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VARFÖR FUNKTIONELLA TILLSTÅND PÅ 
SPK?

• Vanlig konsultpsykiatrisk frågeställning

• Stor brist på kunskap och resurser

• Sverige ligger långt efter



Funktionell Neurologisk 
Symtomstörning

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

• Beror på PROBLEM med FUNKTIONEN i 
nervsystemet, och inte på en sjukdom eller 
skada i nervsystemet

• Vi kan ofta ställa en ganska säker diagnos 
utifrån undersökning

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



DSM-IV

Somatoforma syndrom

DSM 5

Kroppssyndrom och 

relaterade syndrom

ICD 10 ICD 11 – 2020??

Dissociativa syndrom?

Konversionssyndrom 

(motoriska/sensoriska 

funktioner)

Konversionssyndrom* 

(Funktionell neurologisk 

symtomstörning) Dissociativa syndrom

Dissociative neurological

symptom disorder

Dissociativ neurologisk 

symtomstörning???

*: Med förändringen 
1) Att det inte längre finns krav på samband med psykologiska faktorer – istället ”oförenligt med kända 

neurologiska eller medicinska tillstånd”,
2) Att det inte längre finns krav på att symtomen inte är medvetet framkallade

carl.sjostrom@regiongavleborg.se



HUR VANLIGT?

“MOTOR CONVERSION”

• Sverige: 4,6-5/100 000/år
(Binzer M, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;63, 83-88)

• Skottland: 3,9/100 000/år
(Stone J, et al. Brain 2010;132:2878–88)

carl.sjostrom@regiongavleborg.se



carl.sjostrom@regiongavleborg.se



Jönköping: 
Rehabiliteringsmedicin

Stockholm: 
Psykiatri + Neurologi + 
Rehabiliteringsmedicin

Uppsala: 
Neurologen

Örebro: 
Neurologen



Stora Sköndal
Neurorehab

Sachsska barnsjukhuset

Uppsala: 
Neurologen

Linköping: 
Rehabiliterings-

medicin

Rehab Station Stockholm

Sandviken:
Rehabiliteringsmedicin

Uddevalla: 
Rehabiliterings-

medicinÖrebro: 
Neurologen/ 

Rehabmedicin

Göteborg: 
Neurologen 

(PNES)
Jönköping: 

Rehabiliteringsmedicin

Umeå: Neurologen

Stockholm: 
Psykiatri + Neurologi 

(Huddinge)

Karlstad: 
Neurologen

”Bubblare”

Lund: Neurologen (PNES)

SPK 2019



”There is a widespread agreement that the way 
health professionals communicate the 
diagnosis of functional neurologic disorders 
has a central role in treatment…”

(Stone, Carson, Hallet (2016): Explanation as treatment for functional neurologic 
disorders, Handbook of clinical neurology Vol 139)



http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjmOb25ubWAhUHM5oKHWFzCSIQjRwIBw&url=http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid%3D105%26artikel%3D5727555&psig=AOvVaw2MAV6Q43KnCkZV6NyqBN7T&ust=1507750627632394


RESURSER

• http://www.neurosymptoms.org

• http://www.funktionellasymptom.se

• http://www.nonepilepticattacks.info

• http://www.funktionellelidelser.dk/en

• http://www.fnforum.org

• Maillista för intresserad sjukvårdspersonal i 
Sverige: maila carl.sjostrom@regiongavleborg.se

• Föreningen för Konsultationspsykiatri 
http://www.svenskpsykiatri.se

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


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

Det är en normal mekanism



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

• Status, omgivningens acceptans



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



callesjostrom@gmail.com

LYCKA TILL!


