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Presentation Notes
  Hej – mit navn er Christina Duch, jeg er cand. Psych.     Det var mig, som var nede at lave undersøgelsen,     og som har haft fornøjelsen af at tale med jeres børn  2) Vigtigt at pointere, at undersøgelsen er anonym,     og derfor kan vi ikke sige noget om det enkelte barn.3) Meningen med undersøgelsen var ikke at intervenere,     men at belyse hvilke problemområder, som børn kan have, efter at have oplevet en katastrofe.     Den viden vil hjælpe til at målrette indsatsen overfor børn fremover.	4) Det jeg gerne vil fortælle jer om de næste 20 minutters tid, er   - for et første:  HVORDAN UNDERSØGELSEN FOREGIK   - og for det andet: HVAD UNDERSØGELSEN VISTE



Hvorfor undersøge børnene 
i Seest?!

• Hvordan reagerer danske børn efter en 
katastrofe?

• Manglende dansk baseret viden

• En traumatisk hændelse er en nødvendig 
men ikke tilstrækkelig betingelse for udvikling 
af PTSD

For at vurdere om børnene er traumatiseret
hvilke faktorer som påvirker processen

Presenter
Presentation Notes
Der findes ikke så meget viden om hvorfor NOGLE BØRN udsat for samme katastrofe reagerer STÆRKT, mens andre ikke gør… Dét vil vi gerne lave om på ved  at undersøge OM børnene i Seest er traumatiseret 				                        og, i givet fald, i hvilken grad Og herudover HVILKE faktorer, der spiller en rolle mht. traumatiseringsprocessen Grunden til det er vigtigt at kende til sårbarhedsfaktorer, er netopfor at målrette indsatsen til de børn, der har brug for noget særlig hjælp.
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Presentation Notes
Inden UNDERSØGELSEN PÅ SKOLEN- kom informationsbreve med hjem- indsamling af data over 10 dage



Undersøgelsestidspunktet

• Marts 2006 

• Dvs. 16 måneder efter eksplosionen
Kronisk karakter

• Hos børn ses tendens til forsinket start eller 
forsinket rapportering af symptomer

Presenter
Presentation Notes
Undersøgelsen foretages i Marts 2006 Vi må derfor forvente, at alle korterevarende reaktioner var overstået, og at de, som måtte forekomme på dette tidspunkt, er af mere kronisk karakterEndvidere viser tidligere forskning, at børns kognitive behandling foregår i en anden tidsramme end voksnes, hvorfor der hos børn ses tendens til forsinket start eller forsinket rapportering af symptomer.



Inddeling af populationen

• Den yngste klassegruppe:         0.-2.klassetrin

• Den mellemste klassegruppe:   3.-5.klassetrin

• Den ældste klassegruppe:       6.-10.klassetrin

• Omfanget af undersøgelsesredskaber blev 
afstemt til hver gruppe
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Presentation Notes
Ud fra teorier om børns udviklingsmæssige niveau og koncentrationsevne inddelte vi eleverne i 3 klassegrupper: yngste 0.-2, mellemste, ældsteOg afstemte omfanget af undersøgelsesredskaber ud fra klassegruppe



Undersøgelsens fokus

• Afhængig af aldersgruppe undersøgte vi bl.a. 
for: 

• traumegrad
• hvordan børnene håndterer situationen
• social støtte
• baggrundsoplysninger (ex. køn, alder, 

hjemmet placering)

Presenter
Presentation Notes
Afhængig af aldersgruppen undersøgte vi bl.a. for…Til det formål indgik der forskellige skemaer i spørgeskema-pakken I DAG  har jeg valgt at fokusere på undersøgelsens tegneserie, som jeg nu vil fortælle om (NÆSTE)



Tegneserien ”Thomas”

• Nyt tegneseriebaseret instrument ”Thomas”
• Dr. Richard Neugebauer fra Colombia 

University har udviklet ”Thomas” 
• Forekomsten af PTSD
• Anvendes til børn fra 6år
• Tilpasset til formålet
• 27 tegninger
• 15 minutter

Presenter
Presentation Notes
Det gennemgående undersøgelsesredskab er et nyt tegneseriebaseret instrument ”Thomas”Det er udviklet af Richard Neugebauer, og er et instrument, der måler forekomsten af PTSD hos børn, som har oplevet en / flere traumatiske episoderBruges helt ned til 6årige børnTilpasset - ved at vi har indsat tegninger der forestiller:fx fyrværkeri der eksplodereren motorcykelbetjent ved fyrværkerieksplosionenen brandbil foran huse med ild i tagetTegning hvor en voksen og et barn løber væk fra deres brændende hus, mens katten stadig sidder i vinduet.- 27 tegninger- Varer ca. et kvarter  INDEN jeg fortæller mere, synes jeg I selv skal have lov at se tegneserien. Så kan I få en fornemmelse af, hvordan jeres barn har oplevet dét at være med i undersøgelsen.(NÆSTE) Jeg vil derfor læse nogle eksempler op fra tegneserien (NÆSTE)
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Presentation Notes
Tegneserien starter sådan: ”Her er Thomas”Herefter læser jeg et billede op ad gangen, og beder eleverne markere, hvordan de har detFx (NÆSTE)
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Presentation Notes
(LÆS OP) …” Her har Thomas svært ved at falde i søvn, fordi han bliver ved med at komme i tanke om noget farligt, som han har oplevet. Hvor tit sker det for dig ? ”……SVAR: 3 svarmuligheder:det sker ”aldrig” markerer termometeret der er tomt,hvis det sker ”nogle gange” markeres termometeret halvt fyldt, ELLER det sker ”altid”  termometeret der næsten er fyldt. Ex på GENOPLEVELSE symptom
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Presentation Notes
Undgåelse(LÆS OP) ” Lige siden branden har Thomas virkelig prøvet ikke at tænke på det. Hvor tit har du det ligesom Thomas ? ”
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Presentation Notes
Vagtsomhed(LÆS OP)” Her er Thomas i klassen igen. Han skulle egentlig høre efter hvad læreren siger, men han kan ikke holde op med at bekymre sig om huse, der pludselig kan blive ødelagt. HVOR tit sker det for dig ? ””aldrig” – ”nogen gange” – ”altid”
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Presentation Notes
Neutral billede i forhold til diagnosekriteriet  Her: fysisk symptom  mavepine  som viste sig ofte at forekomme hos de børn, som har PTSD
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Presentation Notes
Andet ex på et neutralt billede(LÆS OP)” Her føler Thomas sig helt alene (/ meget ensom). Selv når der er andre omkring han, føler han sig ikke rigtig glad. Hvor tit har du det sådan ? ”
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Endnu et ex på Genoplevelse(LAD BILL. STÅ PÅ SKÆRMEN)
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På Undgåelse(LAD BILL. STÅ)
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Og VagtsomhedSom det sidste ex fra tegneserien



Undersøgelsessituationen

• 0.-2. klassetrin i grupper á  5-6 elever
• 3.-5. klassetrin i grupper á 8-10 elever
• 6.-10. klassetrin selvstændigt i klasselokalet

• anonymitet 
• stille spørgsmål
• alle svar var lige rigtige

Presenter
Presentation Notes
Besvarelsen af spørgeskema foregik ved at eleverne kom med mig ud i MINDRE grupper, igen afstemt efter de respektive klassetrin: 0.-2. …. 5-6 elever af gangen, 3.-5. ….Anonymitet blev understreget Jeg opfordrer eleverne til at stille spørgsmål - hvis noget var uklart eller man var i tvivlligesom det pointeres at alle svar var lige rigtige – dvs. uafhængigt af sidemandens besvarelse



Antal deltagere

• 0.-2.kl.:     97 elever
• 3.-5.kl.:   118 elever
• 6.-10.kl.: 215 elever

• I alt: 430 elever
= deltagelse på 71%0
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Presentation Notes
430 elever er med i undersøgelsenDeltagelses% på 71, ud fra skolens samlede elevtal på 610Kønsfordelingen er næsten lige:Piger : 52%Drenge: 48%



Samlet set:

• børn reagerer ganske stærkt og længe på en 
katastrofe

• pigerne og de mindste børn er særligt udsatte 
for at blive traumatiseret

• eksponeringsgrad er ikke en risikofaktor
• brugen af social støtte er en predictor for 

traumatisering
• mave- og hovedpine forekommer ofte hos de 

traumatiserede børn

Presenter
Presentation Notes
Dét undersøgelsen viser ER: at – børn reagerer ganske… (LÆS OP)- piger og de mindste…. - eksponeringsgrad, dvs. hvor tæt man befandt sig på eksplosionen ikke er risikofaktor– brug af social støtte er predictor, dvs. at social støtte som mestringsstrategi ikke reducerede traumatiseringsgraden     / ( børn der scorer højt på belastning søger samtidig meget social støtte )- fysiske symptomer som mave- og hovedpine…Disse beskyttende faktorer som risikofaktorer er samtidigt med til at give en forklaring på, hvorfor det ikke er alle, udsat for den samme traumatiske begivenhed, som udvikler PTSD !



PTSD totalscore
0.-2.   klasse 23% (21)

3.-5.   klasse 17% (19)

6.-10. klasse 11% (22)

Presenter
Presentation Notes
Trinvise forskelle i forbindelse med alder… Signifikant forskel mellem de 3 aldersgrupper De yngste elever var mest belastede, idet 23% i 0.-2. klasse opfylder den PTSD-scoren, hvilket er signifikant højere end 3.-5. klassernes 17%, ligesom andelen af PTSD på 11% hos eleverne på 6.-10. klassetrin var signifikant mindre i forhold til de to andre aldersgrupper.Kun halvt så mange % af eleverne i den ældste klassegruppe, der opfylder totalscoren, i forhold til den yngste klassegruppe; altså dobbelt så stor forekomst af belastning hos de yngste elever i.f.t. de ældste  (I alt 62 elever som opfylder den samlede PTSD score  21 elever i 0.-2. Klasse  19 elever i 3.-5. kl.  22 elever i 6.-10. Kl.  NB -  næsten dobbelt så mange elever i 6.-10. kl. = 49 % af samtlige børn i undersøgelsen end i de to  andre klassegrupper )





Belastningsgraden

• Genoplevelse            66%
• Undgåelse                 21%
• Vagtsomhed              35% 

• Subklinisk PTSD       22%

• PTSD                        16%

Presenter
Presentation Notes
For 0.-10.klasse betyder det: at 66% opfylder genoplevelseskriteriet i PTSD diagnosen21% opfylder undgåelses-, og 35% opfylder vagtsomhedskriterieEndvidere kan 22% karakteriseres som subklinisk (DVS. mangler ét symptomkriterie for at opfylde diagnosen)mens 16% opfylder alle 3 kriterier for PTSD diagnosen.Samlet set er 38% af børnene m.a.o. stadig alvorligt påvirket på undersøgelsestidspunktet



Set i det større perspektiv

• undersøgelsen på Bakkeskolen er med til at 
tydeliggøre, hvordan børn i Danmark 
reagerer på en katastrofe

• ny viden om børns reaktioner og tilpasning 
efter en traumatisk begivenhed

• især mht. små børn

Presenter
Presentation Notes
Undersøgelsen bidrager til forskningen… og giver en idé om danske børns reaktioner og tilpasning efter en traumatisk begivenhed..især mht. små børn, som kun er sparsomt belyst i litteraturen



”Thomas” 
målrette indsatsen til børn

• hidtil svært at måle
• let anvendeligt 
• bred målgruppe
• eleverne begynder at fortælle om deres 

specifikke oplevelser mht. katastrofen

Presenter
Presentation Notes
Undersøgelsen hér har betydning, mht. at målrette indsatsen overfor børn! Vi har via undersøgelsen af jeres børn, nemlig fået ny viden på et felt, der virkelig har behov for mere brugbare instrumenter til diagnosticering Samtidig er det  muligt at bruge Thomas til en bred målgruppe lige fra små børn til store  og  I selve undersøgelsessituationen afføder tegneserien at eleverne (og især de mindste) helt af sig selv begynder at fortælle om deres specifikke oplevelser mht. katastrofenSet i et fremtidigt perspektiv kan Thomas blive det nye instrument til udredning af PTSD hos børn og unge. 



Børnenes mening

6.-10. klasse: ”Hvordan synes du, det har været 
at udfylde spørgeskemaet?”

• ’træls’:   10%   (21) 
• ’ok’:        54% (114) 
• ’godt’:     36%  (75)

• ”Det er godt nogen undersøger hvordan vi 
reagerer efter sådan en katastrofe for det er jo 
sjældent det sker men det kan altid ske”

• ”Tak! Det fik mig til at tænke tingene igennem”

Presenter
Presentation Notes
Alle elever var meget villige til at deltageIsær de yngste elever ville gerne deltage flere gange10% (21) svarede ’træls’, FLERTALLET på 54% (114) mente det var ’ok’, mens de resterende 36% (75) syntes det havde været ’godt’. Valgt et par bemærkninger: kommentar fra en i 9.kl. ex 8.kl.



Tak

Til Bakkeskolens 

• elever
• forældre
• ledelse
• lærere

for jeres velvillighed og samarbejdsvilje til 
realiseringen af denne undersøgelse

Presenter
Presentation Notes
Jeg vil gerne afslutte med at rette en tak til Bakkeskolens e…Elever: Ville være medTil jer Forældre: I gav lov til at jeres barn måtte deltageSkolens ledelse & lærere: I lod mig forstyrre i jeres timer
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Presentation Notes
Hvis nogle skulle være interesseret i at læse den fulde undersøgelse, så er hér referencen på den,Samt en artikel Ask og jeg har skrevet, og som bliver offentliggjort i Psykolog Nyt nu på fredag.
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