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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.

• Medförfattare till kapitlet om ”Kroppssyndrom” i 
”Psykiatri” (Studentlitteratur 2016).



- ”När ska vi misstänka funktionella til lstånd?”

- ”Hur bemöter vi dessa patienter?”

- ”Hur närmar vi oss diagnos och behandling?”

1. BEGREPP

2. SJUKDOMSMODELLER

3. EXEMPEL PÅ FUNKTIONELLA MEKANISMER

4. ARBETSSÄTT I PRIMÄRVÅRD

UTGÅNGSPUNKTER



 Psykosomatisk = Det som berör både själ och kropp

 Funktionellt = Ej beroende på strukturell skada eller medicinsk 

sjukdom – men funktionen störd

 Funktionell Neurologisk Symtomstörning (FNS)

(=Konversionssyndrom) = Diagnostisk term DSM 5

 Somatisering = ”Förkroppsligande” (DSM III - IV, ICD 10)

 Somatic symptom disorder/Kroppssyndrom = överdrivet fokus 

och beteendeförändring (DSM 5)

 ”Bodily distress syndrome”: Multipla funktionella symtom (ICD 

11)

 Hypokondri/Hälsoångest = oproportionerlig upptagenhet vid 

sjukdom, kopplat til l  ångest

TERMER



 Primär sjukdomsvinst = Den ångestlindring ett kroppsligt 
symtom ger

 Sekundär sjukdomsvinst = Praktiska fördelar ett 
symtom/tillstånd ger

 Sjukrollshomeostas = Jämvikt i beteendemönster

 Patomimi = medvetet framkallade symtom eller påhittad 
sjukhistoria i syf te att uppnå sjukroll

 Simulering = bedrägligt beteende i syf te att uppnå externa 
fördelar

FLERA TERMER



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

funktionella 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)

 10% av NHS budget til l  somatisering (Bermingham 2010)

 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

RISKUTSATTA ”STORKONSUMENTER”



VÄLDEFINIERAD 

SOMATISK 

SJUKDOM

ICKE VÄL DEFINIERAD 

SOMATISK SJUKDOM

FUNKTIONELLT 

TILLSTÅND

Anamnes Typisk Typisk-Atypisk Atypisk – för den 

somatiska 

sjukdomen

Psykiska symtom Kan finnas Kan finnas Kan finnas

Kroppsliga 

symtom

Specifika Diffusa Variation under 

stress

Diagnostiskt stöd Tydligt, validerat Otydligt, överlappande Saknas

Svar på åtgärd Typiskt Atypiskt Stark placebo/ 

nocebo

Tillhörighet i 

sjukvård

Tydlig Otydlig Finns inte

ME/CFS

Fibromyalgi

Övre magsmärtor

Exempel
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 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

• Starkt fokus på somatiskt uttryck (”Symtom”)

• Begränsat fokus på icke-medicinska orsaksfaktorer

• Svårt att tillfredsställa patientens behov av förklaring och 
bättring

GEMENSAMMA NÄMNARE

stämmer inte med sjukvårdens 

förväntningar
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SJUKDOMSMODELLEN

Avgör vårt 

sätt att 

tänka



ILLNESSDISEASE

Biomedicinsk sjukdomsmodell



ILLNESS

smärta, 

illamående 

yrsel

klåda

svaghet

balansproblem

oro / nedstämdhet

DISEASE

pneumokockpneumoni

anemi, 

hypothyreos, 

benbrott 

hjärtinfarkt

Biomedicinsk sjukdomsmodell

(A. Lundin)
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Biomedicinsk 

sjukdom

IllnessPsykologi/

psykiatri

Sociala

förhållanden (A. Lundin)

Bio-psyko-social sjukdomsmodell: 

orsakssamband



Biomedicinsk 

sjukdom

IllnessPsykologi/

psykiatri

Sociala

förhållanden (A. Lundin)

Bio-psyko-social sjukdomsmodell: 

tänkbara verksamma åtgärder



Biomedicinsk 

sjukdom

IllnessPsykologi/

psykiatri

Sociala

förhållanden (A. Lundin)

Bio-psyko-social sjukdomsmodell

Sickness Hur man betraktas:

Sjukroll/

Sjukdomsbeteendet

Samhällsfaktorer



Predisponerande Utlösande Upprätthållande

Biologiska •Genetiska faktorer

•Sjukdom

•Sårbarhet i 

nervsystemet

•Trauma

•Sjukdom

•Sömnbrist

•Normala 

stressymtom

•Sjukdom

•Smärta

•Habituering/ 

plasticitet

•Neuroendokrint

Psykologiska •Trauman

•Anknytning

•Copingstrategier

•Personlighet

•Krisreaktion

•Panikattack

•Dissociation

•Sjukdoms-

uppfattning

•Att inte bli trodd

•Primärvinst

•Undvikanden

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

Iatrogena •Otydlighet •Läkarbyte

•Misstag i vården

•Journalmängd

•Tidsbrist

•Nya utredningar



Område Exempel Överväg

B
IO

Sjukhistorian 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

Fysioterapeut för 

förankring av 

förklaringsmodell

P
S

Y
K

O
S

O
C

IA
LT

Emotionella problem Relationsproblem

Attityd till andra

Psykosocial 

bedömning

Pågående stressorer Ekonomi

Relationer

Myndigheter

Psykosocial 

bedömning

Funktionsnivå Är pats beskrivning rimlig? Arbetsterapeut

”Health beliefs” och förväntningar Inslag av oro, förhoppning 

om ”bot”

Psykosocial 

bedömning

CHECKLISTA BIO-PSYKO-SOCIAL APPROACH

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



EXEMPEL PÅ VISSA 
SPECIFIKA 

FUNKTIONELLA 
MEKANISMER



INDIVIDEN

 Helt normala sensorimotoriska funktionsförändringar

 Ångest

 Sjukdomsuppfattning

 Kommunikation, Alexithymi

 Depression

 Dissociation

 Suggestion (obs! Iatrogen förstärkning)

 Personlighet, copingstil

SYSTEMET

 Sicknessfaktorer (Sjukroll, Anhöriga, Sjukvården)

VIKTIGASTE MEKANISMERNA BAKOM 

FUNKTIONELLA TILLSTÅND



INDIVIDEN

 Helt normala sensorimotoriska funktionsförändringar

 Sjukdomsuppfattning

 Dissociation

SYSTEMET

 Sicknessfaktorer (Sjukroll, Anhöriga, Sjukvården)

VIKTIGASTE MEKANISMERNA BAKOM 

FUNKTIONELLA TILLSTÅND



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

• Status, omgivningens acceptans



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

• Status, omgivningens acceptans

Sjukdomsuppfattning

Sjukdomsbeteende

Funktionsnedsättning



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



1. Somatosensorisk amplifiering: Upprepat fokus på svaga 

eller sällan förekommande förnimmelser och att tolka dem 

som onormala, patologiska och tydande på sjukdom leder 

til l  att Upplevelsen förstärks! (Mycket vanligt vid 

hälsoångest.)

2. Central hypersensitisering/hyposensitisering

3. Arousalfenomen

4. Förändring i motorkontroll

m.fl

HELT NORMALA SENSORIMOTORISKA 

FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR



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)
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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)

(DSM-5/ICD 10)

KOGNITIV/PSYKOLOGISK DISSOCIATION SOMATISK DISSOCIATION

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



MEDVETET ELLER?



Inflytande av psykiska faktorer
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Fraktur
Simulering

Patomimi

Spastisk pares efter 

ryggmärgsskada

Somatiseringstillstånd/

Kroppssyndrom
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Omedveten symtomproduktion

Primärvinst

Dissociation

Fysiologisk 
anpassning till 
stress = symtom

Sjukrollshomeostas

Beteendepåverkan

OBS! Iatrogena
faktorer

”Sickness”

Kommunikation

Simulering

Livssituation som 
inte går att lösa på 
annat sätt än med 
hjälp av symtomen

Något  som 

bör jar  som en 

omedveten 

kroppsl ig  

reakt ion kan 

med t iden b l i  

s jukrol l  och  –

hos  v issa en  

medveten 

s imuler ing 

EN 

SOMATISERINGSPROCESS





HANDLÄGGNING: 

BEMÖTANDE OCH 

BEHANDLING



”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



BEHANDLINGSTRAPPA

Tydlig diagnos 
med förklaring

•Face saving

Behandling utifrån 
aktivitets-
nedsättning

• Individuell 
analys av 
mekanismer

•Teambaserat

Sekundär 
prevention/ 
Coping



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



Biologiskt Psykologiskt Socialt

Prevention (Milda och 

övergående symtom, 

undran, hälsokoll)

• Gör bara absolut 

nödvändiga 

undersökningar och 

behandlingar

• Bemöt förväntningar

• Normalisering

• Kvalificerade 

förklaringar

• Stötta aktiviteter

• Undvik sjukskrivning

Mild till måttlig funktionell 

störning (normal 

stressreaktion)

• Avbryt onödiga 

utredningar och 

behandlingar

• Normalisering

• Kvalificerade 

förklaringar baserade på 

patientens 

sjukdomsuppfattning 

och förväntningar

• Stötta aktiviteter

• Uppmuntra stöd från 

socialt nätverk 

• Undvik sjukskrivning

Kroppssyndrom

/ Bodily distress, 

Sjukdomsångest

• Avbryt onödiga 

utredningar och 

behandlingar (ev. ”sista 

undersökning” för att 

avsluta utredningsspår)

• 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

”BIO-PSYKO-SOCIAL HANDLÄGGNING I 

PRIMÄRVÅRD

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



ÖVERRENSKOMMELSE OM 

DIAGNOS OCH 

FÖRKLARINGSMODELL



 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



TERM

Intervjuteknik:

 Sokratiska frågor

 Sammanfattningar

 Empati

 ”Rope-a-dope”:

 Uppmuntra 

egenmakt 



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)
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den första 

doktorn 

som tror på 

mig

När du har pat:s förtroende: Hjälp pat att 

nyansera förklaringsmodeller (”försiktigt”, så 
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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



FÖRKLARA DIAGNOS EXEMPEL SMÄRTA

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.

(Efter Nielsen 2014)
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FÖRKLARA DIAGNOS EXEMPEL SMÄRTA

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)



All smärta involverar bägge delarna

Inåtgående signaler från kroppen 
(=nociception)

Flerdelad analys av signalen i hjärnan 
(= psykologiska faktorer)



NERVSYSTEMETS UPPGIFT

• Autonoma funktioner

• Motoriska funktioner

• Sensoriska funktioner

• Psykiska funktioner

Hårdvaran och mjukvaran delas mellan 
alla dessa funktioner/program



LÄKEMEDEL TRÄNING SAMTAL



ARBETSSÄTT I 

PRIMÄRVÅRD 



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, smärta)

5. Använder utfallsmått och evidensbaserade 

metoder





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”



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

Långvarig smärta

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



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

 http://funktionellelidelser.dk/en

 http://www. retrainpain.org 

INTERNETRESURSER

http://www.funktionellasymptom.se/
http://funktionellelidelser.dk/en


callesjostrom@gmail.com

www.stokapsykkonsult.com

LYCKA TILL!



EXTRABILDER



ELEMENT FÖRKLARING FRÅGOR

Identitet Identifikation med diagnos, 
förväntan

”Vad tror du att det är för fel”

Orsak Tror patienten att tillståndet är 
orsakat av fysisk sjukdom 
enbart eller spelar psykologiska 
eller andra faktorer in?

”Vad har du tänkt om orsaken 
till ditt tillstånd?”

Tidsuppfattning Tror patienten att det kommer 
att gå över eller bli långvarigt?

”Hur länge tror du att det 
kommer att hålla i sig?”

Konsekvenser Vad kommer det att leda till? ”Hur tror du att det kommer att 
påverka din vardag?”

Återhämtning och kontroll Tror patienten att det går att 
påverka tillståndet med 
behandling eller annat?

”Har du tänkt på eller märkt 
något som lindrar eller 
förvärrar dina symtom?”

HUVUDELEMENT I 
SJUKDOMSUPPFATTNING

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



Följande talar för väldefinierad, 
somatisk sjukdom

1. Få symtom
2. Specifika symtom
3. Karakteristiska symptom eller symtommönster
4. Konstant symtomlokalisation
5. Distinkt variation i intensitet, inclusive distinkta
perioder med försämring eller förbättring
6. Ett fåtal lindrande eller förvärrande faktorer
7. Huvudsakligt besvär kan identifieras
8. Klar och distinct beskrivning
9. Väldefinierad effekt av specifik behandling

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



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



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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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



Enkla MEN MEDICINSKT TROVÄRDIGA förklaringar:  

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

- ”Du har funktionell  svaghet”

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

- ”Nervsystemet är helt ,  men du använder kraf ten på ett  felaktigt sätt  
och behöver träna upp detta igen”

- ”Smärttolkningen är förändrad”

- ”Hårdvaran fungerar bra, men mjukvaran …” 

- ”Smärtbanorna har bl ivit  onödigt bra”

- ”Ditt larmsystem, dvs smärtnerverna i  tarmen/ känselnerverna/ i  
luf tvägarna etc ,  har fått  en ändrad inställning”

- Det är känselnerverna som minns den gamla skadan/traumatiska 
upplevelser

- Stress/Ångest → Muskelspänning → Smärta/sekundär nervpåverkan

- Depression, Stress → Sänkt smärttröskel

- Autonom aktivering → Kroppsliga symtom

- Vi har bara ett  nervsystem

2. Förklara sedan vad pat inte har

HUR FÖRKLARAR MAN?



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
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 Vid genuint funktionella til lstånd finns troligen avvikelser i 

hur uppmärksamhet och förväntningar påverkar vår kontroll 

över – och medvetenhet av – vårt motoriska utförande. 

MEDVETET/OMEDVETET

(Stenner, Haggard 2016)



IATROGENA FAKTORER



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

• Bemötandet



NÄR DET INTE 

FUNKAR



 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


