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VEM ÄR JAG?

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

• Anställd vid Rehabiliteringsmedicin, Region Gävleborg 
och Rehabilitering och Smärtcentrum, Akademiska 
sjukhuset Uppsala.

• 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).



FUNKTIONELLT

Påhittat?

Inbillat?

Psykogent?

Verkligt

Ofta subjektiva 
symtom. 
Orsaksförklaring 
kan vara felaktig.

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.



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



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 FNSColoncancer



 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



Symtompresentation

Undersökningsfynd 

Förlopp

Reaktion på behandling

• Starkt fokus på somatiskt uttryck (”Symtom”)

• Begränsat fokus på icke-medicinska orsaksfaktorer

GEMENSAMMA NÄMNARE

stämmer inte 
med 
sjukvårdens 
förväntningar
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SJUKDOMSMODELLER
Avgör vårt 

sätt att 

tänka



ILLNESS

smärta, 
illamående 

yrsel
klåda

svaghet
balansproblem

oro / nedstämdhet

DISEASE

pneumokockpneumoni
anemi, 

hypothyreos, 
benbrott 

hjärtinfarkt

Biomedicinsk sjukdomsmodell

(A. Lundin)



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”



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

EXEMPEL BIO-PSYKO-SOCIAL APPROACH I 

PRAKTIKEN

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

 Smärta

 Ångest

 I l lness bel ief/Sjukdomsuppfattning

 Kommunikat ion,  Alexithymi

 Depression

 Dissociat ion

 Suggestion (obs! Iatrogen
förstärkning)

 Helt  normala sensorimotor iska
funkt ionsförändringar

 Personl ighet

SYSTEMET

 Sicknessfaktorer (Sjukrol l ,  
Anhöriga,  Sjukvården)

VIKTIGASTE MEKANISMERNA BAKOM 
FUNKTIONELLA TILLSTÅND



 Illness belief/Sjukdomsuppfattning

 Kommunikation, Alexithymi

 Helt normala sensorimotoriska
funktionsförändringar

 Dissociation

OLIKA MEKANISMER BAKOM 
FUNKTIONELLA TILLSTÅND



BEHANDLINGSTRAPPA

Tydlig diagnos 
med förklaring

• Face saving

Behandling utifrån 
aktivitets-
nedsättning

• Individuell analys 
av mekanismer

• Teambaserat

Sekundär 
prevention/ 
Coping



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?”

ILLNESS BELIEF/ 

SJUKDOMSUPPFATTNING

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



It´s the Förklaringsmodell, Stupid



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



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
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Smärtanalysen
Anamnes

Beskrivning

Undersökning
Syftar till att:

1. Skapa förståelse, ge förklaringsmodell

2. Avgöra rimlig behandling och prognos

Förklaring till smärtan är grunden för 
vidare arbete med hantering, psykologisk 
behandling, rehabilitering



”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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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)



ATT FÖRANKRA EN 

FUNKTIONELL 

FÖRKLARINGSMODELL



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



TERM

Intervjuteknik:

 Sokratiska frågor

 Sammanfattningar

 Empati

 ”Rope-a-dope”:

 Uppmuntra 

egenmakt 



 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?)

ATT LYSSNA



www.funktionellasymptom.se

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir7uKT-PrWAhXiE5oKHTPOBdEQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Overcoming-Functional-Neurological-Symptoms-Approach/dp/1444138340&psig=AOvVaw2C5XxZua62rEhz6uszAoXN&ust=1508442208059537


 http://www.funktionellasymptom.se

 http://funktionellelidelser.dk/en

 http://www.retrainpain.org

INTERNETRESURSER

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


All smärta involverar bägge delarna

Inåtgående signaler från kroppen 
(=nociception)

Flerdelad analys av signalen i hjärnan 
(= psykologiska faktorer)



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)



Nyckelkoncept Förklaring 

1. Smärta är normalt, personligt och alltid på riktigt. Alla upplevelser av smärta är normala och utmärkta -
men obehagliga - slutprodukter utav vad din hjärna 
bedömer är en farlig situation. All smärta är verklig. 

2.Det finns varningsreceptorer, inte smärtreceptorer. Varningssystemet är enbart ett varningssystem – det 
finns inga smärtreceptorer, smärtbanor eller 
smärtstationer. 

3.Smärta och vävnadsskada är inte alltid relaterade. Smärta är ett opålitligt mått på förekomsten eller 
mängden av vävnadsskada – det ena kan existera utan 
det andra. 

4.Smärta beror på balansen mellan fara och säkerhet Du kommer uppleva smärta när din hjärna gör den 
samlade bedömningen att det finns mer trovärdiga 
bevis för fara mot din kropp än vad det finns trovärdiga 
bevis för säkerhet och drar sedan slutsatsen om att du 
är i behov av att försvaras. 

5.Smärta involverar utspridd hjärnaktivitet. Det finns inget enskilt ’smärtcentrum’ i hjärnan. Smärta 
är en medveten upplevelse som ovillkorligt involverar 
flertalet delar av hjärnan samtidigt och utmed tiden. 

Explain pain 
(Moseley/Talking about pain)



Nyckelkoncept Förklaring 

6.Smärta beror på kontext. Smärta kan influeras utav saker du ser, hör, känner, rör 
vid, luktar eller smakar på, saker du tror eller tänker på, 
saker du gör, situationer du befinner dig i, platser du är 
på, personer i ditt liv och saker som händer inuti i din 
kropp. 

7.Smärta är en utav flertalet försvarseffekter. Om kroppen är hotad, så är den kapabel till att aktivera 
flertalet försvarssystem vilket inkluderar immunförsvar, 
hormonsystem, motoriska systemet, autonoma 
funktioner, andning, kognition, känslor och smärta. 
Några eller alla av dessa system kan bli 
överbeskyddande. 

8. Vi är bioplastiska. Trots att alla försvarssystem kan bli överbeskyddande, 
upptrissade och på alerten, så innefattar begreppet om 
bioplasticitet det faktum att de kan förändras tillbaka, 
genom livslinjen. Det är biologiskt osannolikt att smärta 
inte kan förändras. 

Explain pain 
(moseley/Talking about pain)



Nyckelkoncept Förklaring 

9.Att lära sig om smärta kan hjälpa individen och 
samhället. 

Att lära sig om smärta är terapi. När du förstår varför 
det gör ont, så får du mindre ont. Om du har problem 
med smärta så är du inte ensam – miljontals människor 
har det också. Men det finns många forskare och 
kliniker som hela tiden arbetar med att hitta sätt att 
hjälpa till. 

10. Aktiva behandlingsstrategier understödjer 
återhämtning. 

När du väl förstår smärta, då kan du börja göra planer, 
utforska olika sätt att röra på dig, förbättra din form 
och hälsa, äta bättre, sova bättre, och gradvist göra 
mer. 

Explain pain 
(moseley/Talking about pain)

(Explain pain supercharged (2017), översättning: 
talkingaboutpainblog)

Train the brain



There's no time for hesitating
Pain is ready, pain is waiting
Primed to do it's educating

M.L. Gore: ”Dream on” 2001



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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Är det en fråga om kommunikation?

VERBAL ICKE-VERBAL 

Kunskap Relationer

Projektion i tid Nuet

Nekande Bejakande

Kontroll Bristande kontroll

Noggrannhet Otydlighet/övergripande

(Rivano-Fischer)



Är det en fråga om kommunikation?

VERBAL ICKE-VERBAL 

Kunskap Relationer

Projektion i tid Nuet

Nekande Bejakande

Kontroll Bristande kontroll

Noggrannhet Otydlighet/övergripande

20% 80%

(Rivano-Fischer)



FÖRSTÄRKNING AV 
SYMTOM

FÖR ATT ÖVERTYGA OM HJÄLPBEHOV 
(KAN VARA OMEDVETET)

FÖR ATT PÅSKINA SJUKDOM SOM INTE 
FINNS

P.G.A. STRESS I 
UNDERSÖKNINGSSITUATIONEN (KAN 
VARA ANSIKTSRÄDDANDE ATT 
FÖRKLARA)



ALEXITYMI
(A  LEXIS THYMUS)  (PETER S IFNEOS 1972)

 Svårt att identifiera och beskriva egna och andras känslor

 Graden alexitymi kan skattas med standardiserade 

frågeformulär, t.ex. Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). 

 Kopplingen somatisering: 

- Svårt sätta ord → icke -verbal kommunikation

- Extern orientering → svårt att själv se koppling till  inre 

processer



Pierre Janet (1859-1947) 

Hospital Pitié-Salpêtrière

"A Clinical Lesson at the Salpêtrière" 
Pierre Aristide André Brouillet. 
Jean-Martin Charcot /Marie "Blanche" Wittmann



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?



Dissociation: Vilka patienter?

• Emotionellt Instabil PS eller Emotionellt 
instabila personlighetsdrag

• Funktionella neurologiska symtom

• Ångeststörningar

• PTSD

• Rena dissociativa tillstånd (ovanligt)

• ADD? 



DISSOCIATIVT SPEKTRUM
Mindfulness

Hypnos

Phillips & Frederick, 

1995



SOMATISERINGSMEKANISMER: 
DISSOCIATION

• Ett avbrott eller diskontinuitet i de normalt 
integrerade funktionerna av:

– Medvetande

– Minne

– Identitet

– Känslor

– Perception av omgivningen

– Kontroll över normalt viljemässigt styrda 
funktioner och beteenden

(DSM IV/DSM-5/ICD 10, MacPhee 2013)



DISSOCIATION

• Stressreaktion  kopplad till freezereaktion.

• Påverkan på kortikal modulering av affekter 
och arousal samt påverkad aktivering av 
limbiska delar (spec amygdala). 

(Brand 2012)



RISKFAKTORER DISSOCIATION

• Genetik

• Barndomstrauma sannolikt starkaste 
riskfaktorn

• Otrygg / kaotisk anknytningsstil

• Neurologiska skador

• Personlighet (coping-stil, openness)



ATT FÖRKLARA DISSOCIATION



NERVSYSTEMETS UPPGIFT

• Autonoma funktioner

• Motoriska funktioner

• Sensoriska funktioner

• Psykiska funktioner

Hårdvaran och mjukvaran delas mellan 
alla dessa funktioner/program



LÄKEMEDEL TRÄNING SAMTAL



• 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 effekt. 



MEDVETET ELLER?



Inflytande av psykiska faktorer
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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



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


KONSULTPSYKIATRISKA 

ARBETSSÄTT 



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”



callesjostrom@gmail.com

www.stokapsykkonsult.com

LYCKA TILL!



Har vi patienter med funktionella 
besvär inom smärtvården?
• ”Väldigt många patienter med långvarig smärta har 

också kortvariga funktionella neurologiska symtom”

- ”Smärtbetingad central svaghet”

- Avledbarhet

- Stark placebo/noceboeffekt



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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