Praksisanbefalinger til vurdering og
behandling af børn og unge med Post
Traumatisk Stress Syndrom (PTSD 1).
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Nedenstående er en oversættelse af de originale anbefalinger publiceret i Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP, 20102). Anbefalingerne er udformet på
baggrund af forskning og kliniske erfaringer, og de fremhæver betydelige fremskridt indenfor PTSDvurdering og -behandling. Anbefalingerne understreger betydningen af tidlig identifikation af PTSD,
vigtigheden af at samle information fra forældre og børn, og vurdering og behandling af komorbide
lidelser. Anbefalingerne præsenterer ligeledes forskning, der understøtter traume-fokuseret
psykoterapi, medikamenter og en kombination af interventioner i en multimodal tilgang.
Mere end ét ud af fire børn oplever en alvorlig traumatisk hændelse før de bliver voksne¹. Disse
traumer kan være oplevelser såsom seksuelle eller fysiske overgreb, vold i hjemmet, vold udenfor
hjemmet, katastrofer, bilulykker eller andre ulykker, voldsomme medicinske procedurer, terror,
uventet dødsfald af nærtstående person eller andre chokerende, uventede eller skræmmende
oplevelser. Selvom de fleste børn er resiliente efter traumeudsættelse vil nogle udvikle alvorlige og i
nogle tilfælde længerevarende psykiske problemer efter at have oplevet en traumatisk hændelse.
Nærværende anbefalinger blev udviklet med henblik på at hjælpe psykologer og psykiatere og andet
relevant fagpersonale, der arbejder med børn og unge, til at vurdere og behandle PTSD. En tidligere
version af anbefalingerne blev publiceret i JAACAP i oktober 1998². Grundet at diagnosen PTSD først
kan stilles en måned efter udsættelse for en traumatisk begivenhed, berører disse anbefalinger ikke
de hjælpe/behandlingsbehov, børn og unge måtte have i perioden inden diagnosen kan gives.
Anbefalingerne er anvendelige til børn og unge under 17 år. Det antages i anbefalingerne, at
læseren har et vist kendskab til normaludvikling hos børn, og til principperne for psykiatrisk
diagnosticering og behandling. Ordet barn anvendes om unge (op til 17 år) og yngre børn medmindre
andet eksplicit nævnes. Medmindre andet nævnes refererer forældre til de primære
omsorgspersoner, uanset om de er biologiske forældre, adoptivforældre eller værger.
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Metode
Se den originale artikel på engelsk da dette vil give et mere fyldestgørende indblik.

Klinisk fremtræden
PTSD er en af de få diagnoser i DSM IV der kræver tilstedeværelsen af en kendt årsagsfaktor –
nærmere bestemt en traumatisk oplevelse, der går forud for udviklingen af lidelsen. For at PTSD kan
diagnosticeres, skal barnet rapportere (eller der skal være andre tydelige beviser på) en oplevelse, der
opfylder kriteriet for en traumatisk stressor (kriterium A1) og yderligere specifikke symptomer i
relation til denne oplevelse. Tydelige beviser kan inkludere seksuelt overførte sygdomme hos et yngre
barn, en pålidelig øjenvidneberetning (f.eks. en politirapport der beskriver, at et barn blev reddet fra
en ulykkesscene) eller en retsmedicinsk evaluering, der understøtter, at barnet skulle have oplevet en
traumatisk oplevelse. En problematisk modsætning eksisterer, idet undgåelse af at beskrive/fortælle
om traumatiske oplevelser er et af kernesymptomerne i PTSD. På trods af dette er det et diagnostisk
krav, at barnet beskriver den traumatiske oplevelse. Ved fravær af en beskrivelse fra barnet eller
andre tydelige beviser på en kriterium A1-stressor bør en PTSD diagnose ikke stilles. Der kan være
situationer, hvor børn fremtræder med PTSD-lignende symptomer (f.eks. symptomer på generaliseret
angst, mareridt og symptomer på nedsat funktionsevne, eller hos ældre børn selvskadende adfærd,
såsom ”cutting”, alkohol-/stofmisbrug eller risikobetonet seksualadfærd) men ikke er blevet udsat for
en traumatisk hændelse. I disse situationer bør klinikeren ikke antage, at en traumatisk hændelse har
fundet sted. Klinikere rådes til at spørge i stort set alle rutineinterviews, hvorvidt traumatiske
hændelser (såsom vanrøgt, ulykker, katastrofer, og at overvære vold mod en nærtstående person) har
fundet sted. Hvis børn og/eller omsorgspersoner ikke kan bekræfte, at en traumatisk begivenhed har
fundet sted, bør klinikere ikke insinuere eller antage, at symptomer er forårsaget af
glemte/fortrængte traumatiske oplevelser. På den anden side kan nogle børn være bange, generte,
sky, skamme sig eller være undgående overfor at afdække traumatiske oplevelser, særligt i et
indledende klinisk interview. Undgåelse kan komme til udtryk som fornægtelse af traumeudsættelse,
og kan være et udtryk for sværhedsgraden af undgåelsessymptomer, snarere end at traumet ikke har
fundet sted. Forældres fornægtelse af barnets traumeudsættelse kan forekomme, fordi forældrene
måske er uvidende om traumeudsættelsen, fordi forældrene er skyld i traumeudsættelsen, eller af
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andre årsager. Fejlskøn i vurderingen af barnet f.eks. ved at antage, at et traume der ikke har fundet
sted, har fundet sted, eller ved at se bort fra muligheden for, at et traume har fundet sted, har
potentielle risici. Børn bør henvises til en retsmedicinsk undersøgelse, hvis klinikeren mistænker
traumeeksponering, men ikke har bekræftende rapporteringer om dette. Der er stor forskel på en
retsmedicinsk undersøgelse og en almindelig lægeundersøgelse, og en læge/psykiater bør ikke
forsøge at foretage en retsmedicinsk undersøgelse i en psykiatrisk vurderingskontekst.
De fleste mennesker, der oplever stærkt livstruende situationer, udviser posttraumatiske
symptomer umiddelbart efter hændelsen³,⁴. Kun gennemsnitligt 30% af disse oplever dog vedvarende
symptomer efter den første måned efter hændelsen5, og derfor bliver PTSD ikke diagnosticeret
indenfor den første måned efter traumeudsættelsen. Akut stressforstyrrelse, tilpasningsforstyrrelse
eller anden lidelse kan diagnosticeres indenfor den første måned efter den traumatiske hændelse.
Nylige data antyder, at paniksymptomer i den tidlige fase efter traumeudsættelsen kan være en
indikator på efterfølgende PTSD hos børn, og dette kan således være et vigtigt symptom i den tidlige
vurdering af barnet.6,7 Vi ved stadig kun lidt om effektiviteten af de tidlige interventioner, der som
oftest bliver tilbudt umiddelbart efter store katastrofer, og hvorvidt disse interventioner kan være
direkte skadelige, som man har fundet i visse undersøgelser af voksne.8 En randomiseret kontrolleret
undersøgelse af ofre for bilulykker viste, at tidlig intervention i form af psykologisk debriefing ikke
gjorde en forskel i forhold til PTSD symptomatologi, sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke
modtog psykologisk debriefing.9
Akut PTSD diagnosticeres, hvis symptomerne er til stede efter den første måned, men ikke
varer ved længere end max. 3 måneder. Det bliver stadig diskuteret, hvorvidt den alternative lidelse
kaldet kompleks PTSD forekommer hos alvorligt traumatiserede børn.10 En teori der har stor
opbakning er, at kompleks PTSD er det samme som kronisk PTSD med eller uden komorbide
psykiatriske lidelser.11 Uanset perspektivet er det en gængs klinisk opfattelse, at børn med svær PTSD
kan fremstå med ekstreme dysfunktioner fysisk, følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt, kognitivt og/eller
relationelt, og at disse symptomer ikke er beskrevet på en fyldestgørende måde i de nuværende
beskrivelser af diagnosekriterierne for PTSD. Nogle af disse børn kan blive fejldiagnosticeret med
bipolar affektiv lidelse på grund af affektive dysfunktioner relateret til PTSD; andre kan have bipolar
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affektiv lidelse, men kan yderligere have brug for vurdering og behandling af traumesymptomer. Det
er også vigtigt at klinikere er opmærksomme på, at børn kan have oplevet traumatiske hændelser
men samtidigt udvise psykiatriske symptomer, der ikke er relateret til disse hændelser. For at kunne
lave en fyldestgørende anamnese er klinikeren derfor nødt til at forstå den kompleksitet, hvormed
PTSD og relaterede symptomer fremtræder.

PTSD symptomklynger
Udover tilstedeværelsen af en traumatisk hændelse kræver en PTSD diagnose tilstedeværelsen af en
række symptomer opdelt i tre klynger.
1) Genoplevelse af traumet skal være til stede udtrykt ved mindst ét af følgende symptomer:
Gentagne og invaderende erindringer, mareridt eller andre oplevelser af at genopleve den
traumatiske hændelse. Hos små børn kan genoplevelse tage form som repetitiv leg, hvori de samme
aspekter ved traumet gentages, eller som traumespecifik adfærd. Skræmmende drømme uden
traume-specifikt indhold kan også forekomme. Situationer, ting eller personer, der minder barnet om
traumet, kan forårsage svært psykologisk eller fysiologisk ubehag.
2) Vedvarende forsøg på at undgå stimuli, der er forbundet med traumet, eller en
følelsesmæssig tilbagetrækning (”numbness”), som ikke var til stede før traumet. Dette manifesteres
ved mindst 3 af følgende symptomer: Forsøg på at undgå tanker eller følelser forbundet med traumet,
forsøg på at undgå aktiviteter og situationer, der kan give erindringer om traumet, manglende evne til
at genkalde sig vigtige aspekter af traumet, tydelig nedsat interesse for vigtige aktiviteter, en
oplevelse af følelsesmæssig afsondrethed eller fremmedgørelse overfor andre, begrænsning i det
følelsesmæssige spektrum, f.eks. manglende evne til at føle kærlighed overfor andre, eller en
oplevelse af, at fremtidsmulighederne er begrænsede.
3) Vedvarende symptomer på øget stress (”arousal”), som ikke var til stede før traumet. Dette
skal manifestere sig ved mindst to af følgende symptomer: Vanskelighed ved at falde i søvn eller at
sove igennem, irritabilitet og vredesudbrud, koncentrationsvanskeligheder, overvagtsomhed,
overreaktion på forskrækkelse (”startle responses”), eller fysiologisk reaktion ved oplevelse af
begivenheder, der symboliserer eller ligner aspekter af den traumatiske begivenhed. Yngre børn kan
efter traumeudsættelse også fremstå med aggressiv og oppositionel adfærd, regrediere til tidligere
5

Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet

udviklingsmæssige stadier (f.eks. i forhold til tale eller toiletkundskaber), udvise separationsangst og
angst overfor ting, der ikke umiddelbart kan relateres til traumet (f.eks. angst for mørke eller at gå på
toilettet alene).12 Validiteten af DSM IV kriterierne for PTSD hos børn bliver til stadighed diskuteret,
særligt kravet om tilstedeværelsen af 3 undgåelses-/følelsesmæssig tilbagetrækningssymptomer hos
præpubertære børn. Disse symptomer kræver nemlig, at børn kan fortælle om komplekse indre
tilstande, som er for svære for helt små børn at forstå, og for svære for forældre at observere.
Empiriske studier har også stillet spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i denne symptomgrænse
for præpubertære børn.13-15
PTSD hos børn medfører en øget risiko for et antal problemer senere i barndommen,
ungdommen og voksenlivet. PTSD i forbindelse med seksuelt misbrug eller vold i hjemmet er relateret
til en lavere cerebral volumen og en mindre hjernebjælke (Corpus Collosum)16, hvor varigheden af
traumeudsættelsen har vist sig at være direkte relateret til graden af disse fysiologiske ændringer.
Visse undersøgelser har vist, at PTSD hos børn er relateret til et lavere uddannelsesniveau
sammenlignet med børn, der har oplevet en traumatisk hændelse men ikke har udviklet PTSD.17 En
nyere undersøgelse af voksne med PTSD som følge af vanrøgt i barndommen har yderligere fundet, at
kun genoplevelsessymptomerne er relateret til kognitiv forringelse. 18 Visse typer af traumeudsættelse
synes at være særligt relateret til en høj forekomst af PTSD symptomatologi hos børn. For eksempel
er seksuelt misbrug en stærk risikofaktor i forhold til mange negative psykologiske eftervirkninger
inklusiv misbrugslidelser, adfærdsforstyrrelser og depression.19 Sammenhængen mellem seksuelt
misbrug i barndommen og selvmord er særlig alvorlig: Op til 20% af alle selvmord blandt unge kan
tilskrives denne form for traumeudsættelse. Yderligere er det otte gange så sandsynligt at unge, der
er blevet seksuelt misbrugt gentagne, gange forsøger at begå selvmord, end de unge der ikke har
været udsat for denne belastning.

19-21

Unge med PTSD, der er relateret til seksuelt misbrug, udviser

yderligere seksuel højrisiko adfærd.22 Voksne med PTSD, der er relateret til barndomstraumer, har en
væsentligt højere forekomst af depression, selvmordsforsøg, misbrugslidelser, psykiatriske
indlæggelser og relations-problemer sammenlignet med voksne med andre angstlidelser. 23
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Epidemiologi
En undersøgelse af et stort sample af unge og yngre voksne indikerede at den overordnede
livstidsprævalens af PTSD hos unge var 9,2%.24 Et nyligt amerikansk studie af en gruppe unge (12-17
år) indikerede, at 3,7% af alle drenge og 6,3% af alle piger opfylder de diagnostiske krav for PTSD.25 En
undersøgelse af 1035 tyske unge fandt en livstidsprævalens på 1,6%. 26 Mange flere børn, der har
været udsat for traumatiske hændelser, udvikler svære PTSD symptomer uden at opfylde alle
diagnosekriterier. Forskning har vist, at disse børn har funktionsforstyrrelser, der er sammenlignelige
med de forstyrrelser, der ses hos børn med PTSD.

27

De få undersøgelser der har undersøgt den

naturlige udvikling af PTSD hos børn, har ofte beskrevet en tendens til, at PTSD raten i et givent
sample formindskes over tid.13;28-31 På trods af denne tendens til, at man ser en gennemsnitlig naturlig
bedring i disse samples, ses også en gruppe af børn, der oplever kronisk PTSD igennem mange år. Der
findes en række undersøgelser af børn, der har været udsat for seksuelt misbrug, naturkatastrofer,
krig, ulykker og vold, som rapporterer en generel tendens til, at symptomerne fortager sig over tid.
Men en betydelig gruppe af børn i disse undersøgelser lider fortsat af kronisk PTSD.

Mere

ildevarslende er to prospektive undersøgelser, der ikke antyder et fald i det gennemsnitlige antal af
rapporterede PTSD symptomer over tid. McFarlane32 viste, at australske skolebørn (gennemsnitsalder
= 8,2 år) ikke havde færre PTSD symptomer 18 måneder efter en stor steppebrand.32 Scheeringa et al.
33

viste at en gruppe af førskolebørn ikke rapporterede lavere PTSD symptomer gennem et forløb på 2

år. Et vigtigt spørgsmål er, hvorvidt børn er mere sårbare overfor længerevarende følger af
traumeeksponering. Et andet vigtigt spørgsmål er, hvorvidt tidlig intervention også er fordelagtig
fremfor senere eller ingen behandling, selvom forekomsten af PTSD-symptomer hos børn og unge
gennemsnitligt aftager over tid. En nyere undersøgelse indikerer, at dette er tilfældet i forhold til
behandling af voksne.34
Risikofaktorer og beskyttende faktorer
At være af hunkøn, tidligere traumeudsættelse, multiple traumer, større grad af eksponering,
tilstedeværelsen af en psykiatrisk lidelse (i særdeleshed angstlidelser), psykopatologi hos forældre og
mangel på social støtte, er alle risikofaktorer for, at et barn udvikler PTSD efter traumeudsættelse.35
Omvendt har støtte fra forældrene, og en lavere forekomst af PTSD hos forældre vist sig at være
7
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beskyttende faktorer, og således relateret til en lavere forekomst af PTSD symptomer hos børn efter
traumeudsættelse.36,37 Ved katastrofer ved man, at øget eksponering for katastrofen igennem medier
såsom fjernsyn og internet, forsinket evakuering, voldsomme paniksymptomer eller at føle, at ens
eget eller et familiemedlems liv er i fare, er stærkt relateret til udvikling af PTSD hos børn.

38-40

Ny

forskning indikerer yderligere, at traumereaktioner til en vis grad er relateret til genetiske faktorer.41
Evidensbasis for praksisanbefalinger
Nedenstående praksisanbefalinger bliver scoret ud fra følgende vurderingssystem:


Minimal standard (MS) bliver brugt om anbefalinger, der er baseret på gennemgribende
empirisk viden (f.eks. randomiserede, kontrollerede undersøgelser) og/eller gennemgående
klinisk konsensus.



Klinisk retningslinje (KR) bliver brugt om anbefalinger, der er baseret på stærke empiriske
beviser (f.eks. Ikke-randomiserede kontrollerede undersøgelser) og/eller gennemgående
klinisk konsensus.



Løsningsmodel (L) bliver brugt om anbefalinger, der er acceptable, idet de er baseret på
fremspirende viden (f.eks. ikke-kontrollerede undersøgelser eller caserapporter) eller kliniske
vurderinger og/eller stærk klinisk konsensus.



Ikke anbefalelsesværdigt (IA) bliver brugt om praksis, der ikke vides effektiv, eller hvor viden
omkring denne praksis er modsætningsfuld.

Styrken af empirisk evidens ranglistes efter følgende system med den stærkeste først.


Randomiseret, kontrolleret undersøgelse (RKU) bruges om undersøgelser, hvor deltagerne
bliver tilfældigt udvalgt til to eller flere behandlingsmuligheder.



Kontrolleret undersøgelse (KU) bruges om undersøgelser, hvor deltagerne ikke bliver tilfældigt
udvalgt, men tilbydes to eller flere behandlingsmuligheder.



Ikke-kontrolleret undersøgelse (IKU) bruges om undersøgelser, hvor deltagerne bliver tilbudt
en given behandling.
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Case rapportering (CR) anvendes om undersøgelser, der bruger case-rapportering som data.

Screening
Anbefaling 1. Den psykiatriske vurdering af børn og unge bør rutinemæssigt inkludere
spørgsmål om traumatiske oplevelser og PTSD -symptomer (MS).
Med den høje forekomst af traumeudsættelse hos børn, og de potentielt længerevarende følger af
PTSD, er det vigtigt at opdage denne lidelse tidligt. Rutinescreeninger for PTSD under den indledende
kliniske vurdering af barnet i psykiatrien er derfor anbefalelsesværdige. Selvom et traume ikke er
årsagen til henvisningen, bør klinikere rutinemæssigt spørge ind til traumeudsættelse for almindeligt
oplevede traumer (vanrøgt, vold, eller alvorlige ulykker), og hvis barnet har oplevet sådanne
hændelser, bør barnet screenes for PTSD symptomer. Screeningsspørgsmål bør anvende
udviklingsmæssigt svarende sprog og være baseret på DSM IV kriterierne (eller i Danmark, ICD 10). At
skaffe information fra adskillige kilder inklusiv forældre, andre børn og andre omsorgspersoner er
essentielt, idet dette forbedrer den diagnostiske præcision. 14
For at screene for PTSD-symptomer bør klinikeren vurdere, om barnet har været udsat for en
begivenhed, der lever op til det diagnostiske kriterium for en traumatisk stressor. Et af de mest
grundige værktøjer til dette er ”Juvenile Victimization Questionaire”, som er valideret i en række af
etnisk forskellige samples i alderen 2-17 år.

42

Optimale screeningsstrategier afhænger af barnets

alder. Børn, der er 7 år eller ældre, kan selv rapportere traumeudsættelse og symptomer.
Selvrapporteringsskemaer såsom ”UCLA Posttraumatic Stress Disorder Reaction Index”

43

eller “The

Child PTSD Symptom Scale”44 kan anvendes til at screene og vurdere behandlingseffekt.
For at screene børn, der er yngre end 7 år, må vurderingsredskaberne udfyldes af
omsorgspersoner, idet børnene ikke har udviklet de evner, der kræves for at rapportere egne
symptomer. ”The PTSD for Preschool-Age Children” er en checkliste med 18 spørgsmål, der dækker
de fleste PTSD-symptomer og inkluderer yderligere spørgsmål, der er meget relevante for små børn.45
En videreudvikling af ”The PTSD for Preschool-Age Children”, der inkluderer 15 spørgsmål, viser
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lovende validitet sammenholdt med et gold-standard interview for PTSD.

46

”The Trauma Symptom

Checklist for Children” er en checkliste, der dækker en bred vifte af traumerelaterede problemer
såsom depressive, angstmæssige, dissociative og emotionelle symptomer. Det tilhørende instrument
for yngre børn, ”The Trauma Symptom Checklist for Young Children”, har også vist sig at have gode
psykometriske kvaliteter.

Evaluering
Anbefaling 2. Hvis en screening indikerer svære PTSD-symptomer, bør klinikeren
udføre en formel evaluering for at undersøge , om barnet lider af PTSD, hvor alvorlige
symptomerne

er

samt

graden

af

funktionsnedsættelse.

Forældre

eller

andre

omsorgspersoner bør inkluderes i denne evaluering i det omfang , det er muligt (MS).
En fyldestgørende evaluering af PTSD kræver et mere grundigt og edukativt interview end det kræves
for andre lidelser. Den interviewede skal undervises i kompleksiteten af PTSD-symptomer, så han/hun
ikke over- eller underrapporterer symptomer. For eksempel kender de fleste mennesker intuitivt
symptomer fra andre lidelser og ved, hvordan de føles (såsom sorg eller hyperaktivitet), men få har
oplevet eller kender til en overgeneraliseret angstreaktion pga. en genoplevelse af en traumatisk
livstruende situation, eller dissociativ stirren, eller følelsen af en forkortet fremtid. Dette gælder i
særdeleshed for ikke-traumatiserede forældre, der svarer for deres børn. Klinikere ønsker ikke at
”lede” børn under et interview. For at undgå dette, kan klinikeren spørge barnet om specifikke
detaljer om begyndelsestidspunkt, hyppighed og varighed. I en undersøgelse fandt man, at 88% af
PTSD-symptomatologien ikke var identificerbar på baggrund af kliniske interviews af børn.
Genoplevelsessymptomer og undgåelsessymptomer kræver i særdeleshed, at individet forstår, at dets
følelser og adfærd er relateret til minder om tidligere oplevelser, som de prøver at undgå at huske.
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Det

er

utilstrækkeligt

at

stille

uspecifikke

spørgsmål

om

undgåelsessymptomer

eller

genoplevelsessymptomer såsom: ”Føler du det hårdt/skræmmende at tænke på ting der minder dig
om den traumatiske begivenhed?” Intervieweren må sammensætte disse indledende spørgsmål til
hver patients specifikke individuelle oplevelse med spørgsmål som: ”Blev du bange/oprørt da du gik
forbi huset hvor hændelsen skete”? Mange børn vil svare nej til det uspecifikke spørgsmål men ja til
det specifikke, endda under forudsætning af, at de er blevet undervist i hvad det er, intervieweren
spørger om. Udover forekomsten af PTSD-symptomer bør klinikeren under vurderingen yderligere
spørge barnet og forælderen om symptomernes sværhedsgrad og funktionelle lidelser. ”The Child
PTSD Symptom Scale” inkluderer en rating af funktionel lidelse, som kan anvendes sideløbende med
behandlingsforløbet, så man kan følge eventuelle forbedringer. Ved yngre børn kan man anvende
mere udviklingssvarende visuelle rating-systemer, såsom graduerede billeder af ansigter eller angsttermometre, til at vurdere sværhedsgraden af symptomer og funktionsnedsættelse.
Selvom psykologisk testning eller spørgeskemaer ikke er påkrævede for at stille en PTSDdiagnose, er der adskillige redskaber, som kan være anvendelige til at supplere det kliniske interview
af unge mellem 4-17 år. Klinikere kan måske finde ”The Clinician´s Assessment of PTSD symptoms Child and Adolescent version”49 eller “the Scedule for Affective Disorders and Scizophrenia for School
Aged Children – present and lifetime Version PTSD section”50 behjælpelige i den sammenhæng. Begge
indeholder forældre-barn konsensus rating-systemer for PTSD symptomer, der er relateret til et valgt
oplevet traume i begyndelsen af interviewet. ”The Postraumatic Stress Disorder Semi-Structured
Interview” and ”Observational Record for Infants and Young Children” er interviews, der skal udfyldes
af omsorgspersoner. De to sidstnævnte interviews inkluderer udviklingssvarende modifikationer.51
Anbefaling

3.

I

den

psykiatriske

vurdering

bør

klinikeren

overveje

differentialdiagnoser eller andre psykiatriske lidelser og somatiske tilstande , som i den
kliniske fremtræden kan minde om PTSD (MS).
Visse psykiatriske lidelser kan fremstå med symptomer, der minder om dem, man ser ved PTSD.
Undgåelses og genoplevelsessymptomer såsom rastløshed, hyperaktivitet, disorganiseret og/eller
agiteret adfærd eller leg kan forveksles med symptomer på attention-deficit/hyperactivity disorder
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(ADHD). Symptomer på øget stress (arousal) såsom besvær med at sove, dårlig koncentrationsevne,
og overvagtsomhed overlapper også mange ADHD-symptomer. Medmindre man grundigt har
undersøgt traumehistorien hos barnet og sammenholdt tidspunktet for, hvornår symptomerne
opstod eller forværredes, med tidspunktet for, hvornår barnet eventuelt var udsat for en traumatisk
stressor, kan disse lidelser være svære at kende fra hinanden. Den kliniske fremtræden i oppositional
defiant disorder (ODD) kan også minde om den, man ser ved PTSD, idet vredesudbrud og irritabilitet
ikke er ukendte symptomer hos børn, der f.eks. til stadighed er i kontakt med en person, der har en
udøvende rolle i forhold til traumet. PTSD kan ligne panikangst, hvis barnet har udprægede
angstsymptomer, er tydeligt bange for ting, steder eller personer, der minder om traumet og undgår
at tale omkring traumet. PTSD kan fejlagtigt diagnosticeres som en anden angstlidelse inklusiv
socialfobi, OCD, generaliseret angst eller specifik fobi på grund af undgåelse af relaterede stimuli,
fysiologisk og psykologisk ”arousal” ved eksponering overfor frygtede stimuli, søvnproblemer og
forhøjet vagtsomhed. PTSD kan også minde om depression på grund af forekomsten af selvskadende
adfærd, undgående adfærd, følelsesmæssig tilbagetrækning (numbing), og/eller søvnproblemer. PTSD
kan fejldiagnosticeres som bipolar affektiv lidelse på grund af hyperaktivitet, og andre
angstsymptomer der kunne ligne maniske symptomer; f.eks. kan adfærd/leg, der gentager den
traumatiske begivenhed, overseksualiserende adfærd og utilpassede forsøg på coping, komme til
udtryk som manisk adfærd. En gennemgang af de reviderede kriterier for mani hos unge og PTSDsymptomer hos børn viser et stort overlap mellem symptomer.52 PTSD kan yderligere
fejldiagnosticeres som misbrugslidelser, fordi narkotiske stoffer og/eller alkohol ofte anvendes for at
lamme eller undgå ubehagelige følelser eller tanker relateret til traumet. Omvendt er det vigtigt at
huske, at der er mange unge med en traumehistorie, som har misbrugslidelser men få PTSDsymptomer. Disse unge vil ofte have større gavn af behandling for misbrugslidelsen end PTSDbehandling.
Nogle børn med PTSD kan være ekstremt agiterede. Den voldsomme grad af vagtsomhed,
flashbacks, søvnforstyrrelser, følelsesmæssig tilbagetrukkethed og/eller social isolation kan minde om
psykotiske symptomer. Andre børn med PTSD kan have underlige måder at tænke på, der bør
adskilles fra hallucinationer i forbindelse med psykotiske lidelser. Muligheden for delirium bør også
12
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overvejes ved sansemæssige forstyrrelser og bevidsthedsmæssige udfald. Enhver fysiologisk lidelse
relateret til en traumeoplevelse bør føre til øjeblikkelig lægehjælp.
Fysiologiske lidelser, der kan fremstå som PTSD-lignende symptomer, inkluderer forhøjet
stofskifte, koffeinisme, migræne, astma, anfaldslidelser og katekolamin- eller serotonin-producerende
tumorer. Receptpligtig medicin, der kan give bivirkninger som kan fremstå som PTSD-lignede
symptomer er: Antihistaminer, lægemidler med virkning på det sympatiske nervesystem, stereoider,
SSRI-præparaterog antipsykotiske præparater. Medicin der ikke er receptpligtig, som kan give PTSDlignende symptomer, inkluderer slankepiller, antihistaminer og medicin anvendt mod forkølelse.
PTSD er ofte associeret med somatiske lidelser såsom hovedpine og mavesmerter. En
psykiatrisk undersøgelse bør overvejes tidligt i et lægeundersøgelsesforløb af unge med somatiske
klager, specielt hos dem, man ved har været udsat for en eller flere traumatiske hændelser. Nyere
undersøgelser tyder på, at traumeudsættelse påvirker immunforsvaret negativt hos børn. 53

Behandling
Anbefaling

4.

Ved

behandlingsplanlægning

bør

man

overveje

en

overordnet

behandlingstilgang, som tager hensyn til sværhedsgraden af symptomerne og graden af
funktionsnedsættelse relateret til PTSD hos barnet (MS).
Behandling af børn med PTSD-symptomer bør inkludere psykoedukation af barnet og forældrene og
også konsultation på barnets skole, i fald informeret samtykke er opnået. Yderligere bør barnet
behandles med traume-fokuseret terapi inkluderende kognitiv adfærdsterapi (KAT), psykodynamisk
terapi og/eller familieterapi. Medicinsk behandling kan også overvejes i den multimodale tilgang til
børn med PTSD. Skole-baserede screeninger og behandling bør overvejes efter større traumatiske
hændelser på samfunds-niveau da dette er en effektiv måde at identificere og behandle berørte børn
på. Udvælgelse og timing af de specifikke behandlingsmoduler for et individuelt barn og familie i
klinisk praksis bør involvere overvejelser om psykosociale stressorer, risikofaktorer, sværhedsgrad af
symptomatologi, funktionsnedsættelse, alder, kognitive og udviklingsmæssige evner hos barnet,
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familiens funktion og komorbide lidelser både hos barn og forældre. Yderligere er det vigtigt at
overveje familiens holdninger til og fordomme overfor specifikke interventioner.
Børn med særligt svære PTSD-symptomer, som ikke opfylder kriterierne for en PTSD-diagnose,
har ofte betragtelig funktionsnedsættelse sammenlignet med de børn, der opfylder kriterierne.27,33
Afgørelser om behandling af børn bør tage sværhedsgraden af symptomer og graden af
funktionsnedsættelse i betragtning, uanset om barnet opfylder diagnosekriterierne for PTSD eller ej.
Før der foreligger yderligere beviser fra komparative undersøgelser, bør behandling af mild PTSD
indledningsvist behandles med psykoterapi. Gyldige grunde til at anvende medicinsk behandling
sammen med psykoterapi kan være et behov for akut symptomnedsættelse hos børn med svær PTSD,
en komorbid lidelse, der kræver samtidig medicinsk behandling, eller utilfredsstillende effekt af
psykoterapi og potentiale for bedre effekt ved kombination med medicinsk behandling.54
Der foreligger beviser for, at inklusion af forældre i behandlingen er positivt i forhold til at
afhjælpe børnenes traumerelaterede symptomer. Deblinger et al.55 gav traumefokuseret KAT til børn
alene, forældre alene, og forældre og børn sammen, og sammenlignede disse tre former for
behandling med en kontrolgruppe, der fik normal behandling. Den terapiform, hvor både forældre og
børn var deltagende, viste sig at være den mest effektive i forhold til symptomreduktion af depression
og adfærdsproblemer. Undersøgelser har desuden vist, at et lavere stress-niveau hos forældrene39,56
og en højere grad af støtte fra forældrene57 forudsiger bedre behandlingseffekt for PTSD
symptomnedsættelse ved behandling med traumefokuseret KAT.
Anbefaling 5. Behandlingsplaner bør inkludere passende interventioner for komorbide
lidelser (MS).
Børn med PTSD har ofte komorbide lidelser. Grundig diagnosticering og behandling bør udføres på
ordentlig vis, således at behandlingen også er i overensstemmelse med de eksisterende
praksisanbefalinger for behandling af den/de komorbide lidelser. PTSD optræder ofte sammen med
depression,58 ADHD,59 misbrugslidelser60 og andre angstlidelser.58 Ideelt set bør behandlingen af de
komorbide lidelser integreres i den overordnede behandlingsplan. Der findes en evidens-baseret
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model for samtidig behandling af PTSD og misbrugslidelser.61,62 Denne model integrerer evidensbaserede interventioner for PTSD og misbrugslidelser og fokuserer på at skabe tryghed i nuet.
Anbefaling 6. Traume-fokuseret terapi bør anses som førstevalgs-behandling for børn
og unge med PTSD (MS).
Overbevisende forskning viser, at traumefokuseret terapi, altså de terapiformer, der specifikt retter
sig mod barnets traumatiske oplevelser, er overlegne i forhold til at behandle PTSD symptomer ved
sammenligning med andre terapiformer. Dette er påvist for helt små børn såvel som unge. 63,64,65
Traumefokuseret terapi kan indeholde elementer af diverse terapielementer såsom psykoanalytiske,
tilknytningsterapeutiske og kognitivt adfærdsterapeutiske elementer. Vigtigheden af at fokusere på
barnets traumatiske oplevelse giver mening, når man tænker på undgåelsessymptomerne i PTSD: At
prøve at undgå at tale om traumerelaterede emner er en forventelig reaktion, når barnet får et valg
om, hvad han/hun vil snakke om i terapien. I en undersøgelse, der sammenlignede børnecentreret
terapi med traumefokuseret terapi fandt man, at børnene sjældent valgte at snakke om personlige
traumatiske oplevelser af sig selv. Behandlingsplanen og timingen i traumefokuseret terapi er meget
afhængig af børnenes svar og reaktioner, som observeres af forældre og klinikeren igennem
behandlingsforløbet. Hvis barnets tilstand forværres under forløbet, kan det være et signal om, at
man bør øve nogle af de tidligere indlærte øvelser, således at barnet bliver bedre til disse, nærmere
end at man bør opgive en traumefokuseret tilgang.
Af de traumefokuserede tilgange har traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-KAT)66 størst
empirisk støtte i forhold til behandling af børn og unge. TF-KAT og lignende terapiformer har vist sig at
være effektive i adskillige randomiserede kontrollerede undersøgelser af børn med PTSD, hvor disse
blev sammenlignet med børn på venteliste eller børn, der blev behandlet med alternative
behandlingsformer. Barn-forælder terapi68 kombinerer elementer af TF-KAT med tilknytningsteori, og
er blevet undersøgt i et randomiseret kontrolleret studie. En traumefokuseret psykoanalytisk model
til seksuelt misbrugte børn65 er desuden blevet testet i en randomiseret undersøgelse. Mange andre
modeller er på udviklingsstadiet.
Baseret på forskningsstudier, der vil blive præsenteret nedenfor, er der stigende støtte til
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anvendelsen af traumefokuseret terapi som 1) direkte retter sig mod barnets traumatiske oplevelser,
2) inkluderer forældrene, så de bliver vigtige ”forandringsagenter” og 3) ikke kun fokuserer på
symptombedring, men også på at bedre barnets generelle funktion, resiliens og det
udviklingsmæssige udgangspunkt.
Kognitiv Adfærdsterapi
I TF-KAT-baserede terapiformer tilbyder klinikeren typisk stresshåndteringsredskaber, som kan
anvendes i de eksponeringsbaserede øvelser, der som oftest også er en del af terapien. Cohen et al.66
beskrev de mest almindelige TF-KAT elementer under følgende betegnelser: Psykoedukation (f.eks. at
undervise børn og forældre om den traumatiske hændelse, hvor mange børn der udsættes for
hændelsen, hvorfor det hænder osv., og at undervise om almindelige traume-reaktioner inklusive
PTSD og om TF-KAT tilgangen); Styrke forældrekompetencer (brug af effektive forældreinterventioner
såsom ros, positiv opmærksomhed, selektiv opmærksomhed, time-out og forstærkning);
Afslapningsøvelser

(fokuseret

vejrtrækning,

muskelafspænding

og

andre

individuelle

afslapningsøvelser, der kan modvirke den fysiologiske stressmanifestation); Affektiv regulering (brug
af

positiv

selvsnak,

tankeafbrydelse

og

positive

indre

billeder;

øge

sikkerhedsfølelse,

problemløsningsevner og sociale evner; genkende og regulere negative affektive tilstande); Kognitiv
coping (forstå forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd; ændre upræcise og uhensigtmæssige
tanker); Traumefortælling (skabe en fortælling om barnets oplevelse af den traumatiske hændelse og
placere denne fortælling i en kontekst af hele barnets liv); In vivo eksponering (gradueret eksponering
overfor

frygtede

stimuli;

Barn-forældre

sessioner

(fælles-sessioner,

hvor

barnet

deler

traumefortællingen med forældrene, og andre familie-relaterede problemstillinger adressseres); Øge
følelsen af fremtidig tryghed og mulighed for normal udvikling (tale om bekymringer relateret til
fremtidige oplevelser og om at vende tilbage til normaludvikling). Forskellige variationer af TF-KAT
anvender forskellige kombinationer og forskellige ”doser” af disse praksiskomponenter afhængigt af
målgruppe og type af traume.
Den mest anvendte og bedst validerede manual-baserede KAT-protokol for PTSD er TFKAT.66,69 TF-KAT er blevet anerkendt som understøttet og effektiv baseret på resultater fra
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forskningsundersøgelser.70 TF-KAT er designet til børn med PTSD, depression, angst og andre
traumerelaterede problemer såsom overdreven skyldfølelse og skam. TF-KAT bliver typisk praktiseret
med børn og deres forældre (hvis de ikke er gerningsmænd). TF-KAT kan dog også udføres i
gruppesessioner. TF-KAT er blevet testet i adskillige randomiserede undersøgelser, der inkluderer
mere end 500 børn, og disse har udvist signifikant symptombedring sammenlignet med standardbehandlinger,55

ustrukturerede

behandlinger,56,71

børnecentreret

terapi63

og

venteliste-

kontrolgrupper72 hos børn mellem 3 og 17 år gamle. Behandlingseffekten var stabil efter et år i
adskillige af disse undersøgelser.73-76 TF-KAT er blevet tilpasset latinamerikanske unge77 og indfødte
amerikanske familier.78 TF-KAT blev udført på spansk og engelsk efter terrorangrebene 11.
september, 2001 og var effektiv i forhold til at mindske PTSD symptomer. 79 TF-KAT er også blevet
specielt tilpasset sorgtilstande hos børn. I to forsøg med denne behandling har man påvist signifikant
bedring af PTSD og sorgsymptomer. 80,81
Den bedst undersøgte Gruppe-KAT-manual er Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in
Schools (CBITS). CBITS inkluderer alle praksiskomponenterne beskrevet ovenfor med undtagelse af
forældrekomponenten, som er begrænset og valgfri i CBITS-modellen. CBITS tilbyder en lærer-del til
at undervise lærere omkring den potentielle indflydelse, et traume kan have på klassens adfærd og
læring. CBITS tilbydes i gruppeformat på skolen (gruppesessionerne bliver holdt på skolen, men ikke i
barnets undervisningstid). Traumefortællingsdelen bliver som det eneste typisk udført alene med
terapeuten. CBITS er blevet testet i to undersøgelser af børn, der er blevet udsat for vold. Stein et al.67
dokumenterede, at CBITS var mere effektivt i forhold til at mindske symptomer på PTSD og
depression end det at stå på venteliste. Katataoka et al.82 fandt også, at børn, der blev behandlet med
CBITS, havde færre symptomer end kontrol-ventelisten. Denne undersøgelse blev foretaget på en
gruppe af immigrerede latinamerikanske børn.
”Seeking safety”61 er et manualiseret individuelt eller gruppebehandlingstilbud til PTSD og
komorbide misbrugslidelser, der inkluderer affektiv modulation, at arbejde med at nedsætte
misbrugsrisikoen, og traumespecifik kognitiv processering. ”Seeking safety” var mere effektiv end
standardbehandling i en lille randomiseret undersøgelse af unge piger med PTSD og misbrugslidelse. 62
Adskillige andre KAT-manualer til behandling af PTSD hos børn og unge er ved at blive
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undersøgt og/eller evalueret. ”UCLA Trauma and Grief Component Therapy” er en individuel eller
gruppebaseret interventionsmodel for unge. Modellen anvender KAT og flere andre evidensbaserede
elementer for at mindske PTSD og genvinde normaludvikling. Denne terapiform mindskede PTSD, sorg
og depressive symptomer i en undersøgelse af bosniske flygtninge.83 I en anden undersøgelse af unge,
der havde været udsat for vold, anvendte man ligeledes denne model og reducerede PTSDsymptomerne.84 Modellen viste sig også effektiv i forhold til at reducere børns PTSD-symptomer i
forbindelse med terror.79 Individuel TF-KAT terapi har også vist sig at være mere effektiv til at mindske
PTSD-symptomer end det at stå på venteliste efter enkelttraumer.85 En kognitiv og familieterapibaseret model ”Surviving Cancer Competently Intervention Program”, udføres i grupper på fire og i
familiesessioner på en hel dag, og har vist sig at være mere effektiv end det at stå på venteliste, i
forhold til at mindske stresssymptomer hos unge kræftoverlevere.86
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)er en effektiv behandling til PTSD hos
voksne men de fleste randomiserede undersøgelser af EMDR til børn har haft store metodologiske
mangler. En randomiseret kontrolleret undersøgelse af svenske børn viste, at EMDR-manualen var
mere effektiv til at mindske genoplevelsessymptomer end det at stå på venteliste. 87 Forskerne bag
denne undersøgelse beskrev dog, at der var mange forskelle i teknikker og komponenter imellem
EMDR til børn og EMDR til voksne. Forskerne beskrev ligeledes, at ligheden mellem den strukturerede
EMDR-teknik og dets komponenter, og principperne i kognitiv terapi er slående. Det kognitive
element i EMDR gør det anvendeligt til børn og derfor er EMDR inkluderet i dette afsnit om KAT.
Psykodynamisk traumefokuseret terapi (PDTT)
PDTT sigter efter at promovere en sammenhængende personlighedsopfattelse, sund udvikling og at
mindske traumesymptomer.88 Hos yngre børn har denne terapiform fokuseret på forældre-barn
forholdet for at adressere traumatiske hændelser, som forælderen (typisk moderen) havde været
udsat for (f.eks. vold i hjemmet), eller hvor forælderen var så traumatiseret eller emotionelt udsat, at
han/hun var ude af stand til at vedligeholde barnets udvikling. Hos ældre børn er PDTT målrettet
mere modne kognitive evner, med det formål at objektificere og forklare symptomer, identificere
traumeminder samt identificere miljømæssige faktorer, som kan komplicere bedring – i særdeleshed
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interaktioner, der kan øge forekomsten af regressiv adfærd hos barnet. Den relativt ustrukturerede
terapiform kan bidrage til, at børn og unge får en større fornemmelse af kontrol – en følelse, der
måske ikke har været tilstede siden den ukontrollerbare traumatiske hændelse.88
Barn-forælder psykoterapi er en relationsbaseret behandlingsmodel til små børn (spædbørn til
7 års alderen) som har oplevet familietraumer såsom vold i hjemmet.68 Terapiformen inkluderer
følgende elementer: At facilitere passende adfærd, at hjælpe forælderen med at tolke og forstå
barnets følelser og handlinger, øge følelsesmæssig støtte til barn og forælder, at fremme empatisk
kommunikation, kriseintervention, konkret hjælp med specifikke problemstillinger, at udvikle et
fælles barn-forælder narrativ om familietraumet og at korrigere negative kognitive forvrængninger
vedrørende dette. Endelig er et element i PDTT at adressere traumatisk sorg. Som det fremgår af
denne

beskrivelse,

er

det

svært

at

beskrive

denne

terapiform

som

én

specifik

behandlingsintervention; det er nærmere en blanding af psykodynamiske, kognitivt adfærdsmæssige,
social indlærings- og tilknytnings-teoretiske elementer.
Forælder-barn terapi gives i fælles-sessioner. Barn-forælder terapi er blevet testet i en
randomiseret kontrolleret undersøgelse af 3-5 årige børn, som havde været udsat for ægteskabelig
vold mellem deres forældre. Terapiformen viste sig at være mere effektiv til at mindske PTSD
symptomer og adfærdsmæssige vanskeligheder end ”sagsbehandling” (case management3) og
individuel terapi.64 Undersøgelsen viste, at bedringen af de adfærdsmæssige problemer opretholdtes
efter 6 måneder. PTSD-symptomerne vurderedes i denne undersøgelse ikke 6 måneder efter, grundet
finansielle begrænsninger.89 Barn-forælder terapi er blevet tilpasset små børn, der lider af traumatisk
sorg,90 og bliver lige nu testet i en undersøgelse af denne population.
Trowell et al.65 fandt, at individuel psykoanalytisk psykoterapi, der rettede sig mod seksuelt
misbrugsrelaterede traumer, var mere effektiv end gruppe-psykoedukation til at mindske PTSDsymptomer hos seksuelt misbrugte børn og unge. Selvom tiden for hver enkel terapisession var
nogenlunde tilsvarende, var det samlede gennemsnitlige antal terapisessioner meget forskellige for

3

En egentlig oversættelse eksisterer ikke på dansk
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henholdsvis gruppe-psykoedukation og individuel psykoterapi (18 imod 30), og dette kan selvsagt
have stor betydning for resultatet af undersøgelsen.
Anbefaling 7. SSRI-præparater kan overvejes til behandl ing af børn og unge med PTSD
(L).
SSRI præparater er blevet godkendt til brug til voksne med PTSD, og er de eneste medicinske
præparater, der har vist sig at mindske symptomer i alle tre PTSD symptomklynger.91-93 Der er
væsentlige forskelle mellem voksne og børn i forhold til fysiologi og manifestation af PTSD, som kan få
betydning for virkningsgraden af medicin i denne aldersgruppe.94 De første undersøgelser af brug af
antidepressiva til børn95 illustrerer, hvorfor børneklinikere bør være forsigtige med at basere
behandling af børn på undersøgelser af voksne, og hvorfor flere medicinske forsøg af børn med PTSD
er nødvendige. En nyere behandlingsundersøgelse af akut PTSD, der involverede mere end 6000
voksne deltagere viste, at de, der fik medicin, havde flere PTSD symptomer end de, der fik
psykoterapi.34
Foreløbige undersøgelser har antydet at SSRI-præparater kan være behjælpelige til at
reducere PTSD-symptomer hos børn. Seedat et al.96 sammenlignede forbedringsgraden hos 24 børn
og voksne, der fik SSRI præparater, og demonstrerede en lignende forbedring imellem grupperne. En
tyrkisk undersøgelse af Fluoexine viste behandlingseffektivitet hos seksogtyve 7 til 17 årige med PTSD
relateret til oplevelser af et jordskælv.97
To nyere randomiserede undersøgelser har evalueret virkningen af SSRI præparater til at
behandle PTSD hos børn og voksne. Den første undersøgelse fandt ingen effekt af Sertraline
sammenlignet med placebo hos 67 børn med PTSD diagnoser. Begge grupper oplevede i denne
undersøgelse dog stor forbedring af symptomer, hvilket peger på en stærk placeboeffekt.98 Den
anden undersøgelse sammenlignede TF-KAT og Sertraline med TF-KAT og placebo hos fireogtyve 10 til
17 årige med PTSD-symptomer relateret til seksuelt misbrug.99 Alle børn udviste store forbedringer
uden forskel mellem grupperne, med undtagelse af i ”Childrens Global Assessment Scale”. Denne
undersøgelse konkluderede, at selvom det kan være fordelagtigt for nogle børn at starte med
Sertraline samtidig med TF-KAT, er det generelt anbefaleligt at starte kun med TF-KAT og tilføje et
SSRI-præparat, hvis alvorligheden af barnets symptomer, eller manglende respons på behandlingen
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indikerer et behov for yderligere intervention. Børn med komorbide depressive lidelser, generel
angst, OCD eller andre lidelser, der er kendt for at kunne behandles med SSRI præparater, kan med
fordel behandles med disse tidligere i behandlingsforløbet. Mere end 60% af deltagerne i TF-KAT og
Sertraline-undersøgelsen havde komorbid depression.99 På trods af dette indikerer undersøgelsen
ikke en klar fordel ved brug af Sertraline i forhold til PTSD og depressionssymptomer sammenlignet
med placebogruppen. Nylige undersøgelser har antydet, at der kan være visse risici forbundet med
brug af SSRI-præparater.100-101 Yderligere kan SSRI præparater hos nogle børn føre til et øget
aktivitetsniveau, irritabilitet, forstyrret søvnmønster og uopmærksomhed. Fordi disse symptomer
også er symptomer på PTSD-symptomklyngen øget stress, er SSRI præparater måske ikke den
optimale behandling til disse børn. I disse situationer kan man overveje alternative psykotropiske
medikamenter. På baggrund af ovenstående, vides ikke nok om virkningen af SSRI-præparater hos
børn til at støtte behandling af børn med PTSD udelukkende med SSRI præparater.
Anbefaling 8. Medicinske præparater udover SSRI-præparater kan overvejes til
behandling af børn og unge med PTSD (L).
Retningslinjer for behandling af PTSD hos voksne foreslår at SSRI-præparater kan anbefales til
behandling af PTSD hos voksne, at antiadrenerg medicin såsom Clonidin og Propanolol kan bidrage til
at nedsætte øget vagtsomhed og genoplevelses-symptomer, at visse krampestillende midler viser
lovende resultater i forhold til at nedsætte PTSD-symptomer med undtagelse af undgåelsessymptomer og at benzodiazepiner ikke har vist sig at være at være gavnlige i behandling af PTSDspecifikke symptomer. 102,103
Det er på baggrund af medicinske forsøg blevet foreslået, at andre medikamenter end SSRIpræparater kan være gavnlige i behandling af unge med PTSD. Disse medikamenter inkluderer Alfa og
Beta-blokkere, ikke-SSRI-antidepressiva, humørstabiliserende præparater og opiater. Robert et al.

104

tildelte indlagte børn med brandsår og akut stress forstyrrelse enten Imipramin eller Kloral. Denne
undersøgelse viste, at efter 6 måneder havde de børn, der var blevet tildelt Imipramin, en signifikant
lavere forekomst af PTSD end de, der havde fået Kloral. Tricycliske antidepressiva er dog ikke at
anbefale som førstevalgs-behandling til børn med PTSD.

Saxe et al.

105

udførte en naturalistisk
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undersøgelse af forholdet mellem morfindosis og efterfølgende udvikling af PTSD hos svært
forbrændte børn og fandt, at hvis man kontrollerer for den subjektive oplevelse af smerte, var der en
signifikant liniær sammenhæng mellem den gennemsnitlige morfin dosis og reduktion af PTSD
symptomer efter 6 måneder.
Undersøgelser peger på, at børn og voksne med PTSD har en øget forekomst af dopamin 16,
og dette mener man bidrager til den vedvarende og overgeneraliserede angst, der er karakteristisk for
PTSD. Dopamin-blokkere såsom neuroleptika kan derfor tænkes at mindske PTSD-symptomer. En
undersøgelse af Risperidon viste, at 13 ud af 18 drenge udviste bedring af meget svære PTSD
symptomer. 106 Disse børn havde en høj forekomst af komorbide symptomer, som kunne forventes at
bedres ved brug af Risperidon, f.eks havde 85 % af drengene ADHD og 35 % havde bipolar affektiv
lidelse. Både Alfa- og Beta-blokkere er blevet anvendt med nogen succes til børn med PTSDsymptomer. Clonidin har vist sig at nedsætte pulsen, angst, impulsivitet og PTSD-symptomer på
overvagtsomhed hos børn med PTSD. 107, 108 I en caseundersøgelse resulterede Clonidin-behandling i
bedring af søvnrytme og øget neural integritet i anterior cingulate. 109 I en anden undersøgelse fandt
man, at Propanalol nedsatte genoplevelses- og overvagtsomheds-symptomer hos børn med PTSDsymptomer 110 Hypothalamus-området er også komplekst dysreguleret hos børn med PTSD. Dette kan
muligvis reguleres via farmakologiske interventioner, for eksempel ved brug af corticotrofinudløsende antagonister

103

. Der er dog ikke foretaget undersøgelser af virkningen af dette hos børn

endnu.
Anbefaling 9. Man kan i behandlingsplanlægningen overvej e, om barnet bør skifte skole
(KR).
Børn med svære PTSD-symptomer kan have indlæringsproblemer. Dette skyldes ofte overvagtsomhed
overfor en oplevet eller reel trussel i barnets miljø, og kan være et særligt problem, hvis personer eller
ting, der minder barnet om den traumatiske begivenhed, er til stede på barnets skole. Et eksempel på
et skolerelateret traume kan være et seksuelt overfald eller mobning, der er foregået på skolen,
særligt hvis gerningsmanden stadig har undervisning på skolen. Et andet eksempel på et
skolerelateret traume var et flodskred i forbindelse med orkanen Katrina i New Orleans. Børnene, der
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gik på skolen i området, hvor flodskredet fandt sted, blev konstant mindet om den traumatiske
begivenhed.
Selvom man bør forsøge at få børn til at overkomme deres frygt for ting der minder dem om
traumatiske begivenheder (mennesker, steder eller situationer, der som udgangspunkt er sikre, og
som kun synes skræmmende for børnene på grund af generaliseret frygt), bør børn også beskyttes fra
reelle, stadige trusler eller farer, når det er muligt. Børn, som oplever svær funktionsnedsættelse
relateret til frygt for ting, der minder dem om den traumatiske begivenhed, kan have gavn af at skifte
skole til et sted, hvor disse mennesker, steder eller situationer ikke forekommer. Dette gælder særligt,
hvis der er tvivl om barnets sikkerhed, f.eks hvis den person, der har gjort barnet ondt, og/eller deres
kammerater stadig generer barnet.
Anbefaling 10. Brug af restriktive ”genfødsels” terapier og andre teknikker der
indskrænker, kontrollerer, eller tilbageholder mad og vand eller på anden måde ud øver
tvang, er ikke anbefalet (IA).
Restriktive ”genfødsels”- eller tilbageholdelses-terapier, der med tvang tilbageholder og/eller
begrænser indtag af mad og vand eller på anden måde udøver tvang, er blevet anvendt til børn som
har oplevet alvorlige tidlige traumer eller tab. Ofte er disse børn blevet diagnosticeret med en mere
alvorlig lidelse som reaktiv tilknytningsforstyrrelse snarere end PTSD. Der er ingen beviser for, at
denne terapiform skulle virke, og i visse tilfælde har disse interventioner ført til alvorlig sygdom eller
død.111 Disse interventioner kan derfor ikke anbefales.

Forebyggelse og tidlig screening
Anbefaling 11. Skole- eller andre samfundsbaserede screeninger for PTSD -symptomer
bør foretages efter traumatiske hændelser der har påvirket et stø rre antal børn(KR).
Efter traumatiske hændelser på samfundsniveau, som potentielt kan traumatisere et større antal
børn, er det vigtigt at foretage screeninger for PTSD i skolen eller andre steder, hvor børnene normalt
samles. Dette er vigtigt for forebyggelse og tidlig identificering af de børn, som er i risikogruppen for
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at udvikle PTSD. Typisk vil sådanne screeninger ikke finde sted umiddelbart efter en traumatisk
hændelse på samfundsniveau grundet en række faktorer som for eksempel, at de voksne (inklusive
lærere og skoleledere) også er blevet evakueret, har mistet pårørende og/eller er blevet
traumatiserede, og at skoler normalt ikke er forberedt på så store screeningsindsatser. 112 Baseret på
empiriske undersøgelser der viser, at PTSD-symptomer ofte begynder umiddelbart efter den
traumatiske begivenhed og at de, som naturligt bedres, vil gøre det indenfor en måned, bør screening
ideelt set påbegyndes omkring en måned efter den traumatiske begivenhed. Der eksisterer modeller
for effektiv skolebaseret screening efter katastrofer på samfundsniveau 39 og for skolebaseret
behandling.113 På baggrund af, at symptomerne måske ikke opstår umiddelbart efter
traumeudsættelsen, og fordi PTSD ikke er den eneste lidelse, børn udvikler efter traumeudsættelse,
giver det mening også at screene børn for kendte risikofaktorer for at udvikle psykiske problemer og
at lave en opfølgnings-undersøgelse af de børn som er i størst risiko for at udvikle negative
psykologiske følger.
Gruppe-interventioner i skolen eller i andre samfundsbaserede institutioner kan give effektiv
tidlig behandling til børn med PTSD-symptomer. Interventionsprogrammer, der søger at fremme
resiliens hos unge med henblik på at gøre de unge mere ”immune” overfor følgerne af traumatiske
begivenheder, er ved at blive undersøgt i flere lande.114

Begrænsninger ved anbefalingerne
Ovenstående anbefalinger er udviklet til at hjælpe fagfolk med kliniske beslutninger. Disse
anbefalinger har ikke til hensigt at definere standarden for behandling, og skal ikke tænkes at
indeholde alle passende behandlingsmetoder. Den ultimative beslutning vedrørende behandling af en
specifik patient må træffes på baggrund af alle omstændigheder præsenteret af patienten og/eller
hans/hendes familie, og kan kun træffes af den givne behandler.
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