Till dig som varit med om
en allvarlig händelse
t.ex. olycka, brand, blivit skadad
eller forlorat nagon i din narhet.

Den som varit med om en handelse som upplevts som otack och skrammande,
kan kanna sig eller handla pa ett satt som man inte vantat sig eller inte forstar.
Sa kan det bli nar du sjalv eller nagon du kanner blivit skadad eller om nagon i
din familj eller nara bekant har dott. Nar det hander kan du eller din familj bli
radd och orolig.
Det ar vanligt att man kan reagera annorlunda och kanske gora konstiga saker.
Sant som man annars aldrig skulle ha gjort om det otacka man varit med om
aldrig hade hant.

Chock
Man kan vara i chocktillstand fran nagra ogonblick till nagon dag efter det otacka
som hant. Ofta vagrar bade vuxna och barn att inse vad som hant. Man tror helt
enkelt inte att den man kande sa val ar dod eller att man sjalv eller nagon i familjen ar sa allvarligt skadad eller sjuk som de sager.
Andra satt att reagera:
 Ibland hander det att man grater hogt och lange.
 En del blir valdigt arga och forvirrade.
 Man kan ma illa, kanna sig yr i huvudet och kanna hur hjartat klappar hart.
 De minnen man har fran det otacka som hant kan vara varre an vad som skedde
i verkligheten.
 Ovriga i familjen eller andra kan ha svart att fa kontakt med den som ar ledsen.
 En del kan vilja dra sig undan andra manniskor och vill vara i fred.
 Vissa kan kanna sig osakra pa hur man sjalv eller andra reagerar pa det som
hant.

Efter en tid
Det som hant kan paverka barn och vuxna under en lang tid framat.
For en del kan det bli sa har:
 Svart att somna pa kvallen eller man vaknar tidigt och kan inte somna om.
 De otacka minnena kommer ofta.
 Svart att koncentrera sig.

 Svart att minnas vad som hant.
 Man kanner sig ofta ledsen eller trott och vill inte hitta pa nagot.
 Tankar om att det kanske var mitt fel.
 Man vill t.ex. inte aka buss eller bil efter en olycka, eller sa vill man inte ga forbi
eller till den plats dar det otacka hande.
 Man ar ofta orolig och tror att nagot farligt ska handa igen.
 Man blir latt arg eller osams med dem man har nara sig.
 Huvudvark, ont i magen eller far ont nagon annanstans.

Till dig som vuxen
Om ditt barn ar mycket oroligt och uppvisar flera av ovanstaende symtom, tag
garna kontakt med Kumla kommuns elevhalsoteam. De kan hjalpa dig med rad
om hur du pa basta satt kan hjalpa ditt barn igenom den kris som han eller hon
varit med om.
Om du eller nagon i din narhet behover stod utover det egna sociala natverket
kan du/ni vanda er till vardcentralens kuratorer.

Någon att prata med

Ofta är det den egna

familjen, släkten eller

Ibland kan den som varit med om nagot farligt
eller sorgligt ha behov av att fa prata med nagon
om det som hant.

som kan vara det bästa

Det kanns battre att fa svar an att ga och oroa sig.

de som står dig nära

dina vänner/nätverk
stödet när du eller
hamnar i en svår
situation

Kontakt
Vårdguiden

1177

Kumla vårdcentral

019-602 91 20 (vaxel vardagar)

Kumla kommuns servicecenter

019-58 80 00 (vardagar)

Elevhälsan i Kumla, via servicecenter
(kurator, psykolog, skolsköterska)

019-58 80 00 (vardagar)

Svenska kyrkan
(kan även hänvisa till övriga samfund
och trosinriktningar)

019-58 93 00 (vaxel vardagar)

POSOM, via servicecenter
(psykosocialt omhändertagande
i Kumla kommun)

019-58 80 00 (vardagar)

Brottsofferjouren Sydnärke

0582-154 24

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se
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Om du eller nagon i din narhet ar i behov av stod, kontakta:

