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VEM ÄR JAG?

• Läkare, specialist i Psykiatri (2010) & 
Rehabiliteringsmedicin (2017).

• Anställd vid Rehabiliteringsmedicin, Region Gävleborg.

• Enskild firma – ett 10-tal uppdrag/år 
www.stokapsykkonsult.com

• Föreläsningar via Läkemedelsföretag inom 
epilepsiområdet vid 3 tillfällen – aldrig handlat om 
enskilda läkemedel.

• Deltagit vid författandet av kapitlet om 
”Kroppssyndrom” i ”Psykiatri” (Studentlitteratur 2016).



 4-5% av patienterna svarar för 20% av samtliga besök på en 

akutmottagning.

 20% av pat inneliggande på medicinsk vårdavdelning kan 

diagnostiseras med somatiseringsdiagnos (Fink 2004)

 I gruppen ”mångsökare” (>10 besök/år, <65 år) dominerar 

somatiserande patienter (70%) (Karlsson 1997, Finland)

 ”Medicinskt Oförklarade Symtom” står t.ex. för minst 30% på 

en Neurologmottagning, 20% inom Primärvården, men finns 

inom alla specialiteter! (Carson 2000, Skottland)

 Rena funktionella motoriska tillstånd: 

5/100 000/år (Binzer 1998, Umeå/Kalmar) 

 10% av NHS budget till somatisering (Bermingham 2010)

SJUKVÅRDENS ”STORKONSUMENTER”



 Somatiseringspatienter (vs icke-somatiserande kontroller):

- Använder i högre utsträckning flera vårdinsatser samtidigt

- Missar oftare tider och byter oftare läkare

- Opereras oftare

- Utsätts för större risker för vårdskada

RISKER I VÅRDEN



1. BEGREPP

2. SJUKDOMSMODELLER

3. VIKTIGA FUNKTIONELLA MEKANISMER

4. ARBETSSÄTT I PRIMÄRVÅRD

5. UPPGIFT FÖR EFTERMIDDAGEN

AGENDA



 Consultation: Att göra bedömningar och besvara psykiatriska 

frågeställningar

 Liaison: Samverkan med andra discipliner i gemensamma 

team

- Klinisk nytta

- Ekonomiska vinster

KONSULTATIONSPSYKIATRI/

CONSULTATION LIAISON PSYCHIATRY



- En tredjedel av patienter i primärvård har någon typ av psykisk 

ohälsa 

- Svårast psykiskt sjuka dör 15-20 år tidigare än andra (av 

somatiska orsaker)

- Samband mellan psykiska faktorer och sämre utfall av 

somatisk behandling

- Patientgruppen med funktionella somatiska symtom och 

långvarig smärta

VARFÖR C-L-PSYKIATRI I JUST 

PRIMÄRVÅRD?

(Wahlström, Rödholm LT 115 2018)



FUNKTIONELLT

Påhittat?

Inbillat?

Psykogent?

Verkligt

Ofta subjektiva 
symtom

Och 
symtompresentationen 
kan – precis som vid 
sjukdomar och skador –
påverkas av många 
beteenden

Beror på problem med 
FUNKTIONEN i systemet, 
inte på en skada/sjukdom 

Detta kan i sin tur ha 
många orsaker



Funktionellt

• Verklig – d.v.s. inte inbillad eller påhittad

• Beror på PROBLEM med FUNKTIONEN i 
systemet, och inte på en sjukdom i systemet

• Vi kan ofta ställa en ganska säker diagnos 
utifrån undersökning

• Orsaken till störningen vet vi ofta inte så 
mycket om när vi ställer diagnosen.



 Människan har en benägenhet att reagera som en 

psykobiologisk enhet – d.v.s. starka känslor och psykologiska 

processer går hand i  hand med somatiska förändringar som:

- Autonom aktivering (svettning, pulsstegring, snabbare 

andning)

- Ändrad muskelspänning (värk, klumpkänsla i halsen, tryck 

över bröstet)

- Ändrad vakenhetsgrad (trötthet, insomningssvårigheter)

- Ändrad kroppskontroll (bristande central aktivering, tremor)

- Ändrad kroppsuppfattning (ökad smärta/minskad smärta, 

somatosensorisk amplifiering)

VARFÖR FINNS FUNKTIONELLA 

TILLSTÅND?

(Lundin, Sjöström. Psykiatri. Studentlitteratur 2016)



Dansk selskab for Almen Medicin: Clinical guideline for general practice: Functional disorders (2013)

Det är en normal mekanism



Specialitet Funktionellt syndrom

Immunologi/Allergi Sjuka hus-syndrom, Elöverkänslighet, 
Infraljudsöverkänslighet

Endokrinologi Subklinisk Hypothyreos

Gastroenterologi IBS, dyspepsi

Gynekologi Bäckensmärta, PMS

Infektion Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), 
Kronisk Borrelia

Kardiologi Atypisk bröstsmärta, Syndrom X

Lungmedicin Hyperventilationssyndrom

Neurologi Spänningshuvudvärk,
Konversionssyndrom 

Odontologi Temporomandibulär leddysfunktion, 
atypisk ansiktssmärta

Ortopedi Whiplash

Psykiatri Somatoforma tillstånd, neurasteni

Reumatologi Fibromyalgi, Ländryggssmärta

Öron-näsa-hals Globus, yrsel, tinnitus



Symtompresentation

Undersökningsfynd 

Förlopp

Reaktion på behandling

stämmer inte med sjukvårdens förväntningar

• Starkt fokus på somatiskt uttryck (”Symtom”)

• Begränsat fokus på icke-medicinska orsaksfaktorer

GENEMSAMMA NÄMNARE
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 Primär sjukdomsvinst = Ångestlindring

 Sekundär sjukdomsvinst = Fördelar

 Sjukrollshomeostas = Jämvikt i beteendemönster

”SJUKDOMSVINST”



FUNKTIONELLA SYMTOM - NÄR BÖR JAG STANNA UPP OCH TÄNKA EFTER?

Journal Många akuta besök/korta vårdtider
Många vårdgivare inblandade

Många röntgen- och labundersökningar som varit normala

Attityd till hjälp Offerroll i sjukvården
”Krävande” 
”Missnöjd” alternativt ”glorifierande”

Patientens 
anamnes

Felaktig attribuering (”Allt började när…”),
Överdrifter (”Det bara small till”, ”Ryggen gick av”, ”Jag låg till sängs 
i fem veckor”) 
Kognitiv dissonans (”Hög smärttröskel” men smärtproblematik)
Ospecifik, diffus symtombeskrivning
Maximal symtomstyrka
Svårt att utvärdera tidigare behandlingar

Min egen reaktion Irritation
Överföring/Motöverföring

Status Varierande status beroende på situation
Förstärkta symtom vid undersökning



SJUKDOMSBEGREPPET



DISEASE

pneumokockpneumoni
anemi

hypothyreos 
benbrott 

hjärtinfarkt

• Biomedicinskt paradigm - ”apparatmodell”

• Hög generaliserbarhet

• Förutsägbarhet

• Cause-effect

• ”Kontextoberoende”

Vad är ”sjukdom”?

(A. Lundin)



ILLNESS

smärta
illamående 

yrsel
klåda

svaghet
balansproblem

oro / nedstämdhet

• Subjektiva besvär och 
hur de uttrycks

• Låg generaliserbarhet

• Låg förutsägbarhet

• Orsakas ibland av ”disease”

• Påverkas av psykosociala 

faktorer, av kunskap, tro

och värderingar

• Kontextberoende

Vad är ”sjukdom”?

(A. Lundin)



ILLNESS

smärta, 

illamående 

yrsel

klåda

svaghet

balansproblem

oro / nedstämdhet

DISEASE

pneumokockpneumoni

anemi, 

hypothyreos, 

benbrott 

hjärtinfarkt

Biomedicinsk sjukdomsmodell
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Biomedicinsk 

sjukdom

IllnessPsykologi/

psykiatri

Sociala

förhållanden (A. Lundin)

Bio-psyko-social sjukdomsmodell



Biomedicinsk 

sjukdom

IllnessPsykologi/

psykiatri

Sociala

förhållanden (A. Lundin)

Bio-psyko-social sjukdomsmodell

Sickness Hur man betraktas:

Sjukroll/

Sjukdomsbeteendet

Samhällsfaktorer



Predisponerande Utlösande Upprätthållande Minskar problemet

Biologiska •Genetiska faktorer

•Sjukdom

•Sårbarhet i 

nervsystemet

•Trauma

•Sjukdom

•Sömnbrist

•Normala 

stressymtom

•Sjukdom

•Smärta

•Habituering/ 

plasticitet

•Neuroendokrint

•Medicinering

• God sömn

Psykologiska •Trauman

•Anknytning

•Copingstrategier

•Personlighet

•Krisreaktion

•Panikattack

•Dissociation

•Sjukdoms-

uppfattning

•Att inte bli trodd

•Primärvinst

•Undvikanden

•Distraktion

•Att göra roliga saker

Sociala •Ekonomi

•Ensamhet

•Övergrepp

•Missbruk

•”Kultur”

•Händelser i familjen

•Arbetslöshet

•Konflikter med FK, 

AF etc.

•”Sickness”: FK, AF, 

kultur, familj, 

fördelar med att 

vara sjuk, Internet

• Umgänge med 

vissa personer

Iatrogena •Otydlighet •Läkarbyte

•Misstag i vården

•Journalmängd

•Tidsbrist

•Nya utredningar

• Trygghet hos viss 

personal

•Få inblandade

•”Jag hör hemma”
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DIFFERENTIAL-

DIAGNOSTIK



Diagnos Symtom-produktion Mekanism ”Typisk klinisk bild”

Konversion/ Funktionella 
tillstånd
(F44.4-7)

Omedveten Dissociation
Ångest
Stress/Krisreaktion

•Ofta liknande bild vid varje 
tillfälle – liknar patientens 
uppfattning om hur t.ex. ett anfall 
”ska se ut”.
•Ofta traumatisk bakgrund.
•Känd eller starkt misstänkt 
psykiatrisk problematik.
•”La belle indifference”

Kroppssyndrom (”Bodily
distress disorder”) 
(Somatiserings-tillstånd)
(F45.1-9)

Omedveten alternativt 
”invant beteende” 
som är svårt att bryta

Ångest
Depression
Suggestion
Somatosensorisk amplifiering
”Beroende”??

•Många symtom från olika delar 
av kroppen
•Smärta vanligt
•Växlande bild
•Tar stor plats

Factitious disorder/
Patomimi
(F68.1)

Medveten Sjukrollshomeostas – att få struktur i
livet genom att ”vara sjuk”.

•Nya symtom när ett gammalt 
försvunnit

Malingering/
Simulering
(Z76.5)

Medveten Sekundärvinst = påhitt/överdrift av 
symtom i syfte att uppnå externa 
fördelar 

•Droger, bidrag, 
uppehållstillstånd etc
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Inflytande av psykiska faktorer
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 Vid genuint funktionella tillstånd finns troligen avvikelser i 

hur uppmärksamhet och förväntningar påverkar vår kontroll 

över – och medvetenhet av – vårt motoriska utförande. 

MEDVETET/OMEDVETET

(Stenner, Haggard 2016)



DIFFERENTIALDIAGNOSTIK FUNKTIONELLA NEUROLOGISKA SYMTOM

Ett eller flera symtom på störning i viljestyrda motoriska, eller sensoriska funktioner

Undersökningsfynd ger belägg för att symtomen är oförenliga med erkända neurologiska eller medicinska tillstånd 
OBS! Tillstånden kan föreligga parallellt med erkänt neurologiskt tillstånd och stå för en del av funktionsnedsättningen (=”funktionell pålagring”)

De somatiska symtomen 

framkallas avsiktligt Ja

Yttre motiv finns 

(ekonomisk 

vinning, 

praktiska/sociala 

fördelar)

Nej Patomimi (Münchhausen) F68.1

Ja Simulering Z76.5

Osäkert
Misstänkt Funktionell 

neurologisk symtomstörning

Med svaghet eller förlamning 

Med onormal motorik 

Med sväljningssvårigheter/talsvårigheter 

F44.4

Med anfall eller kramper 

F44.5

Nej

Funktionell neurologisk 

symtomstörning

(Konversionssyndrom= 

Dissociativt syndrom)

Med anestesi eller känselförlust 

Med speciella sensoriska symtom (syn, lukt, 

smak) F44.6

Med blandade symtom 

F44.7

Inte läge att förankra 

funktionell diagnos

Aktivitetsbegränsning på 

grund av 

funktionsnedsättning  Z73.6
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DIFFERENTIALDIAGNOSTIK SOMATOFORMA SYNDROM/KROPPSSYNDROM

Ett övermått av tankar, känslor eller beteenden relaterade till 

ett eller flera kroppsliga symtom som är plågsamma eller leder till signifikanta störningar i den vardagliga tillvaron
OBS! Oavsett om biomedicinsk sjukdom är konstaterad eller inte

Hög ångestnivå kring den 

egna hälsan eller symtomen 

är dominerande symtom

Ja

Ägnar sig åt ett 

övermått av 

hälsorelaterat 

beteende alt 

maladaptivt 

undvikande 

beteende

Sjukdomsångest

Vårdsökande form F45.2

Sjukdomsångest

Vårdundvikande form F45.2

Nej Kroppssyndrom med främst smärta 

(Somatoformt smärtsyndrom) F45.4

Symtomen gäller främst 

smärta

Övriga

Ihållande hög ångestnivå 

kring den egna hälsan eller 

symtomen 

alt.

Orimliga och ihållande 

tankar kring allvaret i 

sjukdomen

alt.

Ett övermått av tid och 

energi ägnas åt symtomen 

eller upptagenheten av den 

egna hälsan

Kroppssyndrom (Odifferentierat somatoformt

syndrom) F45.1

Symtomen är främst 

autonoma

Kroppssyndrom (Somatoform autonom 

dysfunktion) F 45.3

Carl Sjöström Rehabiliteringsmedicin Sandviken 2016



EXEMPEL PÅ VISSA 

SPECIFIKA 

FUNKTIONELLA 

MEKANISMER



INDIVIDEN

 Smärta

 Ångest

 Sjukdomsuppfattning

 Kommunikation, Alexithymi

 Depression

 Dissociation

 Suggestion (obs! Iatrogen förstärkning)

 Helt normala sensorimotoriska funktionsförändringar

 Personlighet

SYSTEMET

 Sicknessfaktorer (Sjukroll, Anhöriga, Sjukvården)

VIKTIGASTE MEKANISMERNA BAKOM 

FUNKTIONELLA TILLSTÅND



UNDERSÖKNING AV SOMATISKA DEPRESSIONSSYMTOM

Kartläggande ”somatiska” frågor Fördjupande frågor

Är sömnen påverkad p.g.a. X? Är du mycket orolig över X?

Dygnsrytm i symtom? Hur känns det att må så här dåligt?

Ork/ uthållighet under dagen? Är du nedstämd p.g.a. X?

Svårt att få flyt? Blir du lätt irriterad?

Svårt att fatta beslut? Har du svårt att känna dig engagerad i 
andra/familjen/jobbet/saker du normalt tycker 

är kul?

Svårt att komma igång med aktiviteter? Har din självkänsla påverkats?

Matlusten? Är du pessimistisk?

Koncentrationsförmågan, minnet? Tänker du mycket på döden?

Rastlös? Händer det att du längtar efter att dö?

Lundin & Sjöström, ”Psykiatri”, kap 25 Studentlitteratur (2016)



TRAUMA- OCH 
STRESSRELATERADE 
SYNDROM

DISSOCIATIVA SYNDROM KROPPSSYNDROM OCH 
RELATERADE SYNDROM

Anknytningsstörning (b

arn)

Dissociativ
identitetsstörning

Kroppssyndrom
- med främst smärta

PTSD Dissociativ amnesi Sjukdomsångest

Akut stressyndrom Depersonalisations- och 
derealisationssyndrom

Konversionssyndrom 
(Funktionell neurologisk 
symtomstörning)

GEMENSAM MEKANISM: DISSOCIATION

(DSM-5/ICD 10)

VAD PRATAR VI OM 2019?
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VAD PRATAR VI OM 2019?

Screening: DES Screening: SDQ-5/20



 Ett avbrott i de normalt integrerade funktionerna av:

▪ Medvetande

▪ Minne

▪ Identitet

▪ Känsloliv

▪ Perception

▪ Kroppsuppfattning

▪ Motorisk kontroll

▪ Beteende

DEFINITION DISSOCIATION 

(DSM 5)



 Stressreaktion  kopplad till freezereaktion.

 Påverkan på kortikal modulering av affekter och arousal samt 

påverkad aktivering av limbiska delar (spec amygdala). 

DISSOCIATION

(Brand J of Trauma and Dissociation (13)2012)



 Genetik

 Barndomstrauma sannolikt starkaste riskfaktorn

 Otrygg / kaotisk anknytningsstil

 Neurologiska skador

 Personlighet (coping-stil, openness)

RISKFAKTORER DISSOCIATION



DISSOCIATIVT SPEKTRUM
Mindfulness

Hypnos

Phillips & Frederick, 

1995



Teorierna fokuserar på avvikelser utanför de centrala 

motornätverken (prefrontal cortex, främre cingulum).

1. Påverkan på motorisk intention [Spence 2000, Burgmer 2006, 

Roelofs 2002].

2. Påverkan på motorkonceptualisering [Roelofs 2006].

3. Avbrott i motoriska exekutiva funktioner [Vuilleumier 2001 , 

Cojan 2009, de Lange 2008].

4. Påverkad självmonitorering [de Lange 2007, Cojan 2009].

5. Brister i limbisk modulering [Marshall 1997, Vuilleumier 2001 , 

Halligan 2000, Ward 2003].

6. Dysreglering “top -down” från högre frontala områden [Tiihonen 

1995, Kanaan 2007, de Lange 2010].

MOTORISK DISSOCIATION: HUVUDTEORIER 

UTIFRÅN NEUROIMAGING

(Mehta Curr Neurol Neurosci Rep (2013) 13:402)



 Emotionellt Instabil PS eller Emotionellt instabila 

personlighetsdrag

 Funktionella neurologiska symtom

 Ångeststörningar

 PTSD

 Rena dissociativa tillstånd (ovanligt)

 ADD? 

VILKA PATIENTER?



1. Somatosensorisk amplifiering: Upprepat fokus på svaga 

eller sällan förekommande förnimmelser och att tolka dem 

som onormala, patologiska och tydande på sjukdom leder 

till att Upplevelsen förstärks! (Mycket vanligt vid 

hälsoångest.)

2. Central hypersensitisering/hyposensitisering

3. Arousalfenomen

4. Förändring i motorkontroll

m.fl

HELT NORMALA SENSORIMOTORISKA 

FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR



Ämne Tanke Förvrängning Ex vid FNS

Sjukdomsidentitet Vad är det för symtom? Felaktig etikett - som 

kan ge självförstärkning

av symtom

Jag är svag i benet; jag 

tror att det är en stroke

Orsak Vad orsakade 

symtomen?

Symtomen orsakats av 

skada och är därför 

irreversibla

Stroke beror på en 

propp i hjärnan; jag tror 

att jag fick det för att 

jag överansträngde mig

Konsekvenser Hur kommer symtomen 

att påverka mitt liv?

Uppfattning om orsaken

styr mitt framtida 

beteende

Jag är rädd att jag 

kommer att hamna i 

rullstol, kanske dö

Tidsuppfattning Hur länge kommer 

symtomen att vara 

kvar?

Beteendet anpassas 

efter att man tror att 

symtomen alltid 

kommer att finnas

Jag tror aldrig att jag 

kan jobba mer

Bot och kontroll Vad kan hjälpa 

symtomen att bli 

bättre?

Förändring i symtomen 

(t.ex. försämring av 

aktivitet) påverkar 

coping

Jag tror att jag måste 

vila mer så att det inte 

händer igen

SJUKDOMSUPPFATTNING /ILLNESS BELIEF

(Common-sense model of Illness regulation) Efter Stone 2009)



VERBAL ICKE-VERBAL 

Kunskap Relationer

Projektion i tid Nuet

Nekande Bejakande

Kontroll Bristande kontroll

Noggrannhet Otydlighet/övergripande

ÄR DET EN FRÅGA OM KOMMUNIKATION?

(Rivano-Fischer)



VERBAL ICKE-VERBAL 

Kunskap Relationer

Projektion i tid Nuet

Nekande Bejakande

Kontroll Bristande kontroll

Noggrannhet Otydlighet/övergripande

ÄR DET EN FRÅGA OM KOMMUNIKATION?

20% 80%

(Rivano-Fischer)





HANDLÄGGNING: 

BEMÖTANDE OCH 

BEHANDLING



BEMÖTANDET

Visa att du tror på patienten

• De söker hjälp för något –
försök förstå vad!

• ”Face saving strategy” –
hjälp patienten ur 
situationen utan att göra 
bort sig/skämmas



”Vårt motto var länge ta ingen skit
Men du kom på ett bättre
Var lite lite snällare än du måste vara”

J Berg, ”Egoist” 2016



1. INTE SKADA

2. FÖRA IN PÅ RÄTT SPÅR

3. MINSKA FUNKTIONELLA SYMTOM

4. BEHANDLA PSYKIATRISK SJUKLIGHET

Face saving strategy: 

- Ge patienten en förklaringsmodell

- Det kan ta olika lång tid att bli frisk

MÅL FÖR HANDLÄGGNINGEN



BEHANDLINGSTRAPPA

Tydlig diagnos 
med förklaring

•Face saving



ATT ENAS OM 

FÖRKLARINGSMODELL

Carl 

Sjöstr

öm 

Nätver

ksdag 

Sandvi

ken 



Varför så viktigt med 
förklaringsmodell?
• Vårt behov av sammanhang, begriplighet. 

• Status, omgivningens acceptans



It´s the Förklaringsmodell, Stupid



Vad är en bra förklaringsmodell?

• En som patienten kan tro på (och som är socialt 
acceptabel i den kultur/subkultur patienten 
identifierar sig till)

• Medicinskt trovärdig



För att kunna ge en bra 
förklaringsmodell måste vi: 
1. Undersöka patienten

2. Ta reda på patientens egen förklaringsmodell

3. Ta reda på patientens egen förklaringsmodell

4. Ta reda på patientens egen förklaringsmodell

5. Ta reda på patientens egen förklaringsmodell

6. Komma med trovärdiga alternativ

7. Föreslå åtgärd



För att kunna ge en bra 
förklaringsmodell måste vi: 
1. Undersöka patienten

2. Ta reda på patientens egen förklaringsmodell

3. Ta reda på patientens egen förklaringsmodell

4. Ta reda på patientens egen förklaringsmodell

5. Ta reda på patientens egen förklaringsmodell

6. Komma med trovärdiga alternativ

7. Föreslå åtgärd



TERM

Intervjuteknik:

 Sokratiska frågor

 Sammanfattningar

 Empati

 ”Rope-a-dope”:

 Uppmuntra 

egenmakt 



ATT LYSSNA

 Vilket är patientens viktigaste ord för att beskriva sitt 

symtom?

- Använd det

- Försök sedan hitta ett annat ord tillsammans med patienten 

(kognitiv omstrukturering)

 Lyssna efter - - - OCH STÄLL FÖLJDFRÅGOR OM

- predisponerande (hur har det sett ut innan)

- utlösande (i detalj – hur såg det ut när det började) 

- vidmakthållande faktorer (var sitter det fast?, vad kan 

förstärka beteendet?)



 Börja med att ta reda på patientens uppfattning.

Känner du någon/har du sett någon med såna här 
symtom tidigare?

Varför tror du att du har fått dem? Hur tror du att 
det fungerar?

Varför tror du att det inte går över?

Hur har din omgivning reagerat på dina symtom?

Vad har dina symtom lett till att du inte kan göra? 
(En bild av aktivitetsbegränsningen)

VAD ÄR DET?



SAMTAL OM ”DET PSYKISKA”

Det är 

psykiskt!



SAMTAL OM ”DET PSYKISKA”

Det är 

psykiskt!

Jag går till 

en annan 

doktor



SAMTAL OM ”DET PSYKISKA”

Vad tror du själv att 

dina symtom beror 

på?

?

När du har pat:s förtroende: Hjälp pat att 

nyansera förklaringsmodeller (”försiktigt”, så 

frön)



SAMTAL OM ”DET PSYKISKA”

Vad tror du själv att 

dina symtom beror 

på?

Det här är 

den första 

doktorn 

som tror på 

mig

När du har pat:s förtroende: Hjälp pat att 

nyansera förklaringsmodeller (”försiktigt”, så 

frön)

Jag känner väl igen 

ditt tillstånd – det är 

vanligt och har ett 

namn!



SAMTAL OM ”DET PSYKISKA”

Vad tror du själv att 

dina symtom beror 

på?

Det här är 

den första 

doktorn 

som tror på 

mig

När du har pat:s förtroende: Hjälp pat att 

nyansera förklaringsmodeller (”försiktigt”, så 

frön)

Jag känner väl igen 

ditt tillstånd – det är 

vanligt och har ett 

namn!
Det finns bra 

behandling för ditt 

tillstånd, men det är 

viktigt att vi är 

överrens om vad det 

beror på



Enkla MEN MEDICINSK T TROVÄRDIGA förklar ingar:  

1 . Förklara först  vad pat har – OBS!  ”POSITIV DIAGNOS”! ! !

- ”Du har funkt ionel l  svaghet”

- ”Dit t  nervsystem är helt ,  men det  fungerar inte som det  ska”

- ”Nervsystemet  är  helt ,  men du använder kraf ten på et t  felakt igt  sät t  och behöver 
t räna upp detta igen”

- ”Smärt to lkningen är  förändrad”

- ”Hårdvaran fungerar bra,  men mjukvaran …” 

- ”Smärtbanorna har bl iv i t  onödigt  bra”

- ”Dit t  larmsystem, dvs smärtner verna i  tarmen/ känselner verna/ i  luf tvägarna etc ,  
har fåt t  en ändrad instäl lning”

- Det  är  känselner verna som minns den gamla skadan/traumat iska upplevelser

- St ress/Ångest  → Muskelspänning → Smärta/sekundär nervpåverkan

- Depression ,  St ress → Sänkt  smärt t röskel

- Autonom akt iver ing → Kroppsl iga symtom

- Vi  har bara et t  nervsystem

2.  Förklara sedan vad pat inte har

HUR FÖRKLARAR MAN?



FÖRKLARA DIAGNOS EXEMPEL

Förklara mekanismen snarare än 
orsaken

”Ditt smärtsystem fungerar inte som det ska, 
men det är inte skadat. Det finns ett problem 
med hur hjärnan uppfattar signaler från din 
kropp”.

Förklara hur diagnosen ställs Ex smärta: När vi undersökt dig ser jag inga 
tecken på skada. Det visar att smärtan inte 
längre har funktionen att varna dig. Den här 
typen av smärta kallas ”nociplastisk”, och är 
vanlig hos patienter som haft ont så länge som 
du.

Förklara vad de inte har ”Din rygg är inte utsliten”, ”Du har ingen 
reumatisk sjukdom”

Gör det tydligt att du tror dem ”Jag tror på dig. Jag tror inte att du inbillar dig, 
hittar på eller gör dig till”. 

Förklara att det är vanligt ”Jag träffar många patienter med de här 
symtomen”

Förstärk att det går att bli bättre ”Eftersom det inte är någon skada går det att bli 
bättre – jag ser det i min undersökning”

Förklara rollen av 
depression/ångest

”Om du har känt dig låg eller orolig, så kan det 
försämra tillståndet” (Efter Nielsen 2014)



PRATA ”SOMATISKA”
Ge exempel på kroppsliga reaktioner



Emotionella 
reaktioner

Kognitiva 
reaktioner

Kroppsliga 
reaktioner

Ångest
Depression
Dissociation

Minne
Koncentration
Trötthet

Autonom 
aktivering
HPA-
hyperaktivitet

Cirkulationen
1. Svettning
2. Skakningar
3. Muntorrhet
4. Hjärtklappning
5. ”Fjärilar i magen”
6. Rodnad
7. Obehag över bröstet
8. Svårt att få luft
9. Hyperventilation

Mag-tarmkanalen
1. Hyperaktiv mage
2. Magsmärtor
3. Uppblåsthet
4. Diarré
5. Uppstötningar
6. Förstoppning
7. Illamående
8. Kräkningar
9. Sveda

Muskuloskelettalt
1. Smärta i armar och ben
2. Muskelsmärtor
3. Ledvärk
4. Lokaliserad svaghet
5. Ryggsmärta
6. Migrerande smärta
7. Domning

STRESS

(”Latent structure model” – efter Fink P 2015)
G

e
n

e
re

ll 
ö

ve
rk

än
sl

ig
h

et
 f

ö
r 

kr
o

p
p

sl
ig

a 
si

gn
al

e
r



NERVSYSTEMETS UPPGIFT

• Autonoma funktioner

• Motoriska funktioner

• Sensoriska funktioner

• Psykiska funktioner

Hårdvaran och mjukvaran delas mellan 
alla dessa funktioner/program



LÄKEMEDEL TRÄNING SAMTAL



All smärta involverar bägge delarna

Inåtgående signaler från kroppen Flerdelad analys av signalen i hjärnan 
(= psykologiska faktorer)



Endokrin, 
immunologisk 
och autonom 
aktivitet

Annat 
afferent 
inflöde

Nedåtstigande 
hämning/ 
facillitering

Plasticitet i 
CNS

Uppmärksamhet
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VAD ÄR SMÄRTA?

• Smärta är en obehaglig känsla i vår kropp som
får oss att stanna upp och ändra vårt beteende –
en komplex och mycket sofistikerad
skyddsmekanism. (Lorimer Moseley, 2015)

• Det vi kallar smärta är ett – av flera –
varningssystem vi är utrustade med (jmf 
stressystemet, immunsystemet)



VAD ÄR SMÄRTA?

• En personlig upplevelse som kan påverkas av olika saker 
– t.ex. oro.

• Vårt nervsystem har regleringssystem som kan minska 
eller öka smärtan.

• I det akuta skedet är smärtan en överlevnadsmekanism
• Långvarig smärta kan ses som en sjukdom i sig

Problemet är ofta att vi tror att de 
FÖRKLARINGSMODELLER och BEHANDLINGSMETODER 
som fungerade för akut smärta (som är mer 
biomedicinsk) också fungerar för långvarig smärta (som 
är mer biopsykosocial)



”Funktionell smärta”

• Kvarstående smärta efter läkningstid

• Smärtspridning

• Smärtförsämring över tid

• Allodyni

• Oförutsägbar smärta

• Smärtan påverkas av humöret

• Etc.

Nociplastiska
mekanismer

=

Problem med 
funktionen i 

smärtsystemet, inte 
skada



Orden vi använder

Nonsens Korrekt Lekman

Smärtstimuli Skadestimuli Varningsstimuli

Smärtreceptor/smärtändar Nociceptor Varningsdetektor

Smärtbanor Nociceptiva banor Varningsbudbärare

Nedåtgående 
smärthämning

Nedåtgående 
antinociception

Skruvar ned 
varningssignalen

Nedåtgående
smärtfacilitering

Nedåtgående 
nocifacilitering

Skruvar upp 
varningssignalen

Moseley, Butler: Explain pain 
Supercharged (Noi group 2017)



Stone et al BMJ 2002

(Stone et al, BMJ 2002;325:1449–50)



www.funktionellasymptom.se
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 http://www.funktionellasymptom.se

 http://www.neurosymptoms.org

 http://www.fnforum.org/

 http://www.nonepilepticattacks.info

 http://funktionellelidelser.dk/en

 http://www. retrainpain.org 

INTERNETRESURSER

http://www.funktionellasymptom.se/
http://www.neurosymptoms.org/
http://www.fnforum.org/
http://www.nonepilepticattacks.info/
http://funktionellelidelser.dk/en


 

FUNKTIONELL NEUROLOGISK SYMTOMSTÖRNING (FNS) 

Information till patient och närstående 

 

Funktionell neurologisk symtomstörning (FNS) är ett samlingsnamn för symtom som drabbar 

nervsystemet, och som beror på att olika delar av nervsystemet inte samarbetar som de ska. 

Detta leder till att man får svårigheter att styra över funktioner som man normalt brukar 

kunna styra över. Vid FNS kan man inte konstatera någon bestående skada eller sjukdom i 

nervsystemet, däremot vet man att funktionen i nervsystemet är störd. FNS är inget man 

inbillar sig eller hittar på. FNS är vanligt, och kortvariga, övergående symtom kan drabba vem 

som helst. Långvarig FNS som kräver sjukhusvård drabbar ca 500 personer per år i Sverige. 

 

VANLIGA SYMTOM 

Vanliga symtom vid FNS är förlamning eller svaghet i en eller flera delar av kroppen, 

känselförändringar (t.ex. domningar), kramper som liknar epilepsi, frånvaroattacker, 

gångrubbning, synrubbning, språksvårigheter eller ofrivilliga rörelser. Många patienter har 

flera symtom samtidigt eller omväxlande med varann. Symtomen kan likna symtom vid 

många andra tillstånd, och därför är det vanligt att man först har trott att symtomen beror 

på någon sjukdom eller skada i nervsystemet. 

 

ORSAKER & UTREDNING 

Det kan finnas flera olika orsaker till att man drabbas av FNS. Det gemensamma för alla FNS 

är att man inte hittar någon skada i enstaka strukturer i nervsystemet, utan att man ser 

tecken på att det är hur olika delar av nervsystemet samarbetar som är problemet. Detta 

kan man inte upptäcka vid undersökningar med röntgen, magnetkamera eller neurofysiologi, 

utan det krävs ofta att en erfaren undersökare bedömer symtomen vid observation och 

neurologisk undersökning. Om man liknar det vid en dator, kan man säga att hårdvaran 

(hårddisk, kretskort, bildskärm etc) fungerar men att mjukvaran (programmen som styr hur 

hårdvaran ska fungera) inte fungerar som den ska. 

Orsaken till att delarna i nervsystemet inte samarbetar som de ska kan ibland vara svår att 

exakt komma fram till. Det är vanligt att stress, smärta, ångest och depression förvärrar FNS 

men man kan ha FNS även utan detta. Om man har varit med om något väldigt stressande 

eller traumatiskt (även längre bakåt i tiden) kan det öka risken för att man drabbas av FNS 

senare i livet. Ibland behöver man ta reda på mer om vad som orsakat FNS hos en patient, 

och gör en fördjupad neuropsykologisk eller psykiatrisk bedömning. Ofta kan man behöva ta 



BEHANDLINGSTRAPPA

Tydlig diagnos 
med förklaring

•Face saving

Behandling utifrån 
aktivitets-
nedsättning

• Individuell 
beteendeanalys 
– vad 
vidmakthåller 
symtomen

•Teambaserat

•”Errorless 
learning”



 Sjukgymnastisk behandling kan ha en central roll.

 Sjukgymnastik är en behandling som accepteras av de flesta 

= väldigt ”face saving”.

 Inga belägg för att viss metod är överlägsen någon annan –

men nästan alla metoder har positiv ef fekt . 

METODER: SJUKGYMNASTIK

(Nielsen, Stone. Journal of Psychosomatic Research 75 (2013) 93–102)



1. Fysioterapi är en behandling som accepteras av de flesta = 

väldigt ”face saving”

2. Utifrån en bio-psyko-social modell: 

Motoriska symtom är inlärda mönster av rörelser som påverkas 

av 

a) uppmärksamhet/attention (distraktion mkt effektivt)

b) sjukdomstro/belief (placebo mkt effektivt)

FYSIOTERAPI: VARFÖR ?

(Nielsen 2016)



 Beteendebehandling av funktionella tillstånd bygger på 

antagandet att

1) Störningen representerar maladaptivt svar på stress

2) Att det vidmakthålls av positivt stöd från andra och av 

framgångsrika undvikanden av stressfulla livssituationer

 Förstärkning av handikappbeteende: rullstol, etc.

 Livsproblem blir störningar när, om problemen inte går över, 

mer av samma ineffektiva lösning används. 

 När man har kommit till att misstänka ” fake” och patienten 

får höra det, är det ännu svårare att ge upp symtomen – vilket 

skulle bekräfta dess icke -organiska natur. 

METODER: KBT



BEHANDLINGSTRAPPA

Tydlig diagnos 
med förklaring

•Face saving

Behandling utifrån 
aktivitets-
nedsättning

• Individuell 
beteendeanalys 
– vad 
vidmakthåller 
symtomen

•Teambaserat

•”Errorless 
learning”

Sekundär 
prevention/ 
Coping



IATROGENA FAKTORER



Nocebo (negativa förväntningar 
hos en patient förvärrar symtom)
• Förklaringen

• Bemötandet



 Är väldigt liten!

 I 3-4% av fallen hittar man organisk orsak till symtomen – då 

oftast lindriga, behandlingsbara tillstånd (Fink 1997, Crimlisk

1998, Stone 2005)

 Troligen mindre risk att missa hos dessa patienter!

RISKEN ATT MISSA NÅGOT



T.ex. Patienten önskar en utredning/behandling, och vi ”går med 

på det”

- Kan vara helt ”rationellt ” utifrån patientens kunskap och 

övertygelse (patienten hoppas att detta ska vara lösningen)

- Men vi glömmer att ”Önsketänkande” är en naturlig del av 

patientens coping

- Vi lägger ansvaret på patienten, som är känslomässigt laddad i sina 

beslut

- Vi förstärker patientens misstanke om att ”det ändå är något” –

”annars skulle de ju inte ha gjort undersökningen”.

BRISTANDE FÖRSTÅELSE FÖR FUNKTIONELLA 

TILLSTÅND



T.ex. Vi förklarar patientens ryggsmärta med röntgenfynd, som 

också kan ses hos personer utan symtom. 

- Kan kännas som en lösning för stunden – man har hittat en 

”förklaring” som både patient och läkare är nöjd med (Men 

förklaringen håller inte särskilt länge, smärtan finns kvar och 

blir värre) 

Jfr  essentiell hypertoni

ATT RAMLA I DEN BIOLOGISKA FÄLLAN



 Vi har alla våra ”raw nerves” – ämnen och områden vi 

undviker p.g.a. obehag hos oss själva → → → → → mer 

”objektiv” roll.

 Känslomässigt tryck från patienten: ”Jag gör vad som helst för 

att bli bra”, ”Jag står inte ut längre, du måste hjälpa mig”, 

”Det är du som är läkaren, du bestämmer”

 Vi tenderar att bli mer ”biologiska” i sådana situationer.

PERSONLIGHET, YRKESROLL



VÅRDPERSONALENS PERSPEKTIV

 ”Mitt jobb är att jobba med somatiska sjukdomar, inte 

psykiska”

 ”Jag är osäker på vad jag ska göra med patienten”

 ”Patienten fejkar” (och det gör mig arg på patienten) / ”Det är 

omöjligt att veta om patienten fejkar”

 ”Jag är rädd att bli lurad”

 ”Jag är rädd att missa sjukdom”

 ”Jag är rädd för patientens reaktion”

VARFÖR SÅ SVÅRT?



PATIENTENS PERSPEKTIV

”Jag tror att vårdpersonalen menar att jag fejkar”

a) Så är verkligen inte fallet

b) Jag känner på mig att det ligger nåt i det men det är väldigt svårt 

att prata om

”Jag är rädd att man missar någon ”riktig” sjukdom”

a) Det kan var farligt att missa

b) Jag går miste om social acceptans

”Jag känner mig verkligen sjuk”

”Jag är inte psykiskt sjuk” / ”Jag är rädd för att vara psykiskt 

sjuk” 

VARFÖR SÅ SVÅRT?



 När krafterna som vidmakthåller är så starka att de innebär 

”en god lösning” för patienten (och andra?):

- Bör vi ”ge upp” och acceptera ”lösningen”? (temporärt ibland 

det enda rimliga)

- Vilka är målen för rehabiliteringen?

Minskad vårdkonsumtion? Minskade akutinläggningar? ”Bli 

frisk”?

NÄR VI KÖR FAST



 Har vi fastnat i bio/psyko/social?

 Uttryck det på ”psykiatriska”

 Kan man rimligen förvänta sig en högre funktionsnivå – eller 

handlar det om att få med sig omgivningen på en realistisk 

förväntan?

NÄR VI KÖR FAST



”3:e generationens KBT” (ACT, DBT)

Förändring av icke-konstruktiva beteendemönster (exponering)

Acceptans av det som inte går att direkt ändra eller ta bort:

– Känslor

– Kroppsliga symptom

– Tankar

Ökad funktion genom psykologisk flexibilitet

Agera ef fektivt i  l inje med livsvärden, också i närvaro av 

symtom

Minskad ”autopilot”

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY 

(ACT)



ARBETSSÄTT I 

PRIMÄRVÅRD 

EXEMPEL PÅ 

KONSULTPSYKIATRISKA 

INSATSER



Område Exempel Överväg

Sjukhistorien Många normala 

undersökningar

Drastiska förlopp

Andra sjukdomar

Negativa livshändelser

”En sista undersökning” alt 

remiss för att räta ut 

frågetecken

Status Förstärkning i 

undersökningsituationen

Smärtbeteende

Avvakta utredning om ej 

alarmerande fynd

Emotionella problem Relationsproblem

Attityd till andra

Psykosocialt team

Pågående stressorer Ekonomi

Relationer

Myndigheter

Psykosocialt team

Funktionsnivå Är pats beskrivning rimlig? Arbetsterapeut

”Health beliefs” och 

förväntningar

Inslag av oro, förhoppning om 

”bot”

Psykosocialt team

CHECKLISTA BIO-PSYKO-SOCIAL APPROACH



Kategori Mekanism ”Typisk klinisk bild” Handläggning

I. Symtomdiagnoser: milda och 
övergående symtom

”Frågor”

Skapa trygghet
”Vara duktig”
Aldrig haft symtomet förut -
undrar

Ingen påverkan på funktion
T.ex. ”kolla för säkerhets skull”, 
hälsokampanjer
Ex. knöl, födelsemärke

Undvik sjukroll
Normalisera
Viktigt inlärningstillfälle
Ingen utredning eller 
behandling

II. Normal stressreaktion Normala kroppsliga reaktioner 
på stress, sorg, kris – t.ex 
autonom aktivering, 
somatosensorisk amplifiering

Påverkan på funktion – men 
överskrider inte vad man kan 
förvänta sig 
Olika kroppsliga, kognitiva eller 
mentala symtom.

Biopsykosocialt synsätt
Uppmuntra stöd från socialt 
nätverk
Oftast ej utredning eller 
behandling
Oftast ej psykosociala insatser

III. Anpassningsstörning
a) Fysiska symtom
b) Emotionella symtom
c) Blandade symtom
d) Ospecifika symtom

Tidigare sårbarhet, ev. 
depression eller ångesttillstånd  
förstärker normal kroppslig 
reaktion

Markant påverkan på funktion 
– mer än man kan förvänta sig
Olika kroppsliga, kognitiva eller 
mentala symtom.

Psykosociala insatser i syfte att 
arbeta med coping
Undantagsvis medicinsk 
behandling – oftare psykiatriskt 
fokus (t.ex SSRI)

IV. ”Bodily distress syndrome” 
(Somatiseringssyndrom,
somatoformt smärtsyndrom, 
ME, m.fl)

Omedveten – medveten 
symtompresentation (sjukroll, 
förstärkning, ordval)
Kognitiv och emotionell 
förstärkning av 
symtomupplevelse

Multipla funktionella somatiska 
symtom
Kognitiv dissonans
Maximal symtomstyrka
Inkonsistenta symtom
Emotionell kommunikation

Kräver riktad psykosocial
behandling

(C. Sjöström Rehabiliteringsmedicin Sandviken 2016 (Efter Fink 2015) )

Hantering av funktionella symtom i Primärvård



ORGANISERA INSATSERNA!

LÄKARE

Diagnostik, 

koll på 

somatiken, FK

PSYKOSOCIALT TEAM 

Diagnostik, behandling av 

1) Vidmakthållande, 2) 

Predisponerande faktorer

SJUKGYMNAST Diagnostik, 

träning, exponering, BK

ARBETSTERAPEUT

Hjälpmedel – för 

mycket/för lite, 

vardagsaktiviteter
RÅDGIVNINGEN

Ge ”rätt råd”, hänvisa till 

”rätt läkare”



 Kräv tydlig överlämning!

 Brev till familjeläkare där man påtalar funktionell 

symtomförklaring är en evidensbaserad behandlingsåtgärd .

PRIMÄRVÅRDENS KRAV FÖR ATT TA 

EMOT PATIENTEN



Biologiskt Psykologiskt Socialt

Prevention • Gör bara 

nödvändiga 

undersökningar och 

behandlingar

• Bemöt 

förväntningar

• Proaktiv 

kommunikation

• Kvalificerade 

förklaringar

• Stötta aktiviteter

• Undvik sjukskrivning

Mild till måttlig 

funktionell störning

• Avbryt onödiga 

utredningar och 

behandlingar

• Normalisering

• Kvalificerade 

förklaringar baserade 

på patientens 

sjukdomsuppfattning

ar och förväntningar

• Stötta aktiviteter

• Undvik sjukskrivning

Kroppssyndrom

/ Bodily distress, 

Sjukdomsångest

• Avbryt onödiga 

utredningar och 

behandlingar

• Överväg SNRI/TCA

• Ställ diagnos!

• Ta reda på mer om 

patientens kontext

• Överväg KBT

• Överväg remiss för 

second opinion

• Stötta aktiviteter

• Proaktiva kontakter 

(FK/Soc/AF)

• Planera kontakten

HANDLÄGGNING PRIMÄRVÅRD

DSAM (Dansk selskab for Almen Medicin) Clinical guideline for general practice: Functional disorders (2013)



PRIMÄRVÅRD PSYKIATRI REHABILITERINGS-

MEDICIN

ANDRA

De flesta pat –

kontinuitet i 

primärvården bör 

prioriteras

Allvarligare 

tillstånd 

(suicidrisk, svår 

beteendestörning)

Samtidig 

neurologisk 

sjukdom

Habilitering

Borderline 

(slutenvårds-

kompetensen)

Second opinion Specialistkliniker –

t.ex. ortoped, 

medicin, gyn, 

reumatolog

Vanföreställnings-

syndrom

Behov av långvarig 

behandling (t.ex. 

allvarlig PTSD, 

personlighets-

störning)

OBS! KONSULTPSYKIATER ATT FÖREDRA. 

SAMARBETE LÖNAR SIG – T.EX. REGELBUNDNA KONTROLLER HOS SPECIALIST

VAD ÄR RÄTT INSTANS?
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FÖRSLAG FRÅN NATIONELLT UPPDRAG: SMÄRTA (2016)

Nivå 1 Resursperson på varje 

primärvårdsenhet

a) Identifiera personer med långvarig smärta

b) Koordinera rehabilitering (vårdens alla nivåer, 

FK, AF, Arbete)

Nivå 2 Multiprofessionella 

team inom primärvård

För patienter som kräver koordinerade insatser

Centraliseras till ett mindre antal enheter

Nivå 3 Multidisciplinära 

smärtenheter inom 

specialistvård

För patienter som inte kan hanteras på PV-nivå

Läkare från minst 2 olika specialiteter + psykiater

Fast besättning av ssk, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, kurator, psykolog, sekreterare som 

arbetar multidisciplinärt

Nivå 4 Kunskapscentra på 

regionnivå

Vårdplatser

Utbildning, forskning, kunskapsstöd

Läkare från minst 3 olika specialiteter + psykiater

Fast besättning av ssk, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, kurator, psykolog, sekreterare som 

arbetar multidisciplinärt
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För patienter som kräver koordinerade insatser

Centraliseras till ett mindre antal enheter
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smärtenheter inom 
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För patienter som inte kan hanteras på PV-nivå
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Fast besättning av ssk, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, kurator, psykolog, sekreterare som 

arbetar multidisciplinärt

Nivå 4 Kunskapscentra på 

regionnivå

Vårdplatser

Utbildning, forskning, kunskapsstöd

Läkare från minst 3 olika specialiteter + psykiater

Fast besättning av ssk, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, kurator, psykolog, sekreterare som 

arbetar multidisciplinärt

MMR 1

MMR 2



”NYA REHABGARANTIN” –

BEHANDLINGSMETODER SOM ERSÄTTS 

(MINST 5 SESSIONER)

 KBT

 IPT

 MMR 1-2

 Internet-KBT (Nytt)

 Psykodynamisk behandling (Nytt)

 Beteendemedicinskt behandlingsprogram av Fysioterapeut 

(Nytt)

 Aktiv specifik träning och ledd träning av Fysioterapeut 

(Nytt)

+ Etablerad Arbetsgivar -Arbetsförmedlingskontakt (Nytt)



Collaborative Care Model:

1. En vårdgivare i primärvård leder vården

2. Teambaserad vård – allmänläkare, 

vårdsamordnare (care manager), psykolog, 

sjuksköterska, kurator och fysioterapeut

3. Psykiater deltar regelbundet

4. Team med ansvar för en definierad grupp 

av patienter (t.ex. depression)

5. Använder utfallsmått och evidensbaserade 

metoder





ÖVNING PÅ 

EFTERMIDDAGEN



 Att träna på att lyssna och utforska patientens 

förklaringsmodell

 Halva gruppen är patient, halva läkare – byte efter ett fall

1. TRÄNA PÅ SAMTAL (TERM)



 Finns det något vi skulle kunna göra på min vårdcentral för 

att jobba mer konsultpsykiatriskt/bio -psyko-socialt?

 Finns det något utifrån dagens föreläsning som jag vill/kan 

ändra på redan imorgon? 

2. FUNDERA ÖVER DIN EGEN SITUATION



callesjostrom@gmail.com

www.stokapsykkonsult.com

LYCKA TILL!


