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UDFORDRINGER I UDREDNINGEN AF BØRN
UDSAT FOR TRAUMER
• Hvordan kan vi udrede førskolebørn og yngre
skolebørn, som har været udsat for voldsomme
oplevelser, men som måske ikke kan italesætte,
hvordan de har det?
• Hvordan vurderer vi aldersrelaterede reaktioner og
symptomer hos børn, der har været udsat for
traumer?
• Hvordan kan vi udrede for traumatisering, når vi ikke
kender til traumets indhold og omfang?
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Yngre børn udsat for traumer
• Små børn påvirkes også af voldsomme
oplevelser
Hvordan kan vi identificere symptomer
på traumatisering hos yngre børn i
udredningen?

Yngre børn udsat for traumer
• Førskolebørn er i høj risiko for at blive udsat for
traumer (De Young, Kenardy, & Cobham, 2011)
• Øget sårbarhed over for voldsomme og
traumatiske oplevelser og øget risiko for
følgesymptomer pga.
– igangværende fysisk og emotionel udvikling
– begrænsede kognitive og emotionelle evner til at
håndtere oplevelsen
– afhængighed af omsorgsgiver til at passe på dem og
støtte dem
(De Young, Kenardy, & Cobham, 2011)

2

06-09-2017

Symptomatologi hos
traumatiserede børn
• PTSD
– Associerede symptomer: natteterror,
separationsangst, øget aggression, fobier ikke
umiddelbart relateret til traumet og regression ift.
motorik, sprog og renlighed

• Depression
• Angst
• Adfærdsforstyrrelse

PTSD hos børn på 6 år eller yngre
• Genoplevelsessymptomer
– Fx i leg eller tale meget om det (med eller uden
følelsesmæssig reaktion), mareridt

• Undgåelsessymptomer og negative
ændringer i kognition og humør
• Vagtsomhedssymptomer
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Udfordringer i udredningen
• Svært at afgøre, hvad et barn opfatter som traumer
• Er det en omsorgsperson, der har udsat barnet for traumet?
• Barnets reaktioner og symptomers udvikling er meget afhængig af
især omsorgsgivers reaktioner og støtte efter traumet
• PTSD symptomerne kan optræde anerledes hos yngre børn end hos
unge og voksne
– Undgåelsessymptomer er svære at observere
– Typisk flere vagtsomhedssymptomer hos børn end hos voksne

• Der optræder ofte andre symptomer end PTSD
• Barnet kan måske ikke fortælle om symptomerne (fx invaderende
tanker om traumet eller dissociation) pga. barnets lave alder og
endnu ikke fuldt udviklet sproglige og kognitive evner
• Den traumatiske oplevelse kan bryde barnets almindelige
udviklingsbane

Udredning af yngre børn udsat
for traumer
• Standardiserede, udviklingssensitive
udredningsinstrumenter
• Inkluder omsorgspersonen
• Interview og observer barnet på
alderssvarende vis
• Fokus på adfærdsmæssige
manifestationer af symptomer
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Diagnostic Infant and Preschool Assessment

DIPA
Et semistruktureret forældreinterview om deres barn (1-6 år)

DIPA
• Semistruktureret forældreinterview
• Målrettet børn i alderen 1-6 år
• DIPA er udviklet og valideret af Michael Scheeringa,
Tulane University, New Orleans (Scheeringa & Haslett,
2010)
• Indeholder 13 moduler for 13 diagnoser (DSM-IV,
DSM-5 og ICD-10)
• Valideres i øjeblikket med danske børn (Løkkegaard,
Elmose & Elklit) og hollandske børn (Gigengack et al.)
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DIPA
Liste over traumer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulykke
Angrebet af dyr
Menneskeskabt katastrofe
Naturkatastrofe
Set en person blive tævet, voldtaget, truet,
skudt efter, alvorligt såret eller dræbt
Fysisk misbrug
Seksuelt misbrug, seksuel forulempelse eller
voldtægt
Blevet forbrændt ved uheld
Været tæt på at drukne
Indlagt på hospital, været på skadestuen
og/eller indgribende medicinske procedurer
Kidnappet
Andet

13 moduler
•
•
•
•

•
•
•

•
•

PTSD
Depression
Bipolar affektiv sindslidelse
ADHD
– Uopmærksomhedsundertype
– Hyperaktivitetsundertype
Adfærdsforstyrrelse
Usocialiseret adfærdsforstyrrelse
Angstlidelser
– Abnorm separationsangst
– Enkeltfobi
– Socialfobi
– Generealiseret angst
– Obsessiv-kompulsiv tilstand
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
Søvnforstyrrelse

Validering af DIPA
Scheeringa & Haslett (2010)
• Klinisk gruppe af børn (omsorgsgiver for 50 børn)
• Acceptabel test-retest reliabilitet for ADHD,
adfærdsforstyrrelse, depression, PTSD og abnorm
separationsangst
• Reliabilitet overordnet set ikke påvirket af barnets alder
• Overensstemmelse med CBCL
– Acceptabel til god kriterievaliditet ang. ADHD,
adfærdsforstyrrelse, abnorm separationsangst og OCD
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Validering af DIPA-DK
Løkkegaard, Elmose, & Elklit:
• Traumepopulation:
51 børn udsat for vold,
seksuelle overgreb og
lign. (høj-risiko-gruppe)
• Overensstemmelse
med SDQ
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Struktureret legetest

The Odense Child Trauma
Screening (OCTS)
En story stem screening for traumatisering hos børn (4-8 år)
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OCTS
• Udviklet af Sille Schandorph Løkkegaard, Mette Elmose
Andersen, Sara Bek Eriksen & Ask Elklit på Videnscenter for
Psykotraumatologi
• Struktureret legetest med LEGO figurer og hus
• Målrettet børn 4-8 år
• Anvendelse af historiebegyndelser (story stems)
• OCTS screener for, om barnet udviser tegn på traumatisering
• Resultatet af testen kan evalueres psykometrisk (testen filmes
og resultatet kodes ud fra en score og udvalgte tematikker, der
ofte optræder i traumatiserede børns leg under story stemtest)

OCTS
• Intervieweren leger og fortæller begyndelsen på en historie på en
følelsesfuld måde
Historien indeholder en genkendelig, let grad af konflikt eller
ubehag, fx at barnefiguren vågner op med mareridt om natten
barnet opfatter affekten og den psykiske spænding i historien og
bliver bedt om at overtage historie på det mest intense
tidspunkt
Barnet vil trække på sine indre mentale repræsentationer af sig
selv og af andre og på sine strategier for emotionsregulering til
at forsøge at løse konflikten og spændingen i legen og herved
søge at dæmpe den psykiske spænding
OCTS screener for tegn på traumatisering ud fra observationer af
det testede barns adfærd og narrativer
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Legen i OCTS
• Åbner op for, at yngre børn og børn, som kan
have svært ved at indgå i andre testsammenhænge, kan testes
• Kan bidrage til at skabe tryghed i
testsituationen sammen med den voksne,
hvor barnet ikke behøves at fortælle om den
traumatiske oplevelse

OCTS
• OCTS kan anvendes til vurdering af børn, hvor årsagerne
bag de umiddelbare adfærds- og trivselsproblemer er
mere eller mindre ukendte
– Hvis barnet har svært ved at fortælle, hvad det har oplevet
– Hvis forældrene ikke er optimale informanter om barnet

• Kombinerer leg, legetøjsfigurer og sprog i en
struktureret, kontrolleret testsituation
• Tilpasset barnets alder
• Trækker på en story stem-testtradition, der er blevet
udviklet og efterprøvet empirisk gennem mere end 30 år
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Validering af OCTS
Validering med danske børn (Løkkegaard, Elmose, & Elklit)
• Skal være i stand til at differentiere mellem forskellige
grupper af børn: 50 typiske børn og 50 traumatiserede
børn
– Cut-off score
– Forskellige repræsentationer/tematikker

• Overensstemmelse med udvalgte DIPA-moduler og SDQ
• Test-retest reliabilitet

UDFORDRINGER I UDREDNINGEN AF BØRN
UDSAT FOR TRAUMER
• Hvordan kan vi udrede førskolebørn og yngre
skolebørn, som har været udsat for voldsomme
oplevelser, men som måske ikke kan italesætte,
hvordan de har det?
• Hvordan vurderer vi aldersrelaterede reaktioner og
symptomer hos børn, der har været udsat for
traumer?
• Hvordan kan vi udrede for traumatisering, når vi ikke
kender til traumets indhold og omfang?
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Udredning af yngre børn udsat
for traumer
• Standardiserede, udviklingssensitive
udredningsinstrumenter
• Inkluder omsorgspersonen
• Interview og observer barnet på
alderssvarende vis
• Fokus på adfærdsmæssige
manifestationer af symptomer
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