationens 

standardfel (SE) är 14,90. 
 
Tabell 3. Resultat för prediktorer i Modell 1 och 2. 
 Modell 1 (n = 40) Modell 2 (n = 46) 
Variabel B Semi-partiell B Semi-partiell 
Constant -6,84  -13,92  
PTSD-symtom 0,61* 0,35 0,59* 0,32 
Ålder 0,47* 0,34 0,59** 0,42 
Tortyr -6,35 -0,17   
     
R2 adj 0,35  0,33  
F 7,83***  12,01***  
SE 14,55  14,90  
* = p < 0,05, ** = p < 0,001 
 

Diskussion 
 
Denna studies huvudsakliga syfte var att undersöka om behandling av traumatiserade 

flyktingar på specialiserade kliniker påverkar patienternas PTSD-symtom, samt komorbida 

ångest- och depressionssymtom. Dessutom kontrollerade studien för takeffekter vid 

eftermätning på skattningsformuläret PCL-C och vilka variabler som predicerat 

patienternas nivå av PTSD-symtom efter behandling. 
 
Resultat gällande förändring i PTSD-symtom påvisade en statistiskt signifikant minskning 

och en stor effekt (Cohens d = 1,46) från förmätning till eftermätning. Likaså visade 

resultaten en statistiskt signifikant minskning av komorbida ångest- och 

depressionssymtom och en stor effekt (Cohens d = 1,28). Kontroll av takeffekt vid 

eftermätning på PCL-C kunde inte identifiera en sådan effekt. Analys av prediktorer som 

för nivå av PTSD-symtom vid eftermätning fann två variabler, ålder och PTSD-symtom vid 

förmätning, med statistiskt signifikant samband. Variablerna kön och tortyr hade i denna 

studie inget statistiskt signifikant samband med nivån av PTSD-symtom vid eftermätning. 
 
Metoddiskussion 
Studien har ett flertal metodologiska svagheter som gör att resultaten bör tolkas försiktigt. 

Då studien inte haft en kontrollgrupp är det inte möjligt att kontrollera om samma 

skillnader mellan för- och eftermätning skulle finnas även utan behandling. Förändringar 

kan bero på andra livsomständigheter som förändras, eller till exempel att patienterna sökt 

vård när de mått som sämst och att deras grad av symtom gått tillbaka till en för dem 

normalnivå. Extrema uppmätta mått vid en mätning kan påverkas av en regression mot 
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medelvärdet. Det mesta naturliga tillfrisknandet sker under de tre första månaderna efter 

traumat (Foa et al., 2013) och patienterna på dessa kliniker har troligen av praktiska skäl 

inte kunnat bli patienter där inom den tidsrymden då de flytt från sitt hemland och hunnit få 

uppehållstillstånd i Sverige. Det kvarstår att uppgifter om hur lång tid som förflutit sedan 

traumat inträffat saknas. Sammanslagning av data från två kliniker är en annan 

metodologisk svaghet och kan innebära att till exempel patientgrupperna eller behandlingen 

som patienterna fått har skiljt sig åt avsevärt mellan klinikerna. Fördelen med 

sammanslagningen är den större mängden deltagare som möjligtvis i högre grad motsvarar 

flyktingpopulationen i Sverige. Då studien är en effectivenessstudie, och därmed studerar 

faktiska patienter på de kliniker där de behandlas, ökar generaliserbarheten till andra 

patienter på liknande kliniker. Inklusionskriterierna i studien är, förutom en gräns för lägsta 

nivå PTSD-symtom, samma som klinikerna har i sin allmänna verksamhet. En svaghet som 

försvårar jämförelse med andra studier, med striktare inklusionskriterier, är att uppmätta 

symtom kan påverkas av komorbiditet som neuropsykiatriska diagnoser i högre grad än i 

andra studier. Ytterligare information som, enligt Patel et al. (2014), är värdefull för att 

bedöma extern validitet är till exempel patienternas kulturella tillhörighet, fysiska hälsa och 

socioekonomiska status.  
 
Begränsningar i studiens reliabilitet kan i hög grad förknippas med den kulturella och 

språkliga dimensionen. Även om självskattningformulären blivit validerade för olika 

kulturella grupper och patientgrupper finns det i föreliggande studie inte exakt information 

om hur skalorna användes med patienterna. I vissa fall kan patienterna skattat dem själva på 

svenska, i andra fall har skattning gjorts genom att skalan läses upp med hjälp av tolk. 

Översättning av frågor kan leda till att de får en annan mening och subtila skillnader i 

dialekt eller i olika tolkars översättning av en fråga kan leda till viktiga skillnader i frågans 

innebörd (Patel et al., 2014).  
 
Studier har även påvisat risker med att använda självskattningsskalor för PTSD och 

komorbiditet i flyktinggrupper. Både PCL-C och HSCL-25 har tidigare använts med 

flyktingar i prevalensstudier i Sverige. PCL-C har testats för validitet i ett flertal studier 

med olika patientgrupper, men validiteten för flyktingar i Sverige är oklar. Skalor kan 

behöva anpassa sina gränsvärden för olika kulturella grupper och kan därmed ha olika 

validitet för olika grupper (Jakobsen, Thorensen & Johansen, 2011). 
 
Tidpunkten för eftermätning kan påverka jämförelse mellan föreliggande studies resultat 

med resultat i andra studier. Den ena kliniken vars data ingått i studien har uppgett att 

eftermätningar sker ungefär inom en månad innan sista sessionen. Då PCL-C efterfrågar 

upplevda symtom en månad bakåt i tiden, är det möjligt att behandlingsåtgärder fortfarande 

pågår vid mätning och därmed inte fått maximal verkan. När det gäller HSCL-25 är 

problematiken mindre då skalan efterfrågar symtom under senaste veckan. Det är ändå 

troligt att en eller ett flertal sessioner inträffat efter eftermätningen. Detta problem påverkar 
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troligtvis i högre grad mätning vid korta terapiformer än i längre terapier eller behandlingar 

som fasas ut med längre uppehåll mellan de sista behandlingssessionerna. 
 
Den stora skillnaden mellan antalet klienter som skrivits in på klinikerna och de som 

faktiskt genomför eftermätning kan påverka resultaten. Kontroll av skillnader på 

demografiska varibaler och nivå av symtom, mellan alla patienter som skrivs in vid 

klinikerna och de som deltar i studien, ökar generaliserbarheten då inga signifikanta 

skillnader uppmätts på de variabler som undersökts. Däremot kvarstår möjligheten att 

patienter som genomför eftermätning inte är representativa för hela patientgruppen utifrån 

andra demografiska variabler och annan komorbid problematik. Utifrån information från 

klinikerna kan det konstateras att patienterna som genomför eftermätning till stor del är de 

som har en planerad avslutning på terapin. Det hade varit viktigt att känna till orsakerna för 

bortfall för att öka studiens validitet, men denna information fanns inte tillgänglig från 

klinikerna. Eventuellt bortfall av skäl som till exempel att patienterna upplever att terapin 

inte ger resultat eller att deras hälsa försämras under behandlingstiden kan inte uteslutas. 

Generaliserbarhet till patienter som faktiskt har ett planerat avslut är högre. Studiens 

resultat bör därmed jämföras med resultat i andra studier för patienter som avslutat 

behandling snarare än utfall bedömt utifrån intent-to-treat. Även vid jämförelse med 

patienter som fullföljt terapi i andra studier finns en risk att de som gjort eftermätningar i 

denna studie i högre grad varit de som fått förbättringar av behandlingen då bortfallet är 

stort. Upplevd förbättring kan innebära en motivation att genomföra eftermätning.  
 
Antalet deltagare som krävts enligt power beräkningen uppnåddes inte då datainsamlingen 

avslutats. En minskad frekvens av eftermätningar vid klinikerna bidrog till denna 

diskrepans. Urvalet var för litet utifrån förväntad effektstorlek både för analyserna av 

skillnader från före till efter behandling och i högre grad bristande för analys av 

prediktorer. Utifrån de effektstyrkor som uppnåtts tyder det, speciellt i analys av behandling 

att de effektstorlekar som förväntats innan databearbetning var för låga. När det gäller 

analys av prediktorer hade ett större antal deltagare gjort att fler variabler kunnat lyftas in i 

analyserna. Det är möjligt att små korrelationer för variablerna kön och förekomst av tortyr 

inte var statistiskt signifikanta på grund av låg power. Multipla regressionsanalyser kräver 

ett försiktigt och medvetet användande då olika metoder att införa variabler eller att 

manuellt upprepa analyserna tills de bästa värdena framträtt ökar risken för typ-1 fel. Detta 

minskar även värdet av klinisk expertis och undersökande av underbyggda hypoteser från 

tidigare studier. För att maximera urvalet fick personer som inte hade fullständiga data på 

alla variabler vara med i analysen, men det betyder att analys till en viss del gjorts på olika 

undergrupper till hela gruppen. Detta förfarande bör ha ökat validiteten och inga deltagare 

har tillkommit vars resultat inte analyserats på primärt utfallsmått. 
 
PTSD-symtom är primärt utfallsmått i studien, men PTSD behöver inte ha varit primär 

diagnos vid behandling. Den kombinerade undersökningen av PTSD-symtom och 

komorbida symtom täcker en del av patienternas problematik, men fler utfallsmått kan ge 
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en bättre bild av behandlingens effekt. Andra utfallsmått kan till exempel vara 

sysselsättningsgrad, mängd medicinering, smärtnivå, deltagande i fritidsaktiviteter och 

livskvalité. Uppföljningsmätningar av både symtom och andra utfallsmått kan också ge en i 

högre grad komplett bild av behandlingens påverkan. 
 
Mer data om ett flertal variabler skulle behövas för att på ett bättre sätt kunna jämföra 

resultaten med andra studier och i högre grad kunna dra kliniskt intressanta slutsatser om 

behandlingens påverkan. En intressant variabel är behandlingens längd som visat sig 

predicera effektstorlek i en metaanalys av Lambert och Alhassoon (2015). Ytterligare 

information som hade varit värdefull för att bedöma behandlingarnas effektivitet är till 

exempel vilken sorts behandling som getts, vad som varit fokus för behandling och med 

vilken frekvens behandlingen pågått. 
 
Resultatdiskussion 
Det finns en förändring i nivå av PTSD-symtom mellan före och efter behandling. Det har 

skett en minskning i nivå av symtom med stor effekt (d = 1,46). En minskning enligt 

förändring i medelvärdet (-14,84 poäng) kan för en enskild patient betyda mindre lidande 

och dysfunktion i vardagen, men nivån av symtom är för de flesta patienterna fortfarande 

hög.  
 
Antalet kliniskt signifikant förbättrade patienter (45 %) är högre än förväntat då tidigare 

studier visat att många patienter fortfarande har hög symtomnivå efter behandling, och i 

hög grad uppfyller kriterierna för PTSD-diagnos. Att patienter får mindre poäng än studiens 

gränsvärde (44 poäng) för kliniskt signifikant förändring betyder inte att dessa inte 

uppfyller kriterierna för diagnosen PTSD, eller att alla över gränsen uppfyller kriterierna. 

Däremot är det troligt att fler av patienterna under gränsvärdet inte uppfyller kriterierna. Då 

ett lågt gränsvärde användes för inklusion är det troligt att några patienter som är med i 

studien inte uppfyllde kriterierna för PTSD-diagnos före behandling. Förändringen på 

gruppnivå är betydande från före till efter behandling, men effekten är för liten för att en 

stor del av patienterna skall hamna på en nivå där PTSD-diagnos inte är trolig. 
 
En betydande andel (16 %) av patienterna har en ökad nivå av PTSD-symtom efter 

behandling. Det går inte att utifrån denna studie bedöma om det är behandlingen i sig som 

förvärrat symtomnivån. Då personer som flytt till Sverige är en grupp som i allmänhet har 

förhöjd risk för multipla trauman och många har en hög grad av pågående stressorer är det 

möjligt att andra faktorer än behandlingen förvärrat symtomen. Utifrån ett 

patientsäkerhetsperspektiv bör behandlare vara extra vaksamma för att identifiera patienter 

som försämrats under behandling, och om möjligt identifiera orsakerna. Att en stor grupp 

försämrats visar även att den förbättring som uppvisas med sänkt medelvärde totalt för alla 

patienter, är ännu större för den grupp som faktiskt fått positivt resultat av behandlingen. 
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En möjlig anledning till att inte upptäcka förändring hos patientgruppen på eftermätning 

skulle vara att PCL-C inte uppmätt den förändring som faktiskt fanns hos gruppen på grund 

av en takeffekt. En kontroll för takeffekt vid eftermätning gav inget resultat då svaren på 

både enskilda frågor och på hela skalan i hög grad var normalfördelade. Detta talar för att 

värden uppmätta efterbehandling är en indikation på den då aktuella symtomnivån. Mätning 

av själva förändringen mellan före och efter behandling kan fortfarande påverkas av en 

eventuell takeffekt vid förmätning. Takeffekter kan möjligtvis minskas genom att göra om 

skattningsskalor till exempel möjliggöra för patienter att skatta högre än det som är 

likertskalans max (5 = extremt mycket). Ett annat alternativ är att göra en viktad skala varit 

viktad så att den har fler alternativ som beskriver mycket symtombelastning. 
 
Resultatet i studien visar en minskning av nivån på komorbida ångest- och 

depressionssymtom utifrån det sekundära utfallsmåttet HSCL-25. Den stora effekten 

(d = 1,28) visar att behandlingen varit effektiv även för komorbida ångest- och 

depressionssymtom. Samtidigt visar andelen patienter som var under det vanligen använda 

gränsvärdet för skalan att en knapp tredjedel (27 %) fått en så stor minskning att någon 

komorbid diagnos är mindre trolig. Minskningen tyder ändå på att behandlingen gett effekt 

för gruppen i stort även på de komorbida symtomen. En multidisciplinär behandling kan ha 

fler komponenter än strikt traumafokuserade och det kan därför antas att en minskning i 

komorbida symtom kan vara högre prioriterad än i en strikt traumafokuserad behandling. 

Traumafokuserade behandlingar har uppvisat högre effekt på PTSD än depression (Lambert 

& Alhassoon, 2015). Denna studies utfall har likt tidigare studier en större förändring i 

PTSD-symtom än komorbiditet. 
 
För en grupp ökde nivån av komorbida symtom under behandlingen (15 %), vilket ger skäl 

för behandlare att vara uppmärksamma på patienters möjligen försämrade hälsa under 

behandlingstiden. En ökning av komorbida symtom, är precis som gällande PTSD-symtom, 

viktig att identifiera ur patientsäkerhetsperspektiv. I behandlingstudier som bara fokuserar 

på PTSD kan denna komorbiditet ses som sekundär, men multidisciplinär behandling skulle 

kunna ha komponenter som följer upp ökad komorbid ohälsa, och försöka åtgärda den. 
 
Analysen av olika variabler som kan predicera nivån av PTSD-symtom efter behandling 

fann både variabler som predicerade respektive inte visade statistisk signifikans för 

prediktion av utfall. En liten och icke-signifikant korrelation fanns mellan utfall och 

variabeln kön. Att vara kvinna eller man har inget signifikant samband med 

behandlingsutfall. Komorbida symtom hade en högre korrelation med utfall och är en 

möjlig prediktor, men undersöktes inte vidare då korrelationen med PTSD-symtom vid 

förmätning var stor. Den första regressionsmodellen med variablerna ålder, PTSD-symtom 

vid förmätning och tortyr påvisade att variabeln tortyr, hade både liten och icke-signifikant 

korrelation med utfall, och hade därmed inte en funktion som prediktor. Tortyr som en del 

av patientens traumaerfarenhet kan möjligtvis ha mindre samband med utfall 

bland,flyktingar som sökt sig till specialiserade kliniker än i andra patientgrupper. 
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Flyktingar har i hög grad upplevt ett flertal trauman och det kan vara svårt att urskilja den 

separata inverkan av tortyr då andra traumatiska erfarenheter kan ha varit att se anhöriga 

dödas och att själv ha blivit utsatt för grovt sexuellt våld. En möjlighet är att tortyrens 

påverkan på somatisk problematik i högre grad går att urskilja i denna grupp än i mätning 

av PTSD-symtom. En positiv aspekt är att de som blivit torterade har fått lika stor 

förbättring av behandlingen. Vilket i förlängningen kan tolkas som att även PTSD-symtom 

efter tortyr kan behandlas med lika hög effektivitet som efter andra trauman. 
 
Modellen med prediktorerna nivå PTSD-symtom vid förmätning och ålder, predicerade 

36 % av variansen i sin helhet. Detta påvisar en möjlig klinisk användbarhet av modellen 

för att göra en prognos för behandling. PTSD-symtom vid förmätning och ålder, har båda 

ett enskilt värde som prediktorer där ålder som prediktor enskilt förklarar en större unik del 

av variansen (17 %). Denna modell kan vara underlag för diskussion om behandling kan 

anpassas för att bättre möta äldre och patienter med höga symtomnivåer, men fler studier 

med bättre underlag behövs för att bekräfta modellen. Det kan finnas andra bakomliggande 

medierande eller modererande variabler som inte varit möjliga att undersöka i denna 

studien och variablerna påvisar bara ett samband. Därför bör inga kausala förklaringar dras 

ur detta resultat. 
 
Resultat i relation till tidigare forskning 
Ett flertal andra studier har identifierats som intressanta för att få perspektiv på resultaten i 

föreliggande studie. En av dessa studier är Anderzons (2014) effectiveness studie på en 

svensk specialistmottagning för PTSD. Mottagningen tar emot patienter som varit med om 

olika sorters traumatiska händelser och kriteriet för att skrivas in är att PTSD bedömts vara 

primär diagnos. Gränsvärdet som sattes för inklusion i studien var samma som i 

föreliggande studie 44 poäng på PCL-C. Urvalet i Anderzons studie hade vid förmätning på 

PCL-C liknande symtomnivåer (M 63,00, SD 12,68) som i föreliggande studie. Deltagarna 

behandlades i studien av Anderzon (2014) med den traumafokuserade metoden förlängd 

exponering som i upprepade studier i flera länder med ett flertal patientgrupper visat god 

effekt (Foa et al., 2013). I Anderzons studie var sessionslängden 90 min och de som 

fullföljde behandling hade i genomsnitt deltagit i 19,85 sessioner. Effektstorleken som 

uppnåddes i studien av Anderzon (2014) var större (d = 2,29) gällande minskning av 

PTSD-symtom än i föreliggande studie. Av de patienter som fullföljde behandling hamnade 

81,5 % under 44 poäng i eftermätningen. Detta innebär att många fler patienter uppnått 

kliniskt signifikant förändring. En möjlig förklaring till den mycket större förbättringen i 

PTSD-symtom är att en traumafokuserad behandling getts till alla patienter i studien av 

Anderzon (2014) medan det i en multidisciplinär behandling kan vara annat fokus för 

behandlingen än PTSD-symtom. En annan möjlig förklaring är att den behandling för 

trauma som flyktingarna fått på de specialiserade klinikerna inte har varit lika effektiv. Då 

patientgrupperna är olika kan även samma behandling ha olika resultat, en behandlingsform 

som förlängd exponering kan även vara svårare att genomföra med flyktingar. Då 

medelvärdet på PCL-C varit lika vid förmätning är det troligt att det inte är graden av 
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PTSD-symtom som påverkar det annorlunda utfallet vid behandling, om inte en takeffekt 

på enskilda frågor maskerar skillnader i symtomnivå. 
 
En svårighet att jämföra olika multidisciplinära behandlingar är att de innehåller olika 

interventioner och kan ha olika fokus, samt att studierna har olika design och använder 

olika mått för utfall och effekt. Tidigare sammanställningar av resultat av multidisciplinära 

behandlingar för flyktingar har visat blandade resultat och där vissa studier inte påvisar 

någon behandlingseffekt (Nickerson et al., 2011; Palic & Elkit, 2011). Sammanställningen 

av Nickerson et al. (2011) visar även att olika multidisciplinära behandlingar kan ge effekt 

på olika symtomkluster. I föreliggande studie har ingen uppdelning gjorts efter 

symtomkluster, men resultatet påvisar att multidisciplinära behandlingar har viss effekt för 

patienter som avslutar behandling. Förändringar i PTSD-symtom och komorbida ångest- 

och depressionssymtom i föreliggande studie har stora effekter likt två av studierna som 

beskrivs av Palic och Elkit (2011). De samlade resultaten från studier visar på stor variation 

på resultat vilket kräver att studier i högre grad identifierar specifika komponenter som 

används. Studier av multidisciplinära behandlingar kan ge en mer korrekt bild om även 

utfallsmåtten kan anpassas till de interventioner som specifika grupper av patienter fått och 

det fokus som funnits för individuella behandlingar. Andra mått som frekvens av 

försörjning genom arbete, livskvalité och dysfunktion orsakad av smärta kan möjligtvis ge 

en annan bild av fördelar med multidisciplinära behandlingar i relation till traumafokuserad 

behandling, som inte syns då bara PTSD-symtom och komorbida symtom analyseras. 
 
Majoriteten av patienterna i föreliggande studie fick trots minskad nivå av symtom ingen 

kliniskt signifikant förändring. I Stenmarks et al. (2013) studie framgår att en majoritet 

(54,5 %) av de flyktingar och asylsökande som behandlas med den traumafokuserade 

interventionen NET fortfarande uppfyllde kriterierna för PTSD-diagnos sex månader efter 

behandling. Utöver PTSD-diagnosen uppfyllde hälften av patienterna, som även uppfyllde 

diagnosen egentlig depression innan behandling, även kriterierna för denna diagnos efter 

behandling. Resultatet för NET påvisar hur även specifikt utvecklade traumafokuserade 

terapier för flyktingar har svårt att uppnå de resultat som traumafokuserade behandlingar 

har för andra patientgrupper. Utifrån medelvärde i föreliggande studie vid eftermätning 

uppfyller troligtvis en högre andel PTSD-diagnosen än i Stenmarks studie efter NET 

interventionen. I studien av Stenmark et al. (2013) jämförs NET med en multidisciplinär 

intervention som visade sig vara mindre effektiv än NET då 81 % av patienterna 

fortfarande uppfyllde diagnoskriterierna för PTSD efter behandling, respektive 74 % av 

patienterna med egentlig depression. NET var effektivare även på depression vilket betyder 

att även komorbiditet kan minska mer i traumafokuserad behandling än i multidisciplinär 

behandling. Även i föreliggande studie låg trots en minskning i nivå en stor del över 

gränsvärdet för komorbid problematik, och likheter i utfall kan ses med den 

multidisciplinära behandlingen i studien av Stenmark et al. (2013). Det som inte kan 

fastställas är hur den traumafokuserade respektive multidisciplinära behandlingen förhåller 

sig till andra mått som livskvalité eller somatisk smärta. Båda behandlingarna i Stenmark et 
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al. (2013) bestod av 10 stycken 90 minuter långa sessioner, vilket innebär att även korta 

interventioner kan ha viss effekt även för en grupp med komplex problematik. Vidare är 

behandlingarna i Stenmark et al. (2013) genomförda i den psykiatriska öppenvården inte på 

specialiserade kliniker för flyktingar, som i föreliggande studie, och inkluderar i studien 

även asylsökande som har en ytterligare stressfaktor. Då multidisciplinära behandlingar kan 

inkludera manualbaserade traumafokuserade behandlingar och NET visar på goda initiala 

resultat med en kort intervention, kan möjligtvis NET integreras som en komponent i 

multidisciplinär behandling även på specialiserade kliniker. 
 
Effekten på komorbida ångest- och depressionssymtom i föreliggande studie kan jämföras 

med resultaten i en studie av Buhmann et al. (2015) genomförd på en specialiserad 

mottagning för flyktingar i Danmark. För inklusion i studien krävdes att patienterna 

uppfyllde kriterierna för en av diagnoserna PTSD (87 % av patienterna uppfyllde 

kriterierna) eller egentlig depression (97 % av patienterna uppfyllde kriterierna). I 

jämförelse med föreliggande studie hade patienterna högre nivå av komorbida symtom vid 

förmätning med HSCL-25 (M 3,21 SD 0,44). Uppmätt behandlingseffekt, för patienter som 

fullföljde behandling, mellan för och eftermätning på HSCL-25 var mindre (Cohens d = 

0,59) än i föreliggande studie (Buhmann et al. 2015). Medelvärdet efter behandling var som 

i föreliggande studie över gränsvärdet för klinisk signifikant förändring. Den begränsade 

effekten på ångest- och depressionssymtom i jämförelse med effekten i föreliggande studie 

påvisar att en standardiserad metod inte nödvändigtvis behöver vara bättre när det gäller 

flyktingars komorbida symtom. Behandlingen i Buhmann et al. (2015) använde sig i hög 

grad av de standardiserade komponenterna: medicinering med SSRI, medicin mot 

sömnproblem och traumafokuserad KBT-behandling, samt visst stöd från socialarbetare. 

Patienterna hade i snitt 22,3 sessioner varav 13,5 med psykolog. Kombinationen av att 

patienterna i studien av Buhmann et al. (2015) haft en högre nivå av komorbida symtom 

innan behandling och ett striktare fokus på trauma i behandlingen kan möjligtvis påverkat 

att resultatet för behandling av komorbida symtom är sämre än i föreliggande studie. 
 
Valet av terapeutisk metod och hur den levererats har setts som de främsta prediktorerna för 

utfallet av behandling (Stenmark et al., 2014). Många studier har inte analyserat andra 

möjliga prediktorer för utfall. De studier som undersöker variabler som påverkar utfall för 

behandling av traumatiserade har använt sig av många olika sorters statistiska metoder och 

gjorts på olika patientgrupper. Detta medför att det är svårt att göra detaljerade jämförelser. 
 
En studie av prediktorer som kan jämföras med föreliggande studie är studien av 

behandling för flyktingar gjord av Stenmark et al. (2014). Stenmark et al. (2014) använde 

en bivariat logistisk regressionsanalys utifrån en uppdelning mellan patienter som hade 

minskad nivå av symtom i jämförelse med patienter som vilkas nivå av PTSD-symtom inte 

förändrats eller ökat. Kvinnor hade i högre grad än män minskade PTSD-symtom. 

Resultatet i Stenmark et al. (2014) skiljer sig från resultatet i föreliggande studie. En möjlig 

medierande variabel som kan förklara skillnaderna i utfall är förövarstatus. I studien av 
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Stenmark et al. (2014) har patienter som utsatt andra för våld i lägre grad förbättras av 

behandling. Förövarstatus hade starkt samband i studien med manligt kön, och de två 

variablerna kunde inte åtskiljas (Stenmark et al., 2014). Eftekhari et al. (2013) har i en 

studie av krigsveteraner (n = 1888) i USA, varav 13 % var kvinnor, i likhet med Stenmark 

et al. (2014) funnit att behandling gett större effekt för kvinnor än män. I studien användes 

behandlingsmetoden förlängd exponering och deltagarna hade erfarenhet av främst 

stridsrelaterade krigstrauman och i andra hand militärt sexuellt trauma. Kvinnorna i studien 

var i högre grad utsatta för militärt sexuellt trauma och var därmed troligtvis offer i högre 

grad än män som kan ha traumatiserats i stridssituationer där det är troligare att vara 

förövare. Skillnaden i utfall enligt kön kan i så fall modereras av förövarstatus på det sätt 

som diskuteras i jämförelsen med studien av Stenmark et al. (2014). Att kvinnor hade högre 

bortfallsfrekvens i studien av Eftekhari et al. (2013) kan även det ha påverkat skillnader i 

utfall gentemot föreliggande studie. 
 
I studier av behandling för civilt traumatiserade av Van Minnen et al. (2008) och 

behandling för flyktingar av Buhmann et al. (2015) har kön likt i föreliggande studie inte 

haft signifikant samband med behandlingsutfall. I föreliggande studie har det inte varit 

möjligt att kontrollera för förövarstatus, men det är möjligt att förövarstatus kan vara en 

bakomliggande variabel som modererar variabeln kön som prediktor för behandlingsutfall. 

I studier som föreliggande studie med deltagare som är flyktingar och studier med civilt 

traumatiserade kan förövarstatus bland män vara lägre än bland soldater och andra grupper 

av flyktingar, och därmed sakna samband med behandlingsresultat.  
 
I studien av Van Minnen et al. (2008) gjordes repeterade mätningar före och efter 

behandling i två grupper av patienter som varit utsatta för traumatiska händelser och 

därefter behandlats med förlängd exponering. I båda grupperna fanns en utifrån Cohens 

(1992) kriterier stor korrelation (r = 0,61 och r = 0,57) mellan förmätning och eftermätning 

av PTSD-symtom. Styrkan i PTSD-symtom kan därmed vara en prediktor för både 

flyktingar och populationer med andra traumaerfarenheter.  
 
En medelstor korrelation (r = 0,27) fanns i Van Minnen et al. (2008) mellan att vara äldre 

och PTSD-symtom i en av grupperna, men inte i den andra, vilket kan tyda på att det finns 

bakomliggande variabler som påverkar om ålder ger utslag på behandlingsresultat. Ålder 

uppvisade inte egenskap av prediktor i studien av Ehlers et al. (1998) där kvinnor (n = 20) 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp bedömdes dikotomt utifrån respons på förlängd 

exponeringsterapi. Det lilla och väldigt specifika urvalet i samband med den dikotoma 

bedömningen gör att generaliserbarheten gällande ifall att vara äldre påverkar utfallet är låg 

i förhållande till föreliggande studie. Även att deltagarnas medelålder (M = 36,5) i studien 

av Ehlers et al. (1998) var lägre än i föreliggande studie kan ha påverkat skillnader i 

resultat. 
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En jämförelse för flera prediktorer kan göras med studien av Buhmann et al. (2015) där 

multipel regressionsanalys användes för att undersöka prediktorer. I studien predicerade 

varken ålder, symtom vid förmätning, tortyr eller kön behandlingens effekt på varken 

PTSD-symtom eller komorbida ångest- och depressionssymtom. Hög nivå av PTSD-

symtom predicerades däremot av lägre socioekonomisk status, som inte varit möjligt att 

analysera i föreliggande studie. Patientgruppen i Buhmann et al. (2015) var lik den i 

föreliggande studie i ålder (M 43,4, SD 8,0), könsfördelning (54 % män, 46 % kvinnor) och 

i förekomst av tortyr (54 %). Buhmann et al. (2015) använde psykofarmaka i kombination 

med en strukturerad KBT-intervention. Skillnaderna mellan behandlingsformerna kan 

påverka vilka variabler som predicerar behandlingsutfall. Det kan även vara så att de som 

varit äldre och haft högre PTSD-symtom i föreliggande studie i högre grad haft låg 

socioekonomisk status och att det därmed är en bakomliggande variabel. Äldre patienter 

kan i högre grad vara arbetslösa, sjukskrivna eller pensionärer och därmed ha förhöjd risk 

för att ha låg socioekonomisk status. Låg socioekonomisk status kan även vara en pågående 

stressor som påverkar nivån av PTSD-symtom både innan och efter behandling hos både 

äldre och yngre patienter. Då psykisk ohälsa påverkar möjligheten till en god inkomst 

negativt kan det föreligga ömsesidig påverkan mellan hög symtomnivå och låg 

socioekonomisk status.  
 
När det gäller tortyr finner varken Buhmann et al. (2015) eller Stenmark et al. (2014) att 

förekomst av tortyr predicerar behandlingsutfall. I föreliggande studie replikeras resultatet. 

Detta föranleder som konstaterats i tidigare studie en viss optimism inför behandling av 

torterade (Stenmark et al. 2014). 
 
Resultatens betydelse i ett större sammanhang 
Prevalens av PTSD har i Sverige en stark koppling till demografiska kategorier som kön 

och att vara utlandsfödd som förklaras av en större utsatthet för traumatiska händelser (Al-

Saffar, 2003; Frans et al., 2005). Al-Saffar (2003) påvisar i sin studie av en 

öppenvårdsmottagning i Stockholm att PTSD underdiagnostiseras i primärvården till viss 

del bland svenskar, men i hög grad hos olika grupper av migranter från till exempel Iran 

och Irak varav många är flyktingar. Detta kan betyda att de inte får den vård som de har rätt 

till. Föreliggande studie visar att specialiserad vård troligtvis kan hjälpa en del av dessa 

människor. Det kan tänkas att även en begränsad förbättring får praktisk betydelse över tid 

om ett stort antal flyktingar kan få till exempel ett minskat antal sömnlösa nätter på grund 

av mardrömmar, ha minskade koncentrationssvårigheter, mindre ångest och färre 

depressiva symtom. Detta kan i förlängningen innebära skillnad både för patienterna, deras 

familjer, släkt och de bostadsområden där en hög andel av de boende är flyktingar. Nivå av 

PTSD-symtom har samband med arbetslöshet och låg social status vilket i sin tur kan 

predicera depression och lägre självskattat välbefinnande (Al-Saffar, 2003; Tinghög et al., 

2007). En minskad nivå av PTSD-symtom kan i bästa fall innebära en ökad förmåga att 

försörja sig genom arbete och därigenom minska den utsatthet som följer av låg 

socioekonomisk status. 
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Vikten av god behandling kan även förstås utifrån den modell som förklarar flyktingars 

psykologiska reaktioner utifrån tidigare trauma i hemlandet och under flykt, samt pågående 

stress (Nickerson et al., 2011). En lyckad multidisciplinär behandling kan i bästa fall 

minska påverkan från den psykologiska bördan från tidigare trauma, samtidigt som den på 

andra sätt kan ge stöd till flyktingarna att minska den pågående stressen. Behandling av den 

psykiska problematik som finns kan därigenom förhoppningvis även påverka den förhöjda 

mortaliteten, det subjektiva lidandet och öka livskvalitén. Denna studie påvisar likt flera 

tidigare att även flyktingar som blivit utsatta för tortyr kan ha nytta av behandlingen vilket 

är positivt för individerna och samhället. Behandling och rehabilitering av torterade är även 

en viktig fråga utifrån Förenta nationernas konvention mot tortyr (Patel et al., 2014).  
 
Då Sverige fram till år 2015 mottagit många asylsökande, även om det är oklart hur många 

som får uppehållstillstånd, är det troligt att vård av flyktingar kommer fortsätta vara ett 

viktigt och framträdande område inom svensk psykiatri. Det är även av stor betydelse att 

möjliga framsteg och utveckling inom vård av flyktingar som görs i Sverige systematiseras 

och dokumenteras då den stora majoriteten av flyktingarna i världen fortfarande är kvar 

som internflyktingar eller i närliggande länder. 
 
Framtida forskning 
Överlag behövs fler studier för att förstå vad som kan öka behandlingseffekt och minska 

antalet patienter som försämras under behandling. Det finns många kunskapsluckor när det 

gäller behandling av tortyr- och krigsskadade. Patientgruppen är i sig väldigt heterogen och 

likaså är den psykologiska, somatiska och sociala problematik som kringgärdar patienterna. 

Fler studier behövs som kan specificera kunskap om behandling och undersöka i vilken 

grad resultat kan generaliseras till andra flyktinggrupper på andra platser. 
 
Multidisciplinär behandling är ett område som är svårt att undersöka då 

behandlingsformerna ofta innehåller ett flertal ostandardiserade komponenter. Ett steg 

framåt i forskningen kan vara bygga vidare utifrån standardiserade terapiformer och 

komponera dem på ett anpassat sätt till patienter som har specifik problematik. Detta kan 

göra att det blir möjligt att på ett kontrollerat sätt studera fler områden än det strikt 

traumafokuserade. Intressant utveckling kan vara att studera behandling för exempelvis 

traumafokuserad behandling i kombination med psykologisk behandling för till exempel 

depression, sömnproblem eller sexuell problematik. Studier behövs även som undersöker 

hur effekten i behandlingen kan bli större. Detta kan studeras genom till exempel 

kombination av behandlingar, men även av högre doser i interventioner som redan görs. 

Det är även viktigt att utveckla studier för att i högre grad kunna identifiera de patienter 

som försämras under behandlingen, och om möjligt byta behandlingsform för att se om 

detta kan påverka positivt. Ytterligare kunskap behövs även om hur förändring under 

behandlingstiden i variabler som socioekonomisk status kan påverka utfall på behandling. 

För att genomföra studier som föreslagits krävs bättre datainsamlingsmetoder, så att bortfall 
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kan kartläggas och begränsas. Förändrade datainsamlingsmetoder bör även innebära att i 

högre grad använda översatta validerade självskattningsformulär. 
 
Att psykologisk behandling förstås utifrån ett kulturellt perspektiv och även behöver 

anpassas kulturellt är ingen ny fråga, men en ofta förbisedd fråga. Något som bidrar till 

detta är att det är svårt att definiera från vilken kultur människor är och vart gränserna går, 

då kulturer överlag hela tiden förändras och blandas. Tyvärr är det så att flyktingar i många 

fall kommer från områden där det inte funnits förutsättningar att utveckla och anpassa 

psykiatriska kunskaper till rådande kultur, och i ännu mindre grad funnits resurser att 

formalisera och strukturera erfarenheterna. Den västerländska forskningsvärlden behöver 

även i högre grad ta till sig och uppmärksamma de faktiska erfarenheter och den forskning 

som finns. Då det råder brist på randomiserade kontrollerade studier från dessa områden 

skulle en mer inkluderande hållning kunna bidra till en fullständigare bild av tillgängliga 

behandlingsmetoder (Patel, 2014). 
 
Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis visar resultaten från studien att de multidisciplinära behandlingar som 

ingått har en viss klinisk effekt på PTSD-symtom och komorbida ångest- och 

depressionssymtom. Prediktorer för en högre nivå av PTSD-symtom vid eftermätning som 

identifierats i studien var att vara äldre och att ha högre nivå av PTSD-symtom innan 

behandling. Graden av generaliserbarhet utifrån studien är låg då bara ett fåtal av 

patienterna som tas in på klinikerna genomför eftermätning, och behandlingen för de 

patienter som ingått i studien inte kan specificeras närmare. Brist på uppföljningsmätningar 

gör också att varaktighet av förändring inte är känd. Studiens styrka är att den 

sammanställer information inom ett område där det saknas kunskap och att den utgår från 

de faktiska förhållanden och patienter som finns på de kliniker som bedriver denna 

behandling. 
 

Referenser 
 
Al-Saffar, S. (2003). Trauma, ethnicity and posttraumatic stress disorder in outpatient psychiatry. Diss. 

(sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2003. Stockholm. 
 
American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders (3rd ed.). 

Washington, DC. 
 
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4rd ed.). 

Washington, DC. 
 
Anderzon, A. (2014). Förlängd exponeringsterapi vid PTSD (Opublicerad specialistuppsats). Stockholms 

universitet, Psykologiska institutionen. 
 



25 
 
Blanchard, E. B., Jones-Alexander, J., Buckley, T. C., & Forneris, C. A. (1996). Psychometric properties of 

the PTSD checklist (PCL). Behaviour Research and Therapy, 34(8), 669-673. 
 
Buhmann, C., Mortensen, E. L., Nordentoft, M., Ryberg, J., & Ekstrom, M. (2015). Follow-up study of the 

treatment outcomes at a psychiatric trauma clinic for refugees. Torture, 25(1), 1-16. 
 
Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159. 
 
Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics [Elektronisk resurs] : effect sizes, confidence 

intervals, and meta-analysis. New York: Routledge. 
 
Derogatis, L. R., Lipman, R. S., Rickels, K., Uhlenhuth, E. H. and Covi, L. (1974), The Hopkins Symptom 

Checklist (HSCL): A self-report symptom inventory. Syst. Res., 19: 1–15. 
 
Eftekhari, A., Ruzek, J. I., Crowley, J. J., Rosen, C. S., Greenbaum, M. A., & Karlin, B. E. (2013). 
Effectiveness of national implementation of prolonged exposure therapy in veterans affairs care. JAMA 

Psychiatry, 70(9), 949-955. 
 
Ehlers, A., Clark, D. M., Dunmore, E., Jaycox, L., Meadows, E., & Foa, E. B. (1998). Predicting response to 

exposure treatment in PTSD: The role of mental defeat and alienation. Journal of Traumatic Stress, 11(3), 

457-471. 
 
Felmingham, K. L., & Bryant, R. A. (2012). Gender differences in the maintenance of response to cognitive 

behavior therapy for posttraumatic stress disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80(2), 

196-200. 
 
Foa, E. B., Hembree, E. A., Rothbaum, B. O. (2013). Emotionell bearbetning vid PTSD. Terapeutmanual vid 

traumafokuserad KBT. Stockhom: Natur & Kultur. 
 
Foa, E. B., Riggs, D. S., Massie, E. D., & Yarczower, M. (1995). The impact of fear activation and anger on 
the efficacy of exposure treatment for posttraumatic stress disorder. Behavior Therapy, 26(3), 487-499. 
 
Forbes, D., Parslow, R., Creamer, M., Allen, N., McHugh, T., & Hopwood, M. (2008). Mechanisms of anger 

and treatment outcome in combat veterans with posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 

21(2), 142-149. 
 
Frans, Ö., Rimmö, P. -., Åberg, L., & Fredrikson, M. (2005). Trauma exposure and post-traumatic stress 

disorder in the general population. Acta Psychiatrica Scandinavica, 111(4), 291-299.  
 
Hagenaars, M. A., van Minnen, A., & Hoogduin, K. A. L. (2010). The impact of dissociation and depression 

on the efficacy of prolonged exposure treatment for PTSD. Behaviour Research and Therapy, 48(1), 19-27. 
 
Halvorsen, J. Ø., Stenmark, H., Neuner, F., & Nordahl, H. M. (2014). Does dissociation moderate treatment 

outcomes of narrative exposure therapy for PTSD? A secondary analysis from a randomized controlled 

clinical trial. Behaviour Research and Therapy, 57, 21-28. 
 



26 
 
Jakobsen, M.; Thoresen, S.; Johansen, L. (2011). Validity of Screening for Post-Traumatic Stress Disorder 

and Other Mental Health Problems Among Asylum Seekers from Different Countries, The Journal of Refugee 

Studies 24(1), 171-186. 
 
Keen, S. M., Kutter, C. J., Niles, B. L., & Krinsley, K. E. (2008). Psychometric properties of PTSD checklist 

in sample of male veterans. Journal of Rehabilitation Research and Development, 45, 465−474. 
 
Lambert, J. E., & Alhassoon, O. M. (2015). Trauma-focused therapy for refugees: Meta-analytic findings. 
Journal of Counseling Psychology, 62(1), 28-37. 
 
Lavik, N. J., Hauff, E., Solberg, Ø., & Laake, P. (1999). The use of self-reports in psychiatric studies of 

traumatized refugees: Validation and analysis of HSCL-25. Nordic Journal Of Psychiatry, 53(1), 17-20. 
 
Lewis-Fernández, R., Hinton, D. E., & Marques, L. (2014). Culture and PTSD. Handbook of PTSD: Science 

and practice (2nd ed.). (pp. 522-539) Guilford Press, New York, NY. 
 
McDonald, S. D., & Calhoun, P. S. (2010). The diagnostic accuracy of the PTSD checklist: A critical review. 

Clinical Psychology Review, 30(8), 976-987. 
 
Migrationsverket, (2015). Årsredovisning 2014. Hämtad 7 november 2015 från 

http://www.migrationsverket.se. 
 
Monson, C.M., Gradus, J.L., Young-Xu, Y., Schnurr, P.P., Price, J.L., & Schumm, J. A. (2008). Change in 

posttraumatic stress disorder symptoms: Do clinicians and patients agree? Psychological Assessment, 20 (2), 

131 -138. 
 
Nickerson, A., Bryant, R. A., Silove, D., & Steel, Z. (2011). A critical review of psychological treatments of 

posttraumatic stress disorder in refugees. Clinical Psychology Review, 31(3), 399-417. 
 
Palic, S., & Elklit, A. (2011). Psychosocial treatment of posttraumatic stress disorder in adult refugees: A 
systematic review of prospective treatment outcome studies and a critique. Journal of Affective Disorders, 

131(1-3), 8-23. 
 
Patel, N., Kellezi, B., & Williams, A. C. (2014). Psychological, social and welfare interventions for 

psychological health and well-being of torture survivors. Cochrane Database of Syst. Rev, 11. 
 
Ruggiero, K. J., Del Ben, K., Scotti, J. R., & Rabalais, A. E. (2003). Psychometric Properties of the PTSD 

Checklist—Civilian Version. Journal Of Traumatic Stress, 16(5), 495. 
 
Slobodin, O., & de Jong, Joop T. V. M. (2015). Mental health interventions for traumatized asylum seekers 

and refugees: What do we know about their efficacy?. International Journal of Social Psychiatry, 61(1), 17-

26. 
 
Song, S. J., Kaplan, C., Tol, W. A., Subica, A., & de Jong, J. (2015). Psychological distress in torture 

survivors: Pre- and post-migration risk factors in a US sample. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology, 50(4), 549-560. 
 

http://www.migrationsverket.se/


27 
 
Steel, Z., Momartin, S., Silove, D., Coello, M., Aroche, J., & Tay, K. W. (2011). Two year psychosocial and 

mental health outcomes for refugees subjected to restrictive or supportive immigration policies. Social 

Science & Medicine, 72(7), 1149-1156. 
 
Stenmark, H., Catani, C., Neuner, F., Elbert, T., & Holen, A. (2013). Treating PTSD in refugees and asylum 

seekers within the general health care system. A randomized controlled multicenter study. Behaviour 

Research and Therapy, 51(10), 641-647. 
 
Stenmark, H., Guzey, I. C., Elbert, T., & Holen, A. (2014). Gender and offender status predicting treatment 

success in refugees and asylum seekers with PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 5. 
 
Tarrier, N., Sommerfield, C., Pilgrim, H., & Faragher, B. (2000). Factors associated with outcome of 

cognitive-behavioural treatment of chronic post-traumatic stress disorder. Behaviour Research Therapy, 

38(2), 191-202. 
 
Tinghög, P., Al-Saffar, S., Carstensen, J., & Nordenfelt, L. (2010). The association of immigrant- and non-

immigrant-specific factors with mental ill health among immigrants in sweden. International Journal of 

Social Psychiatry, 56(1), 74-93. 
 
Tinghög, P., Hemmingsson, T., & Lundberg, I. (2007). To what extent may the association between 

immigrant status and mental illness be explained by socioeconomic factors?. Social Psychiatry and 

Psychiatric Epidemiology, 42(12), 990-996. 
 
Toivanen, T., Toivanen, S., (2014) Utsatt för tortyr. Gothia Fortbildning, Stockholm. 
 
Van Minnen, A., Arntz, A., & Keijsers, G. P. (2002). Prolonged exposure in patients with chronic PTSD: 

Predictors of treatment outcome and dropout. Behaviour Research Therapy, 40(4), 439-457. 
 
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Global Trends 2014: World at War, 18 June 2015, 

Hämtad 7 november 2015 från http://www.unhcr.org/statistics. 
 


