
Vi erbjuder kostnadsfri konsultation som stöd i patientmötet och vid tortyrskadedokumentation.
På vår webbplats finns manualer och annat stödmaterial. www.transkulturelltcentrum.se

Vill du veta mer?

Rakbladsärr.

Piskrapp kan lämna tydliga spår.
Brännmärke efter cigarett.
Djupare sådana skador ger
ett mer typiskt utseende än
ytligare, som snarare kan
påminna om exempelvis
vattkoppsärr.

Ärrbildning efter brinnande plast,
exempelvis plastpåsar. Patienten
kan också ha utsatts för syra, lut
eller andra kemikalier.

Pigmentförändringar och hårsäcksförlust
runt handled, vrist eller andra ställen där
patienten varit bunden med rep.

Slag mot huvud och öra kan
bland annat leda till
trumhinneskador och
hörselnedsättningar.

”Falaka” är våld mot fotsulorna som kan leda till substansförlust
(trampdynor) och palpationsömhet. Patienten beskriver ofta
känselstörningar i fötter och underben som kan påminna om
perifer neuropati. Metoden leder i många fall till belastningssmärta
och gångsvårigheter.

Luxationer, instabilitet och
plexusskador kan orsakas av
upphängning, ofta med
komplicerade smärttillstånd som
följd.

Frakturer på näsben,
revben, armar och
ben samt de små
benen i händerna är
vanliga. Skador på
tungben kan uppstå
efter stryptag.
Felläkningar kan vara
palpabla eller synliga
på röntgen.

El eller slag mot
munnen kan ge
bitskador och
lösa, avslagna
eller förlorade
tänder samt
käkfrakturer.

Sexualiserad tortyr kan
resultera i höftproblem,
skada och smärta i
bäcken och nedre
bukregion, könsorgan
och analt samt
inkontinens, sexuella
problem, könssjukdomar
och oönskad graviditet.

Eltortyr ger sällan synliga spår
men kan resultera i punktformad
hyperpigmentering. Patienterna
lider ofta av komplikationer av
nervskador.

Diffusa smärttillstånd som rygg-,
nack- eller huvudvärk är vanligt som
följd av tvingande stresspositioner,
nerv- och muskelskador.

Även om det gått många år sedan övergreppen är det viktigt att identifiera tortyrskadade patienter
– de behöver ofta somatisk och/eller psykiatrisk vård. Här illustrerar vi några exempel på vanliga
fysiska skador och smärttillstånd som kan vara en följd av tortyr.

En tredjedel av de som
söker asyl i Sverige
berättar om
tortyrupplevelser.
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