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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 
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reda på om det finns förhållanden i livssituationen som stressar nervsystemet. Då brukar 

kurator göra en bedömning.  

 

BEHANDLING OCH REHABILITERING 

FNS är ett tillstånd som kan förbättras, och många blir helt återställda. I många fall går FNS 

över av sig självt inom en-ett par veckor. Men hos de allra flesta tar det längre tid att bli 

bättre. Många kan bli bättre även om man haft FNS under en lång tid. För de allra flesta 

kommer funktioner tillbaka gradvis, men det kan också komma plötsliga förbättringar. Ibland 

kan man märka att funktioner finns där ibland (t.ex. när man inte tänker på det) för att 

sedan försvinna. Det är oftast ett tecken på att nervsystemet håller på att hitta tillbaka till 

rätt funktion.  

FNS kan återkomma senare i livet, och man kan ha en ökad sårbarhet för att få tillbaka FNS i 

situationer där nervsystemet utsätts för stress. Behandlingen vid FNS är alltid individuellt 

anpassad och kan bestå av träning (med fysioterapeut eller arbetsterapeut), läkemedel eller 

psykologisk behandling. Det går oftast lättare att återhämta sig om omgivningen (familj, 

närstående och sjukvården) också har tagit del av information om FNS.  

 

MER INFORMATION 

Hemsidan www.funktionellasymtom.se är skriven av brittiska och svenska specialister på 

området och innehåller information till patienter och närstående. 

Hemsidan www.funktionellelidelser.dk/en/patientsfamilies/ är en dansk sida med 

information till patienter och närstående (på danska eller engelska). 

http://www.funktionellasymtom.se/
http://www.funktionellelidelser.dk/en/patientsfamilies/

