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Huvudbudskap 

• Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd med hög samsjuklighet psykiatriskt och somatiskt

• Traumafokuserad psykoterapi ska övervägas för alla patienter med PTSD-diagnos

• Svåra eller komplexa symtombilder kräver ofta multidisciplinära insatser

Syfte 
Att skapa förutsättningar för en god och jämlik vård för personer med posttraumatiskt stresstillstånd i hela 

Västra Götalandsregionen.  

Förändringar sedan föregående version 
Uppdaterad riktlinje med anledning av ny överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 
(210901-261231) mellan VGR och Röda korset. 

Bakgrund 
Posttraumatiska reaktioner kan uppkomma efter enstaka tydligt avgränsade händelser, multipla trauman 

eller efter långvarig interpersonell traumatisering. Livstidsprevalensen för PTSD beräknas till drygt 5 

procent i Sverige. Förekomsten av PTSD kan vara högre i grupper med erfarenhet från krig- och tortyr.  

Majoriteten av de som varit med om en traumatisk händelse utvecklar inte PTSD.  

Faktorer som kan öka risken för att utveckla PTSD är: traumats karaktär och individens upplevelse av hot i 

situationen (allvarlig exponering och avsiktliga mellanmänskliga våldshandlingar, t. ex. sexuella övergrepp 

och tortyr jämfört med olyckor eller naturkatastrofer), tidigare trauman, psykisk ohälsa, sociala faktorer och 

förlust i samband med traumat.  

https://www.vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/
https://www.vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/
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Diagnos och klassifikation 
Diagnoskriterier utifrån DSM-5 med klassifikation enligt ICD-10 

• F43.0 Akut stressyndrom (ASD)

• F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Kriterium 
A Personen har varit exponerad för en eller flera potentiellt traumatiserande händelser i form av faktisk 

eller upplevd död eller livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld och därefter utvecklat nedanstående 

symtom som kvarstått minst en månad efter händelsen och orsakar väsentligt lidande och/eller nedsatt 

funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 
B Påträngande symtom – återkommande, ofrivilliga och plågsamma minnesbilder, mardrömmar, 

flashbacks eller intensiva psykiska/fysiologiska reaktioner vid påminnelser av traumat. 
C Undvikande – av sådant som påminner om den traumatiska händelsen såsom vissa situationer, platser, 

personer, tankar, minnen och sinnesintryck. 
D Negativa förändringar kognitivt och i sinnesstämning, t.ex. depression, självanklagelser eller känsla 

av skam/skuld. 
E Överspändhet i form av till exempel lättskrämdhet, irritabilitet, koncentrationssvårigheter 

självdestruktivt beteende 
F Symtomens varaktighet mer än en månad 

Diagnosen specificeras med avseende på 

• Förekomst av dissociation (depersonalisation/derealisation)

• Försenad debut (efter sex månader, ibland flera år senare)

Differentialdiagnostik 

• Akut stressyndrom - utlöses av traumatisk händelse med symtom som vid PTSD, men diagnostiseras

inom en månad från den traumatiska händelsen.

• Anpassningsstörning - innebär försvårad eller fördröjd anpassning till förändrade livsomständigheter

eller en belastande livssituation.

• Andra psykiatriska tillstånd - depression, annat ångesttillstånd, kortvarig psykos

• Personlighetssyndrom - kan vara en differentialdiagnos men också en komorbiditet.

• Flashbacks av annan orsak (till exempel substansbruk).

Utredning 
Patienter med PTSD söker ofta vård för sömnsvårigheter, ångestsymtom, depression, psykosomatiska besvär, 

smärta/värk eller substansbruksyndrom. Viktigt är att göra en sammanvägd bedömning av symtombild, 

social situation och personens funktionsförmåga och personlighet före traumat. 

• Identifiera PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

• Suicidriskbedömning

• Komplettera klinisk intervju med strukturerad intervju, MINI eller SCID-1

• Screening för PTSD, se MINI PTSD-modul, och ev. annan symtomscreening

• Substansbruk och screening med AUDIT/DUDIT

• Somatisk status

• Social kartläggning avseende behov av insatser och stöd bör ingå i bedömningen då det är faktorer

som är av betydelse för behandling

För bedömning av symtombelastning: 

• Posttraumatisk Stress Disorder Checklist, PCL-5 formulär, Beskrivning och analys

• Impact of Event Scale-Revised, IES-R formulär, Beskrivning och analys

Fördjupad utredning vid behov 

• The Clinician Assessed Interview for Post Traumatic Stress (CAPS-5)

• Dissociative Experience Scale II (DES-II)

• Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20), (SDQ-5 brief version)

http://fbanken.se/files/273/PCL-5_med_kriterium_A_SVENSKA.pdf
https://fbanken.se/form/273/posttraumatic-stress-disorder-checklist-version-5
https://psykiatristod.se/download/18.17933b616ed5480471385/1575546541064/IES-R.pdf
http://www.fbanken.se/files/48/IES-R_kodnyckel.pdf
http://www.fbanken.se/files/221/CAPS-5_intervju.pdf
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Behandling
Akut stressreaktion 

Initiala stressreaktioner efter exceptionella händelser är vanligt och ska inte behandlas. Vid behov ges 

information och stöd, vilket oftast kan tillgodoses inom personens sociala nätverk. 

Det finns inget stöd för förebyggande insatser, med läkemedel eller psykologisk debriefing, för att förhindra 

utveckling av PTSD eller andra långvariga negativa psykiska konsekvenser. Detta ska därför inte 

rutinmässigt erbjudas.  

• Muntlig och skriftlig information om sjukdomstillståndet till patient och närstående 1177

Vårdguiden

• Egenvårdsråd, informera om vikten av vardaglig hälsobefrämjande rutin med regelbunden livsföring

i sömn, kost, fysisk aktivitet och socialt umgänge

• Information om andra stödresurser vid behov t ex brottsofferjour och andra kriscentra

• Psykopedagogiska interventioner i form av muntlig och skriftlig information om vanligt

förekommande reaktioner efter traumatiska händelser och hanteringsstrategier för dessa. Bemästring

av allvarliga händelser. Tips för drabbade.

• Vid lindriga eller obefintliga symtom inom första månaden efter en händelse rekommenderas

uppföljning inom fyra veckor.

• Vid svåra akuta stressreaktioner under första månaden kan patienten erbjudas traumafokuserad

behandling, tidigast två veckor efter händelsen.

• Vid behov ges kortvarig stabiliserande läkemedelsbehandling med icke-beroendeframkallande

läkemedel.

PTSD 

• Muntlig och skriftlig information om sjukdomstillståndet till patient och närstående

• Psykopedagogiska interventioner och egenvårdsråd enligt ovan.

• Behandling med evidensbaserad traumafokuserad psykoterapi är förstahandsval vid PTSD och ska

övervägas för alla som uppfyller diagnoskriterierna för PTSD, oberoende av hur lång tid som

passerat sedan traumat. I dagsläget rekommenderas i första hand traumafokuserade KBT-metoder

(Prolonged Exposure therapy (PE), Narrative exposure therapy (NET) och Cognitive processing

therapy (CPT), i andra hand Eye Movement Desensitization Reprocessing therapy (EMDR), framför

allt vid avgränsade traumatiska händelser.

• Kompletterande behandling till traumafokuserad psykoterapi kan vid behov ges i from av:

o behandling för insomni, ångest- och stressreaktioner

o psykosociala insatser

o fysioterapi med fysisk aktivitet, basal kroppskännedom

o läkemedelsbehandling för stabiliserande behandling mot depressiva symtom och ångest, då i

form av antidepressiva, icke-beroendeframkallande lugnande mediciner eller betablockerare.

• Läkemedel kan vara ett alternativ när psykologisk behandling inte kan genomföras, inte gett resultat

eller då patienten inte önskar sådan behandling. Rekommendation är antidepressiva läkemedel (SSRI

eller venlafaxin). Undantagsvis kan behandling med t.ex atypiska antipsykotiska läkemedel eller

prazosin övervägas. För mer information om läkemedel, var god se Vård- och insatsprogram för

depression och ångestsyndrom.

• Vid PTSD och substansberoende rekommenderas integrerad samtidig behandling individuellt eller i

grupp. Rekommenderade metoder är Concurrent treatment of PTSD and Substance Use Disorders

Using Prolonged Exposure (COPE) som kombinerar prolonged exposure med återfallsprevention.

Andra metoder med stöd i forskningen är och det manualbaserade KBT-programmet Seeking Safety.

(se även RMR skadligt bruk och beroende av Alkohol, Cannabis, Centralstimulantia, Opioider)

Komplex PTSD och krigs- och tortyrtrauma 

Stressreaktioner efter upprepad, långvarig och omfattande traumatisering eller betydande omsorgssvikt, ofta i 

tidig ålder, har fått den etablerad benämningen komplex PTSD (introducerad i ICD-11; i överensstämmelse 

med denna finns frågeformuläret ITQ). Förutom kardinalsymtomen ovan tillkommer:  

• problem med känsloreglering

• negativ självuppfattning

• interpersonella svårigheter

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd/
https://www.neuro.uu.se/digitalAssets/317/c_317805-l_3-k_bemastring.pdf
https://www.neuro.uu.se/digitalAssets/317/c_317805-l_3-k_bemastring.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3367/Insomni.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31396/%c3%85ngestsjukdomar.pdf?a=false&guest=true
https://vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/behandling-och-stoed/laekemedelsbehandling-vid-posttraumatiskt-stressyndrom-hos-vuxna/
https://vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/behandling-och-stoed/laekemedelsbehandling-vid-posttraumatiskt-stressyndrom-hos-vuxna/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/41414?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46530?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46532?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46534?a=false&guest=true
https://af22a459-c039-4ba8-9a14-a6426addc3b6.filesusr.com/ugd/be25b4_89c43cdf7c2c44c2b034ceda67ab9201.pdf
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• påtagligt nedsatt funktion och påverkan av personliga förhållanden, familj, sociala förmågor,

utbildning, arbete eller andra viktiga områden

Traumat förblir många gånger dolt i den komplexa symtombilden. Samsjukligheten med andra psykiatriska 

diagnoser är också hög. Det är viktigt att beakta att erfarenhet av traumatiserande händelser inte behöver leda 

till PTSD. Symtombilden kan ibland bättre förklaras med annan psykiatrisk problematik.  

Begränsad forskning finns ännu vad gäller behandling av komplex PTSD. Ofta krävs längre behandlingstider 

och multidisciplinära insatser. Traumafokuserad terapi bör övervägas även vid komplex PTSD. 

Behandlingen behöver ofta kombineras med affektreglerande, psykosociala och kroppsorienterade 

interventioner.   

PTSD med traumatiska upplevelser till följd av krig eller tortyr ger ofta en mer komplex symtombild. (för 

dokumentation av tortyrskador se länk).  

PTSD, depression och ångest är vanligt förekommande tillstånd hos flyktingar och asylsökande, och mer än 

en tredjedel lider av psykisk ohälsa, ofta till följd av traumatiska upplevelser. Symtomen på PTSD förstärks 

ofta av asyl- och exilproblematik s.k. migrationsrelaterad stress. Identifiera eventuell PTSD för behandling 

och behandla övrig samsjuklighet och stressrelaterade ohälsa på sedvanligt sätt på adekvat vårdnivå. I 

gruppen asylsökande och flyktingar är det särskilt viktigt att undersöka och främja stabiliserande och 

stödjande faktorer i patientens vardag och etablering; psykosocialt stöd har visats bidra till minskning av 

PTSD-symtom.  

Familjeperspektivet  

Uppmärksamma traumarelaterad ohälsa hos övriga familjemedlemmar och närstående. Tänk på att det kan 

finnas barn som anhöriga och ge information och stöd enligt RMR- Barn som anhöriga. Ta ställning till 

orosanmälan enligt RMR-Barn under 18 år som far illa eller riskerar fara illa  

Samverkan 

Vid behov av insatser från flera samverkande huvudmän används samordnad individuell plan (SIP). 

Försäkringsmedicinska aspekter vid PTSD  

Försäkringsmedicinskt beslutstöd Symtomens svårighetsgrad och varaktighet är vägledande vid bedömning 

av sjukskrivning. Arbete kan ha en positiv effekt på symtombilden och sjukskrivning bör i sådana fall 

undvikas. Vid behov erbjuds kontakt med Rehabkoordinator 

Språk och kultur 

Psykisk ohälsa och symtom kan uttryckas och tolkas på olika sätt. Kulturformuleringsintervjun är avsedd att 

användas som komplement vid diagnostik i mångkulturella vårdmiljöer samt när behandlare och patient har 

olika sociokulturell bakgrund. 

Uppföljning 
Behandlingen utvärderas kontinuerligt och vid avslutning. Symtomskattning görs med samma instrument 

som före behandling. Vid insättning av läkemedel följs denna upp.  

Vårdnivå 
Primärvård 

• Primärvårdens uppgift är att identifiera, diagnostisera, behandla (i enlighet med följande punkt) och

vid behov erbjuda patienten remiss till specialistnivå.

• Traumafokuserad psykoterapi erbjuds vid PTSD efter avgränsade trauman i den mån patienten

bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig en behandling

• Vid svåra eller komplexa tillstånd, hög grad av samsjuklighet och låg funktionsnivå remitteras

patienten till specialistpsykiatrin.

• Patienter med PSTD efter krigs- och tortyrtrauman remitteras till specialistmottagning för krigs- och

tortyrskadade

• Patienter med kroniska tillstånd som inte har förbättrats efter adekvata behandlingsförsök erbjuds

stödjande insatser för bibehållande av funktionsnivå och social delaktighet, vid behov i samverkan

med kommunala insatser inom ramen för SIP

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/7043c55a-31cc-4d94-8f91-8ec84b0e83da/Dokumentation%20av%20tortyrskadade%20patienter.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/22194?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/23133?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56d85525-87c8-41c4-abb2-c1f6a32e60b4?a=false&guest=true
https://roi.socialstyrelsen.se/fmb/posttraumatiskt-stressyndrom/520
https://www.transkulturelltcentrum.se/contentassets/ad4d5d4044c54262b566607e87b4fa00/kulturformuleringsintervju-publ-final.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56d85525-87c8-41c4-abb2-c1f6a32e60b4?a=false&guest=true
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Specialistvård 

• Specialistpsykiatrin ansvarar för bedömning och behandling av patienter med PTSD med svåra eller

komplexa symtombilder, låg funktionsförmåga och psykiatrisk samsjuklighet. Ofta krävs då

multidisciplinära insatser och ett längre stabiliserande arbete.

• Specialistpsykiatrin ansvarar för integrerad samtidig behandling vid PTSD och substansberoende.

• Om patienten efter adekvat behandling har kvarstående stödbehov t ex vid långvariga kroniska

tillstånd eller när patienten avböjer behandling, remitteras patienten till primärvård för fortsatt

stödjande insatser för bibehållande av funktionsnivå och social delaktighet, vid behov i samverkan

med kommunala insatser inom ramen för SIP.

Specialistmottagningar för krigs- och tortyrskadade 

• Kris- och Traumamottagning i Göteborg. Mottagning med regionalt uppdrag för personer över 18 år

som traumatiserats av krig och tortyr. 

• Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg och i Skövde. 
Målgrupp är personer bosatta i Västra Götalandsregionen med flyktingbakgrund oavsett legal 
status, som lider av psykisk ohälsa till följd av krig, tortyr och svåra flyktupplevelser.

Aktuella KVÅ-koder 

UV120 Kompletterande instrument används för identifiering och diagnostik 

DU023 Psykopedagogisk behandling 

UV121 Traumafokuserad KBT 

DU014 Behandling med EMDR Eye movement desensitization and reprocessing 

Uppföljning av denna riktlinje 
Riktlinjen kommer att följas upp av Kunskapsstöd för psykisk hälsa i samverkan med Regional vårdanalys 

och resultaten återrapporteras till verksamhetschefer inom vuxenpsykiatrin och Primärvårdsrådet genom 

följande indikatorer:  
• Andel personer med nydiagnostiserad PTSD (F43.1) som har genomgått en strukturerad skattning

med kompletterande instrument för diagnostik UV120

• Andel personer med PTSD (F43.1) som huvuddiagnos som står på bensodiazepinpreparat.

• Andel personer med PTSD (F43.1) som huvuddiagnos som får behandling med traumaspecifik

behandling med traumafokuserad KBT(UV121) respektive EMDR (DU014).

Innehållsansvarig 
Regionalt programområde Psykisk hälsa kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56d85525-87c8-41c4-abb2-c1f6a32e60b4?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/kris--och-traumamottagningen/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/behandling-for-krigsskadade-och-torterade/skovde/
mailto:kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/behandling-for-krigsskadade-och-torterade/goteborg/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/behandling-for-krigsskadade-och-torterade/goteborg/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/behandling-for-krigsskadade-och-torterade/goteborg/
https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/behandling-for-krigsskadade-och-torterade/skovde/



