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Men många har svåra 
upplevelser i barndomen, varför 
blir det så?
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Svåra upplevelser i barndomen

• Våld och försummelse mot barn är vanligt 
förekommande i hela världen, även i Sverige
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• Våld och försummelse mot barn är vanligt 
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• Och…
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Våld och försummelse mot barn är 
helt eller delvis förebyggbara
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Svåra upplevelser i barndomen och psykosomatisk ohälsa



Svåra upplevelser i barndomen och självskada





Vuxna som varit utsatta för allvarligt våld som barn



Svåra upplevelser i barndomen, 
vad händer med kroppen?



Toxisk stress
• ”Överdriven eller långvarig aktivering av det 

fysiologiska stress-responssystemet i avsaknad av 
det buffrande skydd som stabila, responsiva
relationer ger” (Garner et al, Pediatrics Vol. 129 No. 1 January 1, 2012 pp. e224 -e231)

• Orsakar störningar i hjärnans nervkretsar och 
hormonella system under känsliga skeden i 
utvecklingen 

• Störningarna kan leda till anatomiska förändringar 
och/eller fysiologiska störningar som senare leder till 
inlärnings- och beteendeproblem

• Grunden till kronisk stressrelaterad fysisk och 
psykisk sjukdom



Toxisk stress

https://developingchild.harvard.edu/resources/toxic-stress-derails-healthy-development/


”The functional consequences of these structural
changes include more anxiety related to both
hyperactivation of the amygdala and less top-down 
control as a result of PFC atrophy as well as impaired
memory and mood control as a consequence of
hippocampal reduction. Thus, the developing
architecture of the brain can be impaired in numerous
ways that create a weak foundation for later learning, 
behavior, and health.”

Shonkoff JP, Pediatrics 2012:129



Bremner JD, et al. Am J Psychiatry. 2003 May;160(5):924-32. 





Barns upplevelser av våld och/eller försummelse är
Vanliga
Potentiellt skadliga

men…



De flesta barn som är utsatta har 
inte sämre hälsa, varför?



Resiliens





Resiliens
• Förmåga att hantera stress effektivt och på ett sunt sätt
• God förmåga att lösa problem
• En tro att det är något man kan göra för att hantera sina känslor 

och ”cope”
• Att söka hjälp
• Socialt stöd
• Nära kontakt med andra, till exempel familj eller vänner
• Att berätta om traumat för sina nära och kära
• Andlighet/tro
• Att identifiera sig som en överlevare i motsats till ett offer
• Att hjälpa andra
• Hitta en positiv innebörd i traumat 



Vägen framåt 
Hur ökar vi möjligheterna och minskar riskerna?

• Främja familjens hälsa och förebygga ohälsa
• Tidigt identifiera barn som lever i risk
• Erbjuda effektivt stöd, behandling och skydd

• Hur?
• Utbildning
• Strukturerade metoder
• Forskning och utveckling
• Synergi – samarbete, samverkan, kunskapsöverföring, fokus på barnet



Resurser

https://developingchild.harvard.edu/

https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/en/

https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-
initiatives/Pages/Child-Abuse-Prevention.aspx

https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/barn-som-riskerar-att-fara-illa/

http://www.allmannabarnhuset.se/produkter/bocker-rapporter/
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-
initiatives/resilience/Pages/ACEs-and-Toxic-Stress.aspx

https://developingchild.harvard.edu/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/en/
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Pages/Child-Abuse-Prevention.aspx
https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/barn-som-riskerar-att-fara-illa/
http://www.allmannabarnhuset.se/produkter/bocker-rapporter/
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/resilience/Pages/ACEs-and-Toxic-Stress.aspx


Tack!

steven.lucas@akademiska.se

Skydds-
faktorer

Risk-
faktorer


	Svåra upplevelser i barndomen och dess påverkan på barns hälsa och utveckling��Steven Lucas, barnläkare, docent�Akademiska barnsjukhuset, Uppsala universitet
	Vad behöver barn för att växa, utvecklas och må bra?
	Men många har svåra upplevelser i barndomen, varför blir det så?
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Svåra upplevelser i barndomen
	Bildnummer 10
	Svåra upplevelser i barndomen
	Bildnummer 12
	Svåra upplevelser i barndomen
	Svåra upplevelser i barndomen
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Vuxna som varit utsatta för allvarligt våld som barn
	Svåra upplevelser i barndomen, vad händer med kroppen?
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Resiliens
	Bildnummer 32
	Resiliens
	Vägen framåt �Hur ökar vi möjligheterna och minskar riskerna?
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36

