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Den här boken vänder sig till alla som i sitt yrke kommer i kontakt
med traumatiserade barn och unga, oberoende av vilka diagnoser de
eventuellt fått tidigare. Anna Gerge och medförfattare redogör för
hur komplex psykisk traumatisering och dissociation kan ta sig

uttryck hos barn och unga samt visar hur framgångsrik behandling
kan se ut.

Sambandet mellan anknytningsskador, inklusive svektraumatisering,
och senare traumatiska händelser tydliggörs. Därefter beskrivs

diagnostik, generella principer, även riktlinjer, för bedömningssamtal
och behandling samt metoderna klinisk hypnos, EMDR och

symboldrama.
En stor del av boken utgörs av kliniska vinjetter skrivna av

psykologer, socionomer och psykoterapeuter. Dessa belyser vikten av
ett traumaperspektiv i barn- och ungdomspsykiatrin, liksom inom



socialtjänsten och elevhälsan. Flera vinjetter visar att enkel PTSD
ofta läker ut snabbt om patienterna erbjuds t ex EMDR-behandling.
Vid behandlingsarbete med komplext traumatiserade barn och unga
kan - och behöver - olika terapimetoder anpassas. Metoder som

bygger på ett tydligt traumaperspektiv, med förståelse för betydelsen
av fasspecifikt arbete på relationell grund, kan bidra till en initial
stabilisering och reglering. Då kan kvarstående symptom efter
försummelse och övergrepp i barndomen, liksom traumatiska

upplevelser, som t ex flykt, svår mobbing och våldtäkter, bearbetas
och läka ut.

Vissa symptom, som t ex nedstämdhet, aggressivitet,
koncentrationssvårigheter, självskadebeteende eller missbruk, kan
tidigare ha diagnostiserats som något annat än traumarelaterade.

Avslutningsvis betonas vikten av adekvat handledning för
behandlingsarbete av psykiskt traumatiserade barn och unga.
"Psykoterapi som inte är förankrad i en reglering av kroppens
anspänningsnivå hjälper sällan de komplext traumatiserade

patienterna. Men om de får hjälp att lugna sig och därefter berätta
för någon som lyssnar, sker en bekräftelse av det som de varit med
om; de kan börja lyssna på sig själva. Då kan de också förstå att det

svåra är över." Anna Gerge
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