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En introduktion



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.



Carl Sjöström 2017







 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”



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

GEMENSAMMA NÄMNARE

stämmer inte 
med 
sjukvårdens 
förväntningar



 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



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



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



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

FUNKTIONELLA 

FÖRÄNDRINGAR



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
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VARFÖR VIKTIGT ATT FÖRSTÅ 
MEKANISMER?



BEHANDLINGSTRAPPA

Tydlig diagnos 
med förklaring

• Face saving

Behandling utifrån 
aktivitets-
nedsättning

• Individuell analys 
av mekanismer

• Teambaserat

Sekundär 
prevention/ 
Coping



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

 Helt normala sensorimotoriska
funktionsförändringar

 Dissociation

OLIKA MEKANISMER BAKOM 
FUNKTIONELLA TILLSTÅND



It´s the Förklaringsmodell, Stupid



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



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


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



DISSOCIATIVT SPEKTRUM
Mindfulness

Hypnos

Phillips & Frederick, 

1995



 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



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



MILDA FUNKTIONELLA TILLSTÅND

Primärvård 

MEDELSVÅRA FUNKTIONELLA TILLSTÅND

Primärvård + specialistkontakt

SVÅRA FUNKTIONELLA TILLSTÅND

Specialistenhet



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



TERM

Intervjuteknik:

 Sokratiska frågor

 Sammanfattningar

 Empati

 ”Rope-a-dope”:

 Uppmuntra 

egenmakt 



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)
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LÄKEMEDEL TRÄNING SAMTAL



FYSIOTERAPI





FYSIOTERAPI: VARFÖR ?

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)

(Nielsen 2016)



FYSIOTERAPI: VARFÖR?

Behandlingen syftar till att återträna rörelseförmåga genom att

1. Rikta om uppmärksamheten

2. Förändra dysfunktionella sjukdomsuppfattningar 

3. Förändra dysfunktionella beteenden kopplade till  symtomen

4. Påverka fysiska ”triggers” (smärta, sjukdom)

Kopplat til l neuroplasticitet?

(Nielsen 2014, 2016)



FYSIOTERAPI: NÄR ?

 Så tidigt som möjligt (Prognosen)

 Utredningar färdiga – men om de dröjer kan kontakt påbörjas 

ändå

 För diagnostik

 Före eller efter psykologisk behandling?

(Gelauff 2014, Nielsen 2016)



FYSIOTERAPI: VILKA ?

1. Klar diagnos ställd av läkare

2. Patienten har accepterat diagnosen

3. Patienten önskar förbättring och kan formulera 

behandlingsmål

OBS! Alla patienter behöver inte specifik behandling (t.ex. 

spontan förbättring)

(Nielsen 2014)



FYSIOTERAPI: HUR ?

 Bedömning: 

1. Lista symtomen (vilka, hur ofta, när, förbättrande, 

försämrande)

2. Ta reda på hur det började (ledtråd till  att förklara 

diagnosen)

3. I undersökning: lägg särskilt märke till  funktionella inslag 

(variation, avledbarhet, förstärkning, kopplat beteende)  -

hellre fokus på aktivitet och funktion än på symtom eller 

funktionsnedsättning

(Nielsen 2014, 2016)



FYSIOTERAPI: HUR ?

 Behandlingen bör innehålla

1. Utbildning

2. Återträning av rörelse

3. Stöd för självhantering av symtom

(Nielsen 2014, 2016)



FYSIOTERAPI – HUR LÄNGE?

 Inga studier kan visa optimal behandlingslängd.

 Visst stöd för att intensiv behandling under en kortare tid kan 

vara effektivt.

 Många etablerade program använder en definierad tidsgräns. 

(Nielsen 2016)



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”



 http://www.funktionellasymptom.se

 http://funktionellelidelser.dk/en

 http://www. retrainpain.org 

INTERNETRESURSER

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


carl.sjostrom@akademiska.se

www.stokapsykkonsult.com

LYCKA TILL!



EXTRAMATERIAL



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)



INNAN FYSIOTERAPI: KARTLÄGGNING

Hur började? Hur ofta Vid vilka 

tillfällen

Försämras 

av

Förbättras

av

Varierar/ 

avledbart

i status? 

Symtom 

1

Symtom 

2

Symtom 

3



Hur började? Hur ofta Vid vilka 

tillfällen

Försämras 

av

Förbättras

av

Varierar/ 

avledbart

i status? 

Symtom 

1

Symtom 

2

Symtom 

3

Ledtrådar till 

att förklara 

diagnos: ”Jag 

tror att ditt 

nervsystem 

reagerat på 

…”



Hur började? Hur ofta Vid vilka 

tillfällen

Försämras 

av

Förbättras

av

Varierar/ 

avledbart

i status? 

Symtom 

1

Symtom 

2

Symtom 

3

Ledtrådar till 

att förklara 

diagnos: ”Jag 

tror att ditt 

nervsystem 

reagerat på 

…”



Hur började? Hur ofta Vid vilka 

tillfällen

Försämras 

av

Förbättras

av

Varierar/ 

avledbart

i status? 

Symtom 

1

Symtom 

2

Symtom 

3

Ledtrådar till 

att förklara 

diagnos: ”Jag 

tror att ditt 

nervsystem 

reagerat på 

…”

Ledtrådar till att förklara diagnos: ”Jag ser att dina 

symtom påverkas av vad du gör, och hur uppmärksam du 

är på dina rörelser. Detta går att träna så att du blir 

bättre.”



UNDER BEHANDLING EXEMPEL

Att be någon med stora 

svårigheter att resa sig upp

”Jag vet att det här verkar märkligt eftersom 

du inte kan röra dina ben, men jag tror att det 

är värt att försöka stå. Vi vill förstärka de 

automatiska signalerna som vi vet finns där 

men som du inte kan komma åt. Titta rakt 

fram och på mig…”

Att be någon med dålig balans att 

gå snabbare eller baklänges

”Jag vet att det här verkar märkligt, men ett 

sätt att locka fram automatiska rörelser är att 

försöka röra sig i olika hastigheter. Då kan vi 

kanske locka fram program som fungerar.”

(Efter Nielsen 2014)



METODER: FYSIOTERAPI

• 29 studier (n=373)

• Positiv effekt hos 60-70% av patienterna



EXEMPEL PÅ INTERVENTIONER

 Utbildning, förklaringsmodeller – kopplade till  

rehabiliteringen

 ”Återträna” rörelsemönster

 Distraktion

 Ta bort förstärkande hjälpmedel

 ADL-träning, överföring av träningsaktivitet til l  vardaglig

 Idrott/lek

 Hemläxor

 Facilitering av automatiska posturala/balansreaktioner

 Styrka/kondition/uthållighet

 Elektroterapi 

 (Vilseledning/manipulering)

(Nielsen et al JPR 75 2013)





VID 

AVSLUT/UTSKRIVNING



HJÄLPMEDEL & ANPASSNINGAR

JA

”Ett hjälpmedel gör 

det möjligt att skrivas 

ut/göra nystart i 

rehabiliteringen”

”Hjälpmedlet behövs 

för ökad 

självständighet, 

psykologisk 

rehabilitering etc”

HÄR KOMMER VI 

IBLAND ATT GÖRA FEL 

BEDÖMNING

NEJ

”Ett hjälpmedel 

hindrar dig från att 

hitta tillbaka till 

normalt 

rörelsemönster”



VID AVSLUT EXEMPEL

Patient som är arg eller inte tror på 
diagnosen

”Från erfarenhet vet vi att behandling inte är 
effektiv om patienten inte känner att en förstått 
vad som är fel. Du blir inte frisk av att ha 
förstått, men fysioterapi kommer inte att 
fungera om du inte förstått hur det kommer att 
fungera.”

(Efter Nielsen 2014)



VID AVSLUT EXEMPEL

Patient som är arg eller inte tror på 
diagnosen

”Från erfarenhet vet vi att behandling inte är 
effektiv om patienten inte känner att en förstått 
vad som är fel. Du blir inte frisk av att ha 
förstått, men fysioterapi kommer inte att 
fungera om du inte förstått hur det kommer att 
fungera.”

Patient som visar misstro ”Problemet här är att jag tror dig, men jag är 
rädd att du inte riktigt litar på mig”

(Efter Nielsen 2014)



VID AVSLUT EXEMPEL

Patient som är arg eller inte tror på 
diagnosen

”Från erfarenhet vet vi att behandling inte är 
effektiv om patienten inte känner att en förstått 
vad som är fel. Du blir inte frisk av att ha 
förstått, men fysioterapi kommer inte att 
fungera om du inte förstått hur det kommer att 
fungera.”

Patient som visar misstro ”Problemet här är att jag tror dig, men jag är 
rädd att du inte riktigt litar på mig”

Patient som har accepterat 
diagnosen och deltagit i behandling 
men som inte gör framsteg 
beorende på starka 
vidmakthållande faktorer

”Du har verkligen kämpat på bra och 
förhoppningsvis håller du med om att jag också 
har det. Jag är ledsen över att jag inte kunnat 
hjälpa dig. Jag tror inte att ytterligare 
behandling hos mig kommer att hjälpa dig just 
nu. Kom ihåg att med det här tillståndet så finns 
det alltid möjlighet att bli bättre längre fram”

(Efter Nielsen 2014)


