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Sammanfattning.  Syftet är att kritiskt granska schablonmässig tillämpning av krissamtal, s.k. 
”debriefing”, gentemot drabbade och personal i samband med katastrofer. Metoden diskuteras kritiskt 
och ifrågasätts starkt. Flera tankefel figurerar i samband med sådan praxis. Bevisbördan för metodens 
anspråk har inte metodens förespråkare klarat av. Det förbises att metodiken ger och kan ge negativa 
effekter för de flesta eller en del människor. Inte heller bör positiv upplevelse förväxlas med faktisk 
positiv effekt. Det kan inte heller som sker förutsättas att människor som är inblandade vid katastrofer 
skulle utgöra en psykologiskt homogen grupp, där alla bör bemötas likartat – generaliseringsfel görs. 
I värsta fall bidrar schablonmässig metodik med mer eller mindre anvisade/påtvingade krissamtal till att 
människor skadas och blir sämre på att själva och tillsammans med närstående klara av återhämtning 
efter trauman.  
 
Kritisk diskussion 
I samband med tsunamikatastrofen i Sydostasien den 26 december 2004 har det i media, liksom vid en 
del andra katastrofer, förekommit uttalanden om människors behov av att genomgå samtal med 
professionella hjälpare under dagarna efter katastrofen. Tanken  (ibland uttalad) verkar ha varit att senare 
psykiska skadeverkningar därigenom kan undvikas. Jag hörde en psykolog på TV framföra en ovanligt 
svamlig utläggning om allas behov av att prata efter en sådan här händelse. En pappa i en familj däremot 
som uppgav sig ha varit med om ett professionellt samtal uttalade i förbifarten någon skepsis kring om 
det hade någon verkan. Det är naturligtvis inte idag särskilt opportunt att ta upp en kritisk diskussion 
kring om och på vilket sätt drabbade människor kan behöva samtala med professionella hjälpare efter 
olyckor eller större katastrofer.  
 
Det välmenande behöver inte alltid vara det som är lämpligt. Då det inte finns anledning tro att vi i 
framtiden skulle vara förskonade från katastrofer och olyckor av många slag, så finns god anledning till 
kritisk genomlysning, där olika erfarenheter och perspektiv kan integreras. Det handlar både om att på 
bästa möjliga sätt vara drabbade människor till hjälp och om att använda samhällets resurser där de bäst 
behövs. Dessutom handlar det om att inte låta mindre lämpliga arbetssätt skada människor eller hindra 
utveckling av lämpligare arbetssätt.  
 
När jag hör alla välmenande uttalanden om behovet av professionella samtal kommer jag osökt att tänka 
på ett uttalande i en gammal sociologisk metodbok, vilket syftade på forskningsintervjuer: "Fools rush in 
where angels fear to tread".  Samma problematik är sedan många år känd inom socialt arbete och 
psykologisk terapi, där olämpliga sätt att samtala ibland haft stjälpande i stället för hjälpande verkan. 
Permanenta försämringseffekter är ett i facklitteraturen ofta undanhållet, men dock ibland påtalat 
problem. De verkar enligt forskare ha haft mycket att göra med alltför påträngande och respektlösa 
arbetssätt hos en del hjälpare. Ett annat fenomen man funnit hos socialarbetare och deras klienter är att 
socialarbetarna haft mer abstrakta terapeutiska föreställningar om sina klienters behov medan klienterna 
sagt sig ha mer konkreta materiella hjälpbehov. Det är möjligt att de moderna utbildningskulturerna för 
socialarbetare, psykoterapeuter, psykologer m.fl. grupper överbetonar de terapeutiska behoven, som 
tilldragit sig mycket intresse. Det kan anmärkas att efter en katastrof kan de praktiska, materiella, 
ekonomiska och medicinska hjälpbehoven ha avsevärd prioritet framför de terapeutiska.  
 
En vad gäller den krisbearbetande betydelsen av att samtala inte ointressant aspekt är den 
evolutionspsykologiska. Talet är ett hos människan och hennes föregångare under evolutionen sent 
fenomen som uppkommer för enligt initierade bedömare cirka 100.000 - 200.000 år sedan och långt efter 
utvecklingen av avancerat tänkande. På den tiden före talets tillkomst hade människan förmågan att 
hantera kriser utan professionella samtal och det ter sig inte särskilt troligt att vi skulle ha förlorat den 
förmågan på senare tid, men däremot kan vi ha intalat oss att vi förlorat förmågan - därtill kanske 
övertalade av olika hjälparprofessioner och kvasipsykologiserande propaganda som nedvärderar vår egen 
förmåga till förmån för intäkter till läkemedelsbolag, rådgivare och terapeuter.  
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Det förtjänar ofta att påpekas att metoder som är avsedda att hjälpa inte nödvändigtvis har den positiva 
effekt på individen som antas. I princip kan de i det enskilda fallet ha fyra olika kategorier av effekter. 
De kan som avsett ha någon eller några positiva effekter enbart. De kan ha nolleffekt, dvs. vara 
meningslösa och bortkastad tid och bortkastade resurser. De kan ha någon eller några negativa effekter 
enbart. I bästa fall av övergående art eller i värsta fall bestående. De kan ha blandad effekt i form av 
positiva och negativa effekter för samma person. En effekt ovanför individnivån är att samhället får viss 
kontroll eller inbillad kontroll över individen oavsett vilket av de nämnda utfallen som gäller genom 
koppling till hjälpare, journaler, utredningar m.m. Man behöver inte ha läst särskilt många 
socialtjänstutredningar för 
att kunna förstå den kontrollfunktion som behandlingsinsatser och terapier har.  
 
Vilka effekter som uppkommer för en enskild person kan vara svårt att fastställa, då någon likadan 
kontrollperson som fått samma behandling inte finns och inte kan följas upp. Forskningen har därför sökt 
lösa problemet att fastställa effekter genom gruppjämförelser och i sin mest stringenta form genom att 
jämföra grupper, där deltagarna slumpvis tilldelats olika metoder eller ingen metod alls. Skall man 
rimligt säkerställa att en metod har positiv effekt och inte leder till resursslöseri eller skador, så krävs ett 
flertal studier av olika forskare och på olika grupper, s.k. replikationer (upprepade studier) som visar 
samma sak. 
  
En i behandlingssammanhang etablerad princip gäller så kallad "accountability" (en annan term är 
”evidensbaserad”), dvs. det bör kunna redovisas sakliga grunder för att en metod har avsedda effekter när 
den rutinmässigt erbjuds till människor. Om en metod har positiva effekter för de flesta i en grupp, så 
kan det ändå finnas en större eller mindre andel som metoden inte ger någon effekt för eller ger negativ 
effekt för. Det gäller då att söka finna de aktuella kontraindikationerna, dvs. de tecken som gör att 
metoden inte bör användas i ett enskilt fall.  
 
Principen om evidensbasering åsidosätts dessvärre ofta och metoder erbjuds på grundval av antaganden, 
trosföreställningar, tradition, tillgänglighet, ekonomiska intressen etc. Att människor upplever att de får 
hjälp av en metod är inte ointressant, men säger föga om metodens effekt i andra avseenden. 
 
Dessa personer kunde t.ex. ha mått ännu bättre utan metoden eller med en annan metod, något som inte 
går att veta för den enskilde. Människor uttalar sig också gärna positivt när de fått hjälp. Ett samtal kan 
upplevas trevligt och positivt även om det är obehövligt eller inte leder till någon effekt av betydelse eller 
rentav sänkt individens förmåga. Upplevelse av samtal bör således inte förväxlas med en effekt att 
reducera psykologiska skador. Det är två logiskt skilda frågor.    
 
I november 2003 utkom en forskningsgranskande monografi över ämnet "Does early intervention 
promote recovery from posttraumatic stress?"i tidskriften Psychological science in the public interest, 
vol 4(2), 45-79 med den välkände traumaforskaren och Harvardprofessorn Richard J. 
McNally som huvudförfattare och professorerna Richard A. Bryant i Sydney och Anke Ehlers i London 
som medförfattare - alla tre forskarna hade en omfattande klinisk forskningserfarenhet med då tillhopa 
storleksordningen 500 publicerade forskningsartiklar. Den aktuella granskande monografin förtecknar 
195 forskningsreferenser som underlag. Skriften anges även vara granskad av fem externa sakkunniga, 
varav två experter på den granskade CISD-metoden. Detta är en stringent och solid kritisk-vetenskaplig 
genomgång på 30 informationstäta sidor, men ändå förhållandevis lättläst, och kan starkt rekommenderas 
till alla beslutsfattare och professionella i Sverige som är ansvariga eller involverade i det psykologiska 
efterarbetet vid katastrofer och olyckor.  Skriften har givits ut av American Psychological Society 
(numera Association for Psychological Science, APS), som organiserar en stor del av de forskarna inom 
psykologi (och bl.a. undertecknad). Den torde kunna beställas fram genom svenska universitetsbibliotek. 
Jag tar i det följande upp en del som står i denna skrift, men författarna bör inte belastas med mitt sätt att 
framställa saken och mina egna reflektioner.  
 
Den vanligaste metoden av professionell bearbetning nära i tid efter traumatiska händelser brukar kallas 
"debriefing" och har ofta avsett gruppvisa samtal, men även individuella. Metoden har sina rötter i första 
världskriget, då befälhavare samlade sina soldater efter större strider och dessa berättade vad som hänt. 
Detta ansågs höja stridsmoralen. Det kan även ha funnits fördelar med att utbyta information för både 
befäl och soldater. Denna gruppmetod användes även av amerikanska trupper i andra världskriget och 
används av israeliska armén än idag.   
 
Den amerikanske före detta brandmannen och sjukvårdaren Mitchell är huvudpersonen vad gäller 
uppkomsten av strukturerad "psychological debriefing". Han utbildade sig till en doktorsexamen i 
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"human development" och utvecklade utifrån föreställningar om paralleller mellan stress i krig och stress 
inom medicinsk akutvård idén om hur stressreaktioner hos en del yrkesgrupper såsom brandmän, poliser, 
akutmedicinsk personal m.fl. skulle kunna minskas. Mitchell (1983) talar i den artikel som startar 
utvecklingen om metoden "Critical Incident Stress Debriefing" (CISD). Med kritiska händelser menas 
här traumatiska händelser. Mitchell´s CISD-metod utvecklas alltså ursprungligen utifrån hans egna idéer 
om akutpersonals psykologiska behov och som det verkar utan goda teoretiska eller empiriska 
vetenskapliga grunder. Han hävdade 1983 att metoden var lämplig för såväl grupper som individer, men 
hävdar sedan slutet av 1980-talet att metoden enbart är lämpad för grupper. Det finns idag flera 
debriefing-metoder, men enligt Everly & Mitchell (1999) är Mitchells CISD-metod den mest använda i 
världen. Flera oberoende uppgifter från aktuell organisation (International Critical Incident Stress 
Foundation) under 2002/2003 pekar på att cirka 40.000 personer utbildats årligen under de föregående 4-
5 åren.  
 
En CISD-session varar mellan 3 och 4 timmar och genomförs 2-10 dagar efter en traumatisk händelse 
eller efter längre tid vid masskatastrofer. Enligt sina förespråkare fungerar debriefing därför att det sker 
snabbt efter traumat, därför att det ger psykosocialt stöd och en möjlighet att uttrycka känslor och tankar 
om traumat och därför att det ger information om stress och stresshantering. En session genomförs i sju 
faser med varierande inriktning. I fyra av faserna ställs enligt beskrivningen frågor till deltagarna i 
gruppen, men de kan välja att inget säga. Exempelvis frågorna: "What was the worst part of the incident 
for you personally?", "What physical or psychological symtoms have you noticed, if any, as a result of 
this incident?". Mitchell (1983) skriver "Everyone has feelings which need to be shared and accepted". 
Jag ställer mig ytterst frågande till ett sådant antagande och till detta slag av påträngande frågor. Det kan 
lika gärna tänkas vara så att besvarande av sådana frågor i gruppsammanhang eller att dela tankar och 
känslor med andra kan försvåra bearbetningen som att det kan underlätta bearbetningen. Vid 
grupptillämpning kan det av en del upplevas störande att andra får del av de egna reaktionerna och att det 
skvallras från gruppen. Det kan även lika gärna antas att var och en behöver gå fram i sin egen takt och 
själv styra samtalets innehåll. Det kan vidare lika gärna antas att detta slag av samtal är olämpliga för en 
icke känd andel personer. Människor är psykologiskt unika och varierar i verkligheten. Mindre 
problematisk förefaller den pedagogiska sjätte fasen vara, men råden behöver nog inte passa alla. Det är 
det vitt spridda tankefelet att utan vidare anta att människor är likartade psykologiskt som återkommer i 
denna metod. Därmed vare inte sagt att all debriefing bedrivs på detta sätt och en hel del har bedrivits 
individuellt. Det kan vidare ifrågasättas med vilken rätt det antas vara viktigt för alla att uttala känslor 
och tankar, när vi i mängder av situationer klarar av anpassningen just genom att inte göra det. Ältande 
kan vara destruktivt och kan även bryta ner det sociala stödet. Det är svårt att förstå det lämpliga i att 
uppmuntra människor att prata mer om sina tankar och känslor än de själva naturligt väljer att göra. Det 
är möjligt att debriefing-filosofin fått stärkt grogrund genom att det finns vetenskapligt ogrundade 
terapiläror med något anslutande föreställningar, t.ex. om betydelsen av känslouttryckande och kring 
förekomsten av förträngning eller allmänt kring behovet av terapi som lösning på livsproblem, vilka med 
fördel kan lösas  på andra sätt. En skillnad är dock att människor efter eget övervägande brukar söka sig 
till terapier, medan debriefing kan vara anvisad eller mer eller mindre påtvingad. Att bli påtvingad en 
behandling man inte vill ha eller inte tror på kan leda till ökad risk för psykologiska skadeverkningar.  
 
En intressant grupp för studium är den majoritet som klarar av att återhämta sig från trauman utan 
professionell hjälp - hur gör de detta?  Det finns även anledning fråga sig varför har detta inte studerats 
närmare - inom forskningen finns en extrem fixering vid gamla eller nykonstruerade metoder och ofta ett 
ointresse för de naturliga förlopp, som inte skapar status, karriär eller intäkter för forskare och terapeuter.  
Metodfixeringen är ett problem som behöver bearbetas. Att studera och mer ingående förstå 
variationerna i processerna vid återhämtning efter trauman framstår som viktigare än shablontillämpning 
av en viss metodik.  
 
McNally m.fl. beskriver hur det efter attacken på World Trade Center den 11 september 2001 anlände 
mer än 9.000 "counselors" till New York med siktet inställt på att tala med alla de invånare som antogs 
löpa risk att bli traumatiserade. Det antal invånare som ansåg sig behöva hjälp var  en bråkdel av vad de 
flesta experter förutsagt. Till "Project Liberty" anslogs 23 miljoner dollar plus ytterligare 131 miljoner 
dollar till 3.000 "therapists". Projektledaren bedömde att var fjärde invånare skulle behöva terapi för 
emotionella problem som resultat av terroristattacken. Stora mängder människor som enbart sett attacken 
på TV ansågs alltså löpa risk för emotionella skador som krävde förebyggande åtgärder - en uppfattning 
som onekligen borde tillgodose terapeuternas ekonomiska intressen väl (lobbying kan misstänkas). I maj 
2005 var trots detta fortfarande 90 miljoner dollar av terapifonderna inte utnyttjade. Invånarna ville inte 
ha så mycket terapi som erbjöds. 
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Även om vi i Sverige inte på långa vägar nådde samma höjder när det gällde att bedöma skaderisker och 
hjälpbehov efter Sydostasien-tsunamin, så förekom i media uppgifter om att inte så många som man 
tänkt sig sökt hjälp. En intressant fråga är varför det vällovliga intresset av att hjälpa blir så stort vid 
enstaka katastrofer och lite visar sig vid mängder av andra mer i tiden och rummet jämnt fördelade 
katastrofer i samhället, t.ex. missbrukskarriärer, barn som far illa och växer upp under extrem fattigdom, 
kvinnomisshandel? Är inte dramatiken tillräcklig?  
 
De flesta människor som genomgått debriefing har upplevt det som en hjälp, men det innebär inget 
belägg för att debriefing förhindrar psykologiska skador/störningar. Det är bara genom att  jämföra 
likvärdiga grupper av personer som erhållit respektive inte erhållit debriefing som den frågan kan 
avgöras. Från Mitchells och medarbetares håll har på vaga grunder hävdats att debriefing är effektiv. 
Andra forskare har gjort så kallade metanalyser, dvs. sammanräknat resultat från ett flertal befintliga 
undersökningar, och fått helt andra resultat. Rose m.fl. (2001) fann att det för närvarande inte finns några 
evidens för att debriefing är användbar för att förebygga PTSD (posttraumatic stress disorder) efter 
traumatiska händelser. Rose m.fl. menar att påtvingad debriefing bör upphöra. Enligt en metaanalys av 
van Emmerik m.fl. (2002) så hade symtomreduktion skett hos de traumaexponerade personer som inte 
fått CISD, medan de som fått CISD hade kvar sina symtom, dvs. CISD bevarade symtom i stället för att 
minska dem.  
 
McNally m.fl. (2003) går igenom de undersökningar som av förespråkarna hävdats tala för debriefing. 
Dessa visar sig vid granskningen ha grava metodiska brister och begränsningar.  
 
Anmärkningsvärt är även att det av Mitchell själv och förespråkare anförts studier som bryter mot 
kriterier som Mitchell själv uppställt. Mitchell-gruppen förefaller ha svag vetenskaplig skolning.   
McNally och medarbetare konstaterar att de undersökningar som anförts till stöd för debriefing inte ger 
belägg för metodens effekter vad gäller att mildra stress och förhindra posttraumatiska störningar.  
McNally m.fl. går även igenom de undersökningar som anförts visa ingen eller skadande effekt av 
psykologisk debriefing. Det är mycket allvarligt att flera, som det verkar väl genomförda, studier visar 
eller antyder negativa psykologiska effekter av debriefing. McNally m.fl. granskar även de argument som 
förespråkarna av debriefing anfört mot de negativa studierna. Det påvisas att argumentationen är 
godtycklig, inkonsekvent och icke hållbar. McNally m.fl konstaterar att förespråkarna verkar tro att det 
är berättigat att hävda att debriefing är effektiv till dess att forskare visar att metoden inte är det. Denna 
logik är inte hållbar utan bevisbördan ligger hos dem som hävdar effektiviteten, konstaterar McNally och 
medarbetare. Självklart har förespråkare av en metod bevisbördan, annars skulle vi få en underlig värld.  
 
Sammanfattningsvis är forskningsläget sådant efter de övergripande analyser av forskningen som utförts 
av Rose m.fl. (2001), van Emmerik m.fl (2002) och McNally m.fl. (2003) att debriefing enligt Mitchells 
metod bör avföras på grund av bristande effekt och på grund av risken att skada människor. Det är som 
antytts inte särskilt svårt att tänka sig hur sådana skador kan uppkomma med de godtyckliga antaganden 
och procedurer som ligger i Mitchells metod. Exempelvis att utsättas för socialt tryck att delta, 
tvivelaktiga psykologiska antaganden bakom metoden, ignorerande av naturlig variation i hur man 
återhämtar sig, att behöva lyssna på andras upplevelser, pressande frågor, integritetsproblem i grupp m.fl. 
anmärkningsvärda inslag. I svenska Wikipedia finns juli 2009 under ämnet debriefing bl.a. följande 
kommentar: 
 
”Sedan slutet av 1990-talet har debriefing ifrågasatts. I studier har man bland annat funnit att 
ensessionsdebriefing inte kan visas förebygga posttraumatisk stressproblematik. Man har även funnit att 
debriefing i många fall inneburit en återupprepning av den traumatiska upplevelsen för de drabbade. Man 
talar om en retraumatisering. I alltför heterogena grupper, sammansatta av personer med olikartade 
upplevelser av en händelse, har debriefing kunnat traumatisera dem som inte var så hårt drabbade genom 
att de fått lyssna till detaljerade och obehagliga upplevelser från de mer direkt drabbade. I detta fall talar 
man om en sekundärtraumatisering. Dessa och andra fynd har bidragit till att de rekommendationer som 
idag ges av nationella expertcentra, exempelvis NICE (National Institute for Health and Clinical 
Excellence) i England, inte inkluderar regelmässig debriefing.” (mina understrykningar) 
 
Professor Kjell Asplund (2000) påpekar i en kritisk kommentar: 
 
”I den seriösa Cochrane-analysen av åtta undersökningar om "debriefing" är slutsatsen inte bara att 
evidens saknas för metodens nytta. Man säger rent ut: "Obligatoriska krisinsatser för olycksoffer bör 
upphöra!".” Dessa resultat förelåg flera år före den här refererade metanalysen av McNally m.fl.  
 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Institute_for_Health_and_Clinical_Excellence&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Institute_for_Health_and_Clinical_Excellence&action=edit&redlink=1
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McNally m.fl. diskuterar andra möjligheter att bemöta överlevare från traumatiska händelser. Metoden 
"psykologisk första hjälp" ("psychological first aid") anförs och innebär ett flexibelt, känsligt, 
respektfullt och lyssnande förhållningssätt. Här respekteras en persons önskningar vad gäller att att tala 
om det inträffade traumat. Den drabbade får styra  och hjälparen lyssnar och avstår från att fråga och 
pressa efter detaljer och reaktioner. Det nämns även den stora betydelsen av skydd och praktisk hjälp av 
olika slag. Det rekommenderas även att överlevare ges information bland annat om naturligt 
förekommande symtom. Detta kan undanröja feltolkningar av symtom. Att överlevare ibland behöver 
skyddas mot medias exploatering framgick av medias hyenaartade beteende mot överlevare och 
omkomna från Sydostasien.  
 
McNally tar även upp studier på senare tid, som visat att en etablerad metodik som kognitiv 
beteendeterapi kan vara effektiv vad gäller att behandla PTSD-symtom och reducera risken för PTSD på 
längre sikt. En sådan studie med mycket goda resultat har genomförts av den svenske 
psykologiprofessorn Lars-Göran Öst m.fl. (2002) på en grupp av brottsoffer. Även om kognitiv 
beteendeterapi skulle efterhand visa sig i många fler studier ge positiva resultat, så kan tillgången på i 
denna metod tränade terapeuter vara en stor flaskhals i samband med större katastrofer. Men tillgången 
borde finnas när enstaka eller få personer drabbas av t.ex. våld, övergrepp eller olyckor.  
 
Det är inte alltför svårt att tänka sig hur en vetenskapligt ogrundad metod som debriefing kan ha nått en 
så stor spridning. De ekonomiska intressena i form av att leverera utbildning och att vidga 
arbetsmöjligheterna och stärka status för berörda yrkesgrupper är viktiga faktorer. Hjälpares osäkerhet 
inför hur man skall agera gentemot drabbade människor kan reduceras genom att tillgripa en strukturerad 
metodik. Mobilisering av god vilja att hjälpa vid katastrofer kan leda till att man okritiskt tar till sig en 
påstått effektiv metod. En sådan metodik kan även inge myndigheter och organisationer en känsla av att 
ha kontroll i samband med katastrofer och utåt skapa en bild av handlingskraft - inte minst politiskt. En 
faktor som kanske inte helt bör ignoreras är att professionella ofta bistår med att dämpa kritik rörande 
felgrepp från myndigheter, till exempel indirekt genom psykologisering kring den drabbade (jfr t.ex. de 
politiska frågorna kring Estonia-katastrofen). Att agera politiskt kan även det tänkas vara en form av 
konstruktiv traumabearbetning. Den stora användningen av debriefing kan ha att göra med andra faktorer 
än att metoden faktiskt skulle ha en skadelindrande effekt. När det gäller mer individuellt utformad 
psykologisk första hjälp utan de schablonantaganden och stela procedurer som finns i debriefing så bör 
den absolut vara att föredra, men i den utsträckning människor själva önskar, inget trugande. Naturliga 
psykologiska läkeprocesser och variationer i traumahantering mellan människor verkar behöva komma 
mer i fokus.  
 
Hur samtalen med de svenska tsunami-överlevarna gått till i de fall där samtal ägt rum känner jag inte 
alls till och kan inte värdera. De har varit spridda på många hjälpare och förmodligen har de varierat i 
sina metodiska principer. Däremot har jag funnit en del schablonmässiga uttalanden i media kring 
behovet av samtal vara mycket anmärkningsvärda. Det kan kanske finnas anledning att närmare ta reda 
på hur samtalen gått till och fundera igenom hur psykologisk hjälp bör ges i framtiden och vilka 
suggestioner man lämpligen bör gå ut med. Kanske kunde några myndigheter inom svenska staten som 
en uppföljning av tsunamikatastrofen inbjuda ett antal traumaforskare och svenska nyckelpersoner (även 
från media) till en konferens, där man seriöst och kritiskt diskuterar igenom frågorna kring psykologiskt 
bemötande och hur traumatiska upplevelser lämpligen kan hanteras grundat på forskningsläget så långt. 
För framtiden är vi knappast betjänta av spridning av godtyckliga schablonföreställningar som i en del 
avseenden till och med motsägs av befintlig forskning och som dessutom oemotsagda torgförs i media. 
Repeterade predikningar om att människor för det mesta inte psykologiskt klarar av trauman själva eller 
inte med hjälp av sina naturliga sociala nätverk utan nödvändigtvis behöver professionella hjälpare bör vi 
kunna klara oss bra utan. En sådan inställning är inte underlättande inför framtida katastrofer vars art och 
omfattning vi idag kanske inte ens kan ana. Människor kan i hög grad komma att vara hänvisade till egna 
resurser. Att några med bestående allvarliga symtombilder 1-2 veckor efter traumat kan behöva 
professionel hjälp innebär inte att alla behöver det. Sociala och kulturella föreställningar  om de 
psykologiska svårigheterna efter trauman kan genom suggestion bidra till att människor mår sämre ("Du 
måste må dåligt!") och till att de tror sig ha mindre kapacitet att själva klara av traumahanteringen än de 
faktiskt har. Vi skall inte genom suggestioner frånta människor deras egen förmåga. Ohållbara 
antaganden, olämpliga suggestioner och olämpliga metoder i samband med traumahantering kan i värsta 
fall förvärra i stället för lindra för en enskild drabbad, blockera metodutveckling och leda till att 
samhällets resurser används fel och till att vi får svårare att i sin helhet klara upp framtida katastrofer.  
 
Låt oss diskutera igenom detta så att det inte blir så.  
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Efterskrift 
Det förekommer ett flertal psykologiska s.k. faktoider, dvs. kringflytande, ofta upprepade, falska eller i 
vart fall inte sakligt underbyggda försanthållanden (se t.ex. Tavris, 2003). Den utbredda tron på 
effektiviteten hos ”debriefing” är endast en av flera faktoider. En annan av faktoiderna utgörs av en 
trosföreställning att traumatiska upplevelser utsätts för s.k. ”förträngning/bortträngning”. Detta har dock 
inte hittills rapporterats ha skett i samband med traumatiska krigsupplevelser och traumatiska 
naturkatastrofer hos vuxna eller barn såsom kriget i Kambodja, tsunamikatastrofen i Sydostasien m.fl., 
vilket liksom en del andra skäl, bl.a. från minnesforskningen, talar starkt emot denna faktoid.   
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