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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).



 ”Krävande patienter”,  extrem utredningssituation - ol ika rol ler på 
regionsjukhus och universitetssjukhus?

 Rädsla för att  ”missa” både somatisk och funktionell  diagnos

 Ti l lstånd där man inte ”hittar något”,  men måste hitta ett  sätt  att  
komma vidare. 

 Ojämn kunskapsnivå – vi  kan mycket om det somatiska men för l i te om 
annat?

 All ians med patient och familj - När vi  inte får gehör,  vad gör vi  då?

 Bakgrunds- och sårbarhetsfaktorer

 Hur jobba praktiskt?

 Hur jobba gentemot chefer och polit iker?

 Hur ser patienten själv på det här?

1. BEGREPP

2. SJUKDOMSMODELLER

3. EXEMPEL PÅ FUNKTIONELLA MEKANISMER

4. ARBETSSÄTT

UTGÅNGSPUNKTER



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



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

C
a

rl S
jö

s
trö

m
 R

e
h

a
b

ilite
rin

g
s
m

e
d

ic
in

 S
a

n
d

v
ik

e
n

 

2
0

1
6



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



 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”



VAR FINNS PATIENTERNA?

65,04%

28,78%
34,71%

39,99% 37,39%
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(Sjöström 2020, opubl)



DIAGNOSER ÖPPENVÅRD 2001-2017 

(N=17614 ) 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Totalsumma

Cognitive 4,6% 6,1% 5,4% 5,6% 6,6% 5,0% 10,1% 14,2% 6,0%

F440 Dissociative amnesia
3,3% 3,7% 3,2% 3,5% 3,7% 3,0% 5,4% 6,3% 3,6%

F441 Dissociative fugue
0,7% 1,3% 1,5% 1,8% 2,8% 1,7% 4,3% 4,3% 1,8%

F443 Trance and posession disorders
0,6% 1,1% 0,6% 0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 3,5% 0,6%

Somatic 63,7% 31,5% 34,3% 37,7% 36,6% 47,5% 43,9% 35,0% 37,8%

F442 Dissociative stupor
1,8% 0,9% 1,2% 1,3% 0,9% 1,0% 3,0% 2,4% 1,2%

F444 Dissociative motor disorders
20,8% 9,1% 14,7% 17,9% 22,0% 32,8% 29,1% 22,0% 17,7%

F445 Dissociative convulsions
14,2% 18,7% 16,7% 16,6% 11,0% 10,9% 8,1% 7,1% 15,1%

F446 Dissociative anaesthesia and sensory loss

26,8% 2,7% 1,7% 1,9% 2,8% 3,0% 3,8% 3,5% 3,8%

Mixed/Other/Unspecified 31,7% 62,4% 60,3% 56,7% 56,7% 47,5% 46,0% 50,8% 56,2%

F447 Mixed dissociative disorders
4,5% 6,0% 10,9% 9,4% 10,8% 8,5% 9,9% 5,9% 8,8%

F448 Other dissociative disorders
1,5% 6,1% 9,4% 6,7% 11,4% 11,4% 10,7% 35,8% 8,6%

F449 Dissociative disorder, unspecified
25,7% 50,3% 40,0% 40,6% 34,5% 27,6% 25,3% 9,1% 38,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(Sjöström 2020, opubl)



DIAGNOSER SLUTENVÅRD 1998-2017 

(N=6671 ) 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Total

Cognitive 3,9% 3,9% 2,9% 4,7% 3,0% 5,5% 6,9% 8,3% 4,1%

F440 Dissociative amnesia

1,3% 2,9% 2,2% 2,6% 1,7% 4,0% 4,4% 5,4% 2,7%

F441 Dissociative fugue

1,9% 1,0% 0,4% 1,9% 0,9% 1,5% 1,5% 2,5% 1,2%

F443 Trance and posession disorders

0,6% 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 0,0% 1,1% 0,5% 0,3%

Somatic 61,3% 46,8% 53,5% 59,0% 58,0% 62,3% 59,5% 45,1% 54,8%

F442 Dissociative stupor

5,2% 2,3% 1,7% 2,3% 1,5% 4,5% 2,9% 5,9% 2,5%

F444 Dissociative motor disorders

20,6% 15,4% 22,6% 26,1% 30,1% 34,4% 34,7% 22,1% 24,4%

F445 Dissociative convulsions

31,6% 28,5% 28,6% 29,8% 25,6% 22,5% 21,2% 17,2% 27,2%

F446 Dissociative anaesthesia and sensory loss

3,9% 0,6% 0,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,0% 0,7%

Mixed/Other/Unspecified 34,8% 49,3% 43,6% 36,3% 39,0% 32,3% 33,6% 46,6% 41,1%

F447 Mixed dissociative disorders

4,5% 5,6% 8,0% 7,3% 11,5% 7,1% 3,6% 3,9% 7,4%

F448 Other dissociative disorders

1,3% 6,8% 7,3% 3,6% 5,5% 5,5% 9,5% 27,5% 6,5%

F449 Dissociative disorder, unspecified

29,0% 36,8% 28,3% 25,5% 22,0% 19,7% 20,4% 15,2% 27,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(Sjöström 2020, opubl)



VÄLDEFINIERAD 

SOMATISK 

SJUKDOM

Anamnes Typisk

Psykiska symtom Kan finnas

Kroppsliga 

symtom

Specifika

Diagnostiskt stöd Tydligt, validerat

Svar på åtgärd Typiskt

Tillhörighet i 

sjukvård

Tydlig



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, inklusive distinkta perioder

med försämring eller förbättring

6. Ett fåtal lindrande eller förvärrande faktorer

7. Huvudsakligt besvär kan identifieras

8. Klar och distinkt beskrivning

9. Väldefinierad effekt av specifik behandling

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



VÄLDEFINIERAD 

SOMATISK 

SJUKDOM

ICKE VÄL DEFINIERAD 

SOMATISK SJUKDOM

Anamnes Typisk Typisk-Atypisk

Psykiska symtom Kan finnas Kan finnas

Kroppsliga 

symtom

Specifika Diffusa

Diagnostiskt stöd Tydligt, validerat Otydligt, överlappande

Svar på åtgärd Typiskt Atypiskt

Tillhörighet i 

sjukvård

Tydlig Otydlig



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



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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Specialitet Funktionellt syndrom

Immunologi/Allergi Sjuka hus-syndrom, Elöverkänslighet, 
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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)



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: 

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
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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



It´s the Förklaringsmodell, Stupid



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





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)



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)
G

e
n

e
re

ll 
ö

ve
rk

än
sl

ig
h

et
 f

ö
r 

kr
o

p
p

sl
ig

a 
si

gn
al

e
r



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 2020?

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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Inflytande av psykiska faktorer
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Konversionstillstånd

Fraktur
Simulering

Patomimi

Spastisk pares efter 

ryggmärgsskada

Somatiseringstillstånd/

Kroppssyndrom



Inflytande av psykiska faktorer
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Fraktur
Simulering

Patomimi

Spastisk pares efter 

ryggmärgsskada

Somatiseringstillstånd/

Kroppssyndrom



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)



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!

Risker med att missa icke-allvarligt 

somatiskt tillstånd

vs

Risker med att missa funktionellt tillstånd

RISKEN ATT ”MISSA NÅGOT”



TERM

Intervjuteknik:

 Sokratiska frågor

 Sammanfattningar

 Empati

 ”Rope-a-dope”:

 Uppmuntra 

egenmakt 



SAMTAL OM ”DET PSYKISKA”

Det är 

psykiskt!



SAMTAL OM ”DET PSYKISKA”

Det är 

psykiskt!

Jag går hem 

och googlar





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)



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!



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



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?



Ämne Tanke Förvrängning Ex vid FNS

Sjukdomsidentitet Vad är det för symtom? Felaktig etikett - som 

kan ge självförstärkning

av symtom

Jag är svag i benet; jag 

tror att det är en stroke

SJUKDOMSUPPFATTNING /ILLNESS BELIEF

(Common-sense model of Illness regulation) Efter Stone 2009)
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av symtom

Jag är svag i benet; jag 

tror att det är en stroke

Orsak Vad orsakade 

symtomen?

Symtomen orsakats av 

skada och är därför 

irreversibla

Stroke beror på en 

propp i hjärnan; jag tror 

att jag fick det för att 

jag överansträngde mig

SJUKDOMSUPPFATTNING /ILLNESS BELIEF

(Common-sense model of Illness regulation) Efter Stone 2009)



Ämne Tanke Förvrängning Ex vid FNS
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av symtom

Jag är svag i benet; jag 

tror att det är en stroke

Orsak Vad orsakade 

symtomen?

Symtomen orsakats av 

skada och är därför 

irreversibla

Stroke beror på en 

propp i hjärnan; jag tror 

att jag fick det för att 

jag överansträngde mig

Konsekvenser Hur kommer symtomen 

att påverka mitt liv?

Uppfattning om orsaken

styr mitt framtida 

beteende

Jag är rädd att jag 

kommer att hamna i 

rullstol, kanske dö

SJUKDOMSUPPFATTNING /ILLNESS BELIEF

(Common-sense model of Illness regulation) Efter Stone 2009)
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tror att det är en stroke
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symtomen?

Symtomen orsakats av 

skada och är därför 

irreversibla

Stroke beror på en 

propp i hjärnan; jag tror 

att jag fick det för att 

jag överansträngde mig

Konsekvenser Hur kommer symtomen 

att påverka mitt liv?

Uppfattning om orsaken

styr mitt framtida 

beteende

Jag är rädd att jag 

kommer att hamna i 

rullstol, kanske dö

Tidsuppfattning Hur länge kommer 

symtomen att vara 

kvar?

Beteendet anpassas 

efter att man tror att 

symtomen alltid 

kommer att finnas

Jag tror aldrig att jag 

kan jobba mer

SJUKDOMSUPPFATTNING /ILLNESS BELIEF

(Common-sense model of Illness regulation) Efter Stone 2009)



Ämne Tanke Förvrängning Ex vid FNS

Sjukdomsidentitet Vad är det för symtom? Felaktig etikett - som 

kan ge självförstärkning

av symtom

Jag är svag i benet; jag 

tror att det är en stroke

Orsak Vad orsakade 

symtomen?

Symtomen orsakats av 

skada och är därför 

irreversibla

Stroke beror på en 

propp i hjärnan; jag tror 

att jag fick det för att 

jag överansträngde mig

Konsekvenser Hur kommer symtomen 

att påverka mitt liv?

Uppfattning om orsaken

styr mitt framtida 

beteende

Jag är rädd att jag 

kommer att hamna i 

rullstol, kanske dö

Tidsuppfattning Hur länge kommer 

symtomen att vara 

kvar?

Beteendet anpassas 

efter att man tror att 

symtomen alltid 

kommer att finnas

Jag tror aldrig att jag 

kan jobba mer

Bot och kontroll Vad kan hjälpa 

symtomen att bli 

bättre?

Förändring i symtomen 

(t.ex. försämring av 

aktivitet) påverkar 

coping

Jag tror att jag måste 

vila mer så att det inte 

händer igen

SJUKDOMSUPPFATTNING /ILLNESS BELIEF

(Common-sense model of Illness regulation) Efter Stone 2009)



FÖRKLARA DIAGNOS EXEMPEL: SVAGHET

Förklara mekanismen snarare än 
orsaken

”Ditt nervsystem fungerar inte som det ska, men 
det är inte skadat. Det finns ett problem med hur 
hjärnan uppfattar och skickar signaler”.

(Efter Nielsen 2014)
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viktigt för att kunna bli bättre.”
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FÖRKLARA DIAGNOS EXEMPEL: SVAGHET

Förklara mekanismen snarare än 
orsaken

”Ditt nervsystem fungerar inte som det ska, men 
det är inte skadat. Det finns ett problem med hur 
hjärnan uppfattar och skickar signaler”.

Förklara hur diagnosen ställs ”När vi undersökt dig ser vi inga tecken på skada, 
men avvikelser i hur systemet fungerar. T.ex. märker 
jag att du inte kan aktivera eller styra över din kropp 
som du vill. Det kallas för en Funktionell störning. 
Jag är inte säker på varför det är stört, men vi kan 
hjälpas åt att ta reda på det – för det kan vara 
viktigt för att kunna bli bättre.”

Förklara vad de inte har ”Du har ingen hjärnskada”, ”Du har inte MS/Epilepsi 
etc.”

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)



NERVSYSTEMETS UPPGIFT

• Autonoma funktioner

• Motoriska funktioner

• Sensoriska funktioner

• Psykiska funktioner

Hårdvaran och mjukvaran delas mellan 
alla dessa funktioner/program





LÄKEMEDEL TRÄNING SAMTAL



BEHANDLINGSTRAPPA

Tydlig diagnos 
med förklaring

• Face saving

Behandling utifrån 
aktivitets-
nedsättning

• Individuell analys 
av mekanismer

• Teambaserat

Sekundär 
prevention/ 
Coping



• Före

• Efter

• Tillsammans med funktionsträning?

Det beror på

a) Patient

b) De lokala förutsättningarna

Psykologisk behandling: NÄR?



Psykologiska interventioner

1. Information - psykoedukation, säkerställa att patientens specifika frågor besvaras

2. Funktionell analys - med utgångspunkt i tillämpad beteendeanalys identifiera 

relevanta antecedenter, beteenden och konsekvenser både i behandlingssituation och 

hemmiljö. Hypotestesta tillsammans med patient genom att manipulera 

behandlingssituation och behandlares responser

3. Emotionsfokuserad KBT - Identifiering, hantering, reglering av emotioner, möjligen 

med inslag av DBT färdighetsträning, kopplat till ffa dissociativa tendenser i relevanta 

situationer

Alltså: Inte i första hand klassisk psykoterapi, utan psykologiska aspekter av fysisk 

rehabilitering.

4. Psykoterapi: ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), DBT, specifika 

terapier



Vad Vart vill patienten?

Foto: Jonas Pettersson @jojo21p



Predisponerande Utlösande Upprätthållande Första behandlingsinsats

Biologiska •Genetiska 

faktorer

•Sjukdom

•Sårbarhet i 

nervsystemet

•Trauma

•Sjukdom

•Sömnbrist

•Normala stressymtom

•Sjukdom

•Smärta

•Habituering/ plasticitet

•Neuroendokrint

• Förklaring

•Smärtlindring

•Aktivering/ återhämtning

•Sömnförbättring

Psykologiska •Trauman

•Anknytning

•Copingstrategier

•Personlighet

•Krisreaktion

•Panikattack

•Dissociation

•Sjukdoms-uppfattning

•Att inte bli trodd

•Primärvinst

•Undvikanden

• Förklaring

•Psykoedukation

•Ångesthantering

•Distraktion

•Exponering

•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

•Stöd 

•Perspektiv på situationen

•Umgänge med vissa 

personer

•Konkret hjälp med 

myndighetskontakter

Iatrogena •Otydlighet •Läkarbyte

•Misstag i vården

•Journalmängd

•Tidsbrist

•Nya utredningar

•Avbryta parallella insatser

•Få inblandade

•Trygghet hos viss personal

•”Jag hör hemma”

•Erkänna misstag



• Tvärvetenskapligt

• Integration av beteendevetenskapliga och 
biomedicinska kunskaper om hälsa och 
sjukdom 

• Tillämpning av dessa kunskaper för 
prevention, diagnos, behandling och 
rehabilitering

BETEENDEMEDICIN



1. Medvetenhet om problemet

2. Kunskaper om problemet

3. Kunskaper om att förändring är möjlig

4. Ta reda på om patienten har 
färdigheter/förmågor/utrymme att genomföra 
beteendeförändringar (VIDMAKTHÅLLANDE 
FAKTORER)

5. A) Testande av alternativa beteenden om möjligt 

B) Förändring av miljön

Förändring av problembeteenden



• Varför utför en person ett visst beteende?
• Vilka faktorer gör att beteendet fortsätter?
• Hur har personen lärt sig beteendet?
• Beteendets konsekvenser

När vi vet beteendets orsak kanske vi kan påverka 
det?

Vi söker förhållandet mellan orsaker/utlösare –
beteende - konsekvens

Beteendeanalys



1. Precisera problembeteendet (Vad gör personen? 
Verbalt/Icke-verbalt? Hur ofta? Hur intensivt? Hur 
varaktigt?)

2. Precisera situationen
3. Precisera reaktionerna: Fysiologiskt? Känslor? Tankar?
4. Precisera konsekvenserna: På kort sikt (”vinner personen” 

något på beteendet – tillförs något positivt, slipper man 
undan något obehagligt?). På lång sikt?

Vilka tidigare erfarenheter och förutsättningar finns 
(begåvning, förmågor)

PROBLEMANALYS PÅ VÅRDAVDELNING



TVÅFAKTORANALYS (SORK)

SITUATION

Träningssituation på 

avdelningen

REAKTIONER

Fysiologiska

(Smärta, hjärtklappning, 

svaghet)

Känner

(Oro, rädsla för smärta, 

nedstämdhet)

Tänker

(”De verkar tycka att jag 

fejkar”)

Gör

Beter sig

Handlingar

Konsekvenser 

(kort/lång sikt)

R
e

s
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n

d
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t
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p
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n
t



Funktionell beteendeanalys 

Debut: efter en övreluftvägs-infektion med feber så utvecklar Karin 
muskelsvaghet, yrsel o svagt tal

Utredning: grundligt på barnneurologen utan några förklarande fynd.

Beteenden:  uttrycks mycket ickeverbalt genom att mycket plötsligt 
falla ihop, uppger sig få yrsel o pratar med svag röst



• Noggrann analys av den enskildes 
problem(inte klinikens)

• Träna på alternativa beteenden i 
problemsituationer

• Generalisera beteendet till andra 
situationer/miljöer

• Bygger ofta på KBT-tekniker

• Varje situation är en inlärningssituation

BETEENDEMEDICINSK BEHANDLING



NÄR DET INTE 

FUNKAR



IATROGENA FAKTORER



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

• Bemötandet



 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?

 Ibland så allvarlig psykiatrisk eller social problematik som 

l igger bakom, att man annars (om det inte fanns funktionella 

symtom) skulle ha en annan förväntan!

NÄR VI KÖR FAST



TEAM
• Samstämmighet
• Teamet i sig är viktigt
• Yrkeskategori måste kunna stå 

tillbaka om annat mål är 
prioriterat

• Internt och externt förtroende
• Erfaren personal
• Samråd före och under vårdtid

ARBETSSÄTT
• Väl förberedda
• Förklaringsmodell
• Få, uppnåbara mål
• Acceptans för att det ser ut 

som det gör; värderingsfritt
• Pragmatism
• Tidsbegränsning
• Plan för vad som händer sen
• Överföring av tänkesätt till 

andra aktörer
• Skilja på rehabinsatser och 

försäkringsmedicin

FRAMGÅNGSFAKTORER



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)



Collaborative Care Model (CCM):

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



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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HUR ORGANISERA?

Akut spår: Att tidigt kunna identifiera och förklara tillståndet har visat sig vara ett 
effektivt sätt att förbättra prognosen för patienterna. Kompetens för att diagnostisera 
och förklara, samt vid behov erbjuda kortare (1-2 v) inneliggande 
rehabiliteringsinsatser behöver finnas inom akutsjukvården. 

- Ex Neurologkliniken Örebro

Rehabiliteringsspår: Prognosen för tillfrisknande är sämre ju längre tid tillståndet varit 
oförklarat och obehandlat, men det finns exempel på att det går att arbeta med 
funktionshöjande rehabilitering även vid tillstånd som varat mkt länge. Behovet är 
stort från sjukvården i hela landet att kunna remittera patienter någonstans för 
bedömning och rehabilitering, och komplexiteten i tillstånden kräver multimodalt 
omhändertagande med hög beteendemedicinsk kompetens. 

- Ex Rehabkliniken Sandviken, Rehab station Stockholm, Rehabkliniken Jönköping





Nätverk

• Mailnätverk för FNS Sverige (alla 
yrkeskategorier): maila 
callesjostrom@gmail.com

• Årliga nätverksträffar (Göteborg dec 2020)

mailto:callesjostrom@gmail.com


 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/


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


 ”Krävande patienter”, extrem utredningssituation - olika roller 
på regionsjukhus och universitetssjukhus?

 Rädsla för att ”missa” både somatisk och funktionell diagnos

 Tillstånd där man inte ”hittar något”, men måste hitta ett sätt 
att komma vidare. 

 Ojämn kunskapsnivå – vi kan mycket om det somatiska men 
för lite om annat?

 Allians med patient och familj - När vi inte får gehör, vad gör 
vi då?

 Bakgrunds- och sårbarhetsfaktorer

 Hur jobba praktiskt?

 Hur jobba gentemot chefer och politiker?

 Hur ser patienten själv på det här?

UTGÅNGSPUNKTERNA



carl.sjostrom@regiongavleborg.se

www.stokapsykkonsult.com

LYCKA TILL!


