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VEM ÄR JAG?

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

• Grundläggande psykoterapiutbildning (”Steg 1”), 
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (2007-2008).

• Anställd vid Rehabiliteringsmedicin, Region Gävleborg.
• Enskild firma – ett 15-tal uppdrag/år 

www.stokapsykkonsult.com
• Medförfattare till kapitlet om ”Kroppssyndrom” i 

”Psykiatri” (Studentlitteratur 2016).
• Föreläsningar via Läkemedelsföretag inom 

epilepsiområdet vid 3 tillfällen – aldrig handlat om 
enskilda läkemedel.
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Frågor

• Våra patienters problem är ju oftast smärta och funktionsbortfall och det verktyg vi har är kirurgi.
- Använd andra verktyg också. Om det saknas: argumentera för att det ska finnas. 

• Den svåraste patienten är egentligen den som har ett påvisbart fynd men man ”vet” att det 
kommer inte bli bra av operation. 

- Erbjud annat – det blir lättare om man arbetar i team

• Hur skiljer man på organiskt orsakade symtom och funktionella? När ska man våga INTE beställa 
MR?

- Vid ”positiva” funktionella tecken: berätta det, förklara mekanismen

• Hur uppnår man en allians med en patient som är helt fast i sitt tankemönster att ”något måste vara 
fel!”?

- Man håller med om att något är fel (för det är det), men hjälper till att nyansera förklaringsmodellen

• Många patienter med svårförklarade smärtor har svårt att uttrycka sig i något annat än smärta.
- Då måste man bredda insatsen, remittera för rehabilitering. Ni är ortopeder.  



SJUKVÅRDENS ”STORKONSUMENTER”

• 4-5% av patienterna svarar för 20% av samtliga besök på en 
akutmottagning.

• 20% av pat inneliggande på medicinsk vårdavdelning kan 
diagnostiseras med somatiseringsdiagnos (Fink 2004)

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

• Rena funktionella motoriska tillstånd: 
5/100 000/år (Binzer 1998, Umeå/Kalmar) 

• 10% av NHS budget till somatisering (Bermingham 2010)



AGENDA 08.30-11.30

1. VAD ÄR FUNKTIONELLA TILLSTÅND?

2. FÖRKLARINGSMODELLER/ORSAKER

3. BIOPSYKOSOCIAL SJUKDOMSMODELL

4. HANDLÄGGNING I AKUTSJUKVÅRD

PAUSER: 

09.15-09.20

10.00-10.20



VARFÖR FINNS FUNKTIONELLA 
TILLSTÅND?

• 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)

(Lundin, Sjöström. Psykiatri. Studentlitteratur 2016)



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

Det är en normal mekanism



Definition Funktionella tillstånd

I vardagen upplever alla människor symtom, som inte 
är tecken på en sjukdom i kroppen. Vid funktionella 
tillstånd uppstår det symtom med en sådan 
svårighetsgrad som gör att de leder till oro eller 
påverkar personen i vardagen. Symtomen har blivit 
en sjukdom.

www.functionaldisorders.dk ”When the body says stop”

http://www.functionaldisorders.dk/


ALLMÄNNA 
TERMER

Term Beskrivning

Psykosomatisk Det som berör både själ och kropp

Somatisering Förkroppsligande   

Funktionellt Funktionen störd, men inte beroende på strukturell skada eller 

medicinsk sjukdom

Primär sjukdomsvinst Den ångestlindring ett kroppsligt symtom ger

Sekundär 

sjukdomsvinst

Praktiska fördelar ett symtom/tillstånd ger

Sjukrollshomeostas Jämvikt i beteendemönster

Konversion Ångest omvandlas (konverteras) till symtom som liknar symtom 

vid neurologiska sjukdomar



DIAGNOSTERMER

Term Beskrivning Diagnosmanual

Funktionell Neurologisk 

Symtomstörning (FNS)

= Konversionssyndrom

Symtom oförenliga med 

neurologisk sjukdom

DSM 5 

(ICD F44.0-9)

Kroppssyndrom Överdrivet fokus och 

beteendeförändring

DSM 5 

(ICD F45.0-1)

Hypokondri/Hälsoångest Oproportionerlig upptagenhet 

vid sjukdom, kopplat till ångest

DSM 5 

(ICD F 45.2)

Patomimi Medvetet framkallade symtom 

eller påhittad sjukhistoria i 

syfte att uppnå sjukroll

DSM 5

(ICD F68.1)

Simulering Bedrägligt beteende i syfte att 

uppnå externa fördelar

DSM 5

(ICD Z76.5)



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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FUNKTIONELLT

Påhittat?

Inbillat?

Psykogent?

Verkligt

Ofta subjektiva 
symtom

Beror på problem med 
FUNKTIONEN i systemet, 
inte på en skada/sjukdom 

Detta kan i sin tur ha 
många orsaker



Typiska symtom vid funktionella tillstånd

Allmänna symtom Trötthet. Koncentrationssvårigheter. Huvudvärk. 

Minnessvårigheter. Yrsel.

Symtom från mage och tarm Frekventa lösa avföringar. Magsmärtor. 

Uppblåsthet. Spännings- eller tyngdkänsla i 

magen. Diarré. Sura uppstötningar. Illamående. 

Brännande känsla i bröstet eller övre magen.

Symtom från hjärta och lungor Hjärtklappning. Tryck över bröstet. Andfåddhet 

utan ansträngning. Varm- eller kallsvettning. 

Muntorrhet.

Symtom från nerver och muskler Smärtor i armar eller ben. Muskelsmärtor eller 

ömhet. Ledsmärtor. Förlamningskänsla eller 

lokaliserad kraftnedsättning. Ryggsmärtor. 

Smärtor som flyttar runt. Obehaglig 

bedövningskänsla eller känselstörningar.

(www.funktionellelidelser.dk Når kroppen sier fra)

http://www.funktionellelidelser.dk/


• Finns i alla åldrar, men vanligast debut 35-50 
år.

• Kvinnor 60-75%.

• Geografisk spridning: sannolikt väldigt lika 
över världen

• Historiskt: okänt, men de siffror som finns 
tyder på att förekomsten varit densamma 
sedan 1800-talet.

ÅLDER, KÖN, GEOGRAFI

(Carson , Lehn 2016)



• Kort duration, snabb diagnos, acceptabel 
förklaringsmodell, yngre ålder positiva 
prognostiska faktorer.

PROGNOS FUNKTIONELLA TILLSTÅND

(Gelauff, JNNP 2014)



Följande talar för att patienten lider av en 
väldefinierad, somatisk sjukdom

1. Få, specifika, karakteristiska 
symptom eller symtommönster

2. Konstant symtomlokalisation

3. Distinkt variation i intensitet, 
inklusive distinkta perioder med 
försämring eller förbättring

4. Ett fåtal lindrande eller förvärrande 
faktorer

5. Huvudsakligt besvär kan identifieras

6. Klar och distinkt beskrivning

7. 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
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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
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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)
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Biomedicinsk 
sjukdom

IllnessPsykologi/
psykiatri

Sociala
förhållanden (A. Lundin)

Bio-psyko-social sjukdomsmodell



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



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

FUNKTIONELLA 

FÖRÄNDRINGAR



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”



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

begriplighet. 
• Status, omgivningens acceptans

Sjukdomsuppfattning

Sjukdomsbeteende

Funktionsnedsättning



Varför så viktigt med 
förklaringsmodell?
• Vi måste kunna koppla insatserna till en 

förklaringsmodell – annars blir det inte trovärdigt, 
och patienten söker sig någon annanstans.



BEHANDLINGSTRAPPA

Tydlig diagnos 
med förklaring

• Face saving

Behandling utifrån 
aktivitets-
nedsättning

• Individuell analys 
av mekanismer

• Teambaserat

Sekundär 
prevention/ 
Coping



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

• Går att koppla till insatser



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



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



ESS Environmental somatization
syndrome besvär som sammankopplas med exponering för kemiska eller fysiska komponenter i den yttre 

miljön såsom giftiga ämnen, elektromagnetiska fält eller speciella former av ergonomisk belastning

ESS-EPIDEMIER
• Inga belägg före 1800-talet
• Skrivkramp – (Stålpennan) engelska statstjänstemän 

1830-talet
• Telegrafistkramp - epidemier Storbritannien början 

1900-talet, Australien 1970-80-talen.
• Arsenikpåverkan – Sverige, 1909-1920
• Bildskärmssjuka – Sverige, gravida 1980-talet
• Elöverkänslighet
• Oral galvanism /mikromerkurialism /metallsyndrom 

/amalgamsjuka – Sverige 1980-talet

(Carl-Johan Göthe Från skrivkramp till bildskärmssjuka, Folkvett nr 2/2000)

https://www.vof.se/folkvett/ar-2000/nr-2/
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• Arsenikpåverkan – Sverige, 1909-1920
• Bildskärmssjuka – Sverige, gravida 1980-talet
• Elöverkänslighet
• Oral galvanism /mikromerkurialism /metallsyndrom 

/amalgamsjuka – Sverige 1980-talet

(Carl-Johan Göthe Från skrivkramp till bildskärmssjuka, Folkvett nr 2/2000)

https://www.vof.se/folkvett/ar-2000/nr-2/


"Kometer har kärnor som i min liknelse

motsvaras av sjukdomar. ... Kometernas

svansar motsvaras ... av allt det lidande

som fångas upp av kärnornas

dragningskraft i jakt på den identitet och

legitimitet som en lysande komet

erbjuder."







ELEMENT FÖRKLARING FRÅGOR

Identitet Identifikation med diagnos, 
förväntan

”Vad tror du att det är för fel”, 
”Vad kallar du ditt tillstånd?”

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?”

ATT KARTLÄGGA PATIENTENS 
SJUKDOMSUPPFATTNING

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



HANDLÄGGNING: 
FÖRSTA MÖTET

Prevention

Känna sig tagen på allvar

Hänvisa till rätt instans



”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



MILDA FUNKTIONELLA TILLSTÅND

Primärvård 

MEDELSVÅRA FUNKTIONELLA TILLSTÅND

Primärvård + specialistkontakt

SVÅRA FUNKTIONELLA TILLSTÅND

Specialistenhet

RÄTT INSTANS?



Stora Sköndal

Sachsska barnsjukhuset

Rehab Station 
Stockholm

Örebro: 
Neurologi

Kalmar: 
Rehabiliteringsmedicin

Jönköping: 
Rehabiliteringsmedicin

Sandviken:
Rehabiliteringsmedicin

Umeå: 
Neurologi/Rehabmedicin

Stockholm: 
Psykiatri + Neurologi 

(Huddinge)

Karlstad: 
Neurologi

Lund: Neurologi (PNES)

FNS 
2021



VAD ÄR RÄTT INSTANS?

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



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 läkemedel 

(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

”PREVENTION

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



Risken att missa något

• 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!



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



TERM

Intervjuteknik:

• Sokratiska frågor

• Sammanfattningar

• Empati

• ”Rope-a-dope”:

• Uppmuntra 

egenmakt 



www.funktionellasymptom.se



www.funktionellasymptom.se

www.neurosymptoms.org

www.funktionellelidelser.dk/en

www.retrainpain.org

www.viktigtpariktigt.se

Patientinformation

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



Förklaringsmodell 1
Normala förändringar i kroppsuppfattning och kroppskontroll



Exempel på HELT NORMALA SENSORIMOTORISKA 
FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR

1. Somatosensorisk amplifiering: Upprepat fokus på svaga eller
sällan förekommande förnimmelser och att tolka dem som
onormala, patologiska och tydande på sjukdom leder till att
Upplevelsen förstärks! (Mycket vanligt vid hälsoångest.)

2. Central hypersensitisering/hyposensitisering jfr. Nociplastiska
smärtmekanismer

3. Arousalfenomen
4. Förändring i motorkontroll
5. Autonoma funktionsförändringar



Förklaringsmodell 2
Förändringar i smärtsinnet



Har vi patienter med funktionella 
besvär inom ortopedin?



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



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

också kortvariga funktionella neurologiska symtom”

- ”Smärtbetingad central svaghet”

- Avledbarhet i undersökning

- Stark placebo/noceboeffekt

• ”Det handlar egentligen om nånting annat”

• ”Jag vet på förhand att det här inte kommer att 
hjälpa”



”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

“Pain that arises from 

altered nociception 

despite no clear evidence 

of actual or threatened 

tissue damage causing 

the activation of 

peripheral nociceptors or 

evidence for disease or 

lesion of the 

somatosensory system 

causing the pain” (IASP 

2017)



”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

“Pain that arises from 

altered nociception 

despite no clear evidence 

of actual or threatened 

tissue damage causing 

the activation of 

peripheral nociceptors or 

evidence for disease or 

lesion of the 

somatosensory system 

causing the pain” (IASP 

2017)



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)



Förklaringsmodell 3
Reaktioner på långvarig låggradig stress



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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www.viktigtpariktigt.nu



Förklaringsmodell 4
Dissociation – reaktion på svår stress







HUR FÖRKLARAR MAN?
CINSKT 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 kraften på ett felaktigt sätt och behöver träna upp detta igen”

- ”Smärttolkningen är förändrad”

- ”Hårdvaran fungerar bra, men mjukvaran …” 

- ”Smärtbanorna har blivit onödigt bra”

- ”Ditt larmsystem, dvs smärtnerverna i tarmen/ känselnerverna/ i luftvägarna 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



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.”

(Efter Nielsen 2014)



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 
(Efter Nielsen 2014)



MJUKVARA VS HÅRDVARA

Gemensam nämnare förklaringsmodeller



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



Mjukvara/Hårdvara



”Mjukvara”



HANDLÄGGNING PÅ 
AKUTMOTTAGNING

Bemötande

Presentera differentialdiagnoser, förklara – inte skada

Värdera risken för iatrogen skada



ATT IDENTIFIERA DEN 
FUNKTIONELLA PATIENTEN

ATT IDENTIFIERA DEN 
FUNKTIONELLA PATIENTEN



FUNKTIONELLA SYMTOM - NÄR BÖR JAG STANNA UPP OCH TÄNKA EFTER?

Journal Många akuta besök/korta vårdtider

Många vårdgivare inblandade

Många röntgen- och labundersökningar som varit normala

Attityd till hjälp Offerroll i sjukvården

”Krävande” 

”Missnöjd” alternativt ”glorifierande”

Patientens 

anamnes

Felaktig attribuering (”Allt började när…”),

Överdrifter (”Det bara small till”, ”Ryggen gick av”, ”Jag låg till 

sängs i fem veckor”) 

Kognitiv dissonans (”Hög smärttröskel” men smärtproblematik)

Ospecifik, diffus symtombeskrivning

Maximal symtomstyrka

Svårt att utvärdera tidigare behandlingar

Min egen reaktion Irritation

Överföring/Motöverföring

Status Varierande status beroende på situation

Förstärkta symtom vid undersökning



Differentialdiagnostik på akuten utifrån 
beteendets funktion 

FUNKTIONELLT PATOMIMI SJÄLVSKADEBETEENDE SIMULERING

Omedvetet – ”kroppen 
reagerar på något”

Intrapsykiskt behov –
att uppnå sjukroll

Att lindra ångest, avleda 
smärta etc. 

Externt behov – att uppnå 
fördelar



”Hon ska ABSOLUT INTE FÅ SMÄRTLINDRING”

”Såna här patienter ska inte komma hit”

”Ge honom inte uppmärksamhet”



”Hon ska ABSOLUT INTE FÅ SMÄRTLINDRING”

”Såna här patienter ska inte komma hit”

”Ge honom inte uppmärksamhet”



Förklaringsmodell 6
Medvetet beteende



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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Spastisk pares efter 
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Somatiseringstillstånd/

Kroppssyndrom



Omedveten symtomproduktion

Primärvinst

Dissociation

Fysiologisk 
anpassning till 
stress = symtom

Sjukdomsrespons

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



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



IATROGENA FAKTORER PÅ 
AKUTEN



ATTITYD HOS VÅRDEN

• Många inom somatiken försöker ”släcka ut” beteenden. Sällan 
effektivt. 

• Tydlig struktur men ”mjuk i kanten”.

• Risken att pat ska överkonsumera sjukvård ”för att det var så 
trevligt” betydligt överdriven

• Risken att beteendet förstärks av dåligt bemötande, otillräcklig 
smärtlindring, nonchalans etc betydligt underskattad



”DET ÄR PSYKISKT”

För tidigt fokus på 
psykologiska 
förklaringar 
brukar kunna 
försvåra arbetet.

Prata ”somatiska” 
med patienten

Enkla MEN 
MEDICINSKT 
TROVÄRDIGA 
förklaringar: 

Ex: Muskelspänning→
Smärta→ Ångest→
Muskelspänning

•Depression/Stress →
Sänkt smärttröskel

•Autonom aktivering →
Kroppsliga symtom

•”Vi har bara ett 
nervsystem, obalans i 
gemensamma 
signalsubstanser”

Signalsubstanser = 
”mjukvara”

www.funktionella
symptom.se



VARFÖR HAR JAG FÅTT FUNKTIONELLA 
SYMTOM?

• ”Jag vet inte precis varför du har fått FNS, 
eftersom alla fall är olika. Men jag märker att 
patienter som engagerar sig i sin behandling 
ofta kommer på svaret själva”. 



LÄKEMEDEL TRÄNING SAMTAL



HANDLÄGGNING I AKUTSJUKVÅRD 
(Take home message)

1. Bemötandet!!!

2. Att bryta iatrogen förstärkning

3. Att hjälpa patienten till rätt instans



HANDLÄGGNING PÅ SOMATISK 
VÅRDAVDELNING

Bemötande

Planera insatserna

Få till rätt instans



Patientfall

• Kristina, 35 har varit inlagd på en 
ortopedavdelning i 2 dygn p.g.a. svaghet i benen 
och miktionssvårigheter. Alla undersökningar har 
varit normala och besvären bedöms som 
funktionella. Hon har blivit lite bättre och kunnat 
gå med gåbord och rehabpersonal i korridoren. 
Kunnat kissa. Det är ont om platser på 
avdelningen och överläkare och sköterskor tycker 
att hon ska skrivas ut. Utskrivningsdagens 
morgon har hon blivit sämre igen, känner sig 
dessutom yr på ett sätt som hon inte känt förut. 



HANDLÄGGNING PÅ SOMATISK AVDELNING

• Risken för bemötandekatastrof ökar betydligt med ökad social 
kontaktyta → pat brukar oftast försämras under de första 
dagarna → vilja att skriva ut patienten → pat oroas → 
försämring…



VÅRDPERSONALENS PERSPEKTIV

• ”Mitt jobb är att jobba med somatiska sjukdomar, 
inte psykiska”

• ”Jag är osäker på vad jag ska göra med patienten”

• ”Patienten fejkar” (och det gör mig arg på 
patienten) / ”Det är omöjligt att veta om patienten 
fejkar”

• ”Jag är rädd att bli lurad”

• ”Jag är rädd att missa sjukdom”

• ”Jag är rädd för patientens reaktion”

VARFÖR SÅ SVÅRT?



PATIENTENS PERSPEKTIV

”Jag tror att vårdpersonalen menar att jag fejkar”
a) Så är verkligen inte fallet
b) Jag känner på mig att det ligger nåt i det men det är väldigt 

svårt att prata om

”Jag är rädd att man missar någon ”riktig” sjukdom”
a) Det kan var farligt att missa
b) Jag går miste om social acceptans

”Jag känner mig verkligen sjuk”

”Jag är inte psykiskt sjuk” / ”Jag är rädd för att vara 
psykiskt sjuk” 

VARFÖR SÅ SVÅRT?



HANDLÄGGNING PÅ SOMATISK 
AVDELNING
• Gör tidigt en tydlig struktur: 
1. Vad är syftet med vårdtiden (utreda, sätta in 

behandling, vårdplanera, hitta rätt instans)
2. Involvera team – och förklara för pat varför  (” så gör 

vi alltid vid komplicerade ärenden”). Börja med 
sjukgymnast och arbetsterapeut.

3. Vid ”krig” om hjälpmedel, läkemedel etc: diskutera i 
teamet – vad riskerar vi att förstärka, finns det något 
praktiskt alternativ?

4. ”Mjuk i kanten” – t.ex. möjlighet till flexibilitet vid 
utskrivning. 

5. Planera inläggning igen (!!!)



BEHANDLING



METODER: SJUKGYMNASTIK

• 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 som involverar förklaringsmodeller 
har positiv effekt. 



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)



INFÖR UTSKRIVNING

• Om möjligt – ordna samråd i ”teamet” innan 
utskrivning och planera. 

• Sätt ett utdatum (mjuk i kanten).

• SKRIFTLIG sammanfattning till patienten

• SKRIFTLIG OCH MUNTLIG rapport till 
mottagande instans

• ”Workbook”/Rehabplan



HUR MYCKET SKA MAN KOMPENSERA?

FÖRDEL NACKDEL

Anpassning hemma Möjligt att skriva hem – möjliggör 
rehabilitering

(Sekundär) Sjukdomsvinst?

Gånghjälpmedel Möjliggör social träning. Face-
saving?

(Sekundär) Sjukdomsvinst?

Hemtjänst 
/Boendestöd

Möjligt att skriva hem – möjliggör 
rehabilitering

Socialt beroende - svårt att 
avveckla?

Rullstol Möjligt att skriva hem – möjliggör 
rehabilitering

Tydlig sjukroll – signal till 
omgivningen

Specialsäng etc etc

Elrullstol etc etc

Bilanpassning etc etc

LSS-insatser etc etc



HJÄLPMEDEL & ANPASSNINGAR
JA
”Ett hjälpmedel gör det 
möjligt att skrivas 
ut/göra nystart i 
rehabiliteringen”
”Hjälpmedlet behövs för 
ökad självständighet, 
psykologisk rehabilitering 
etc”

NEJ
”Ett hjälpmedel hindrar 
dig från att hitta tillbaka 
till normalt 
rörelsemönster”
”För mycket hjälp kan 
göra att du fastnar i 
tillståndet”

HÄR KOMMER VI IBLAND 
ATT GÖRA FEL 
BEDÖMNING



NÄR VI KÖR FAST

• När krafterna som vidmakthåller är så starka 
att de innebär ”en god lösning” för patienten 
(och andra?):

- Bör vi ”ge upp” och acceptera ”lösningen”? 
(temporärt ibland det enda rimliga)

- Vilka är målen för rehabiliteringen?

Minskad vårdkonsumtion? Minskade 
akutinläggningar? ”Bli frisk”?



NÄR VI KÖR FAST

• 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?



Predisponerande Utlösande Upprätthållande

Biologiska

Psykologiska

Sociala

Iatrogena



REHABTÄNKET

• Stor flexibilitet

• Pragmatism, nyfikenhet – ”hur blev det 
såhär?” ”I vilka situationer funkar det?”

• Ett steg bakåt – två steg fram

• Relationsbevarande insatser vs. Rehabinsatser

• Konfrontation lönar sig SÄLLAN



Frågor

• Våra patienters problem är ju oftast smärta och funktionsbortfall och det verktyg vi har är kirurgi.
- Använd andra verktyg också. Om det saknas: argumentera för att det ska finnas. 

• Den svåraste patienten är egentligen den som har ett påvisbart fynd men man ”vet” att det 
kommer inte bli bra av operation. 

- Erbjud annat – det blir lättare om man arbetar i team

• Hur skiljer man på organiskt orsakade symtom och funktionella? När ska man våga INTE beställa 
MR?

- Vid ”positiva” funktionella tecken: berätta det, förklara mekanismen

• Hur uppnår man en allians med en patient som är helt fast i sitt tankemönster att ”något måste vara 
fel!”?

- Man håller med om att något är fel (för det är det), men hjälper till att nyansera förklaringsmodellen

• Många patienter med svårförklarade smärtor har svårt att uttrycka sig i något annat än smärta.
- Då måste man bredda insatsen, remittera för rehabilitering. Ni är ortopeder.  



SAMMANFATTNING 1

• Funktionella tillstånd är normala mekanismer 
som kan övergå i ett sjukdomstillstånd.

• En bio-psyko-social sjukdomsmodell behövs för 
att förstå och hjälpa – vi behöver utnyttja 
kompetensen som finns.

• Ångest är en vanlig drivkraft 
(symtom=ångestlindring=primärvinst), men de 
flesta hamnar i ett beteendemönster som är svårt 
att bryta.

• Sjukvården bidrar ofta till att beteendemönstret 
blir svårt att bryta.



SAMMANFATTNING 2

• Behandling går ut på att 

1. Bryta negativt mönster (bemötandet!)

2. Informera, förklara → förändra 
förklaringsmodellen

3. Hjälpa till att lösa ev. social problematik

4. Exponera för obehagliga symtom 
(KBT/gradering)

5. Behandla ev. bakomliggande psykiatrisk 
problematik



SAMMANFATTNING 3

• Arbetet går bättre om vi samarbetar:

1. I små team kring patienten

2. Över klinikgränser



callesjostrom@gmail.com

www.stokapsykkonsult.com

LYCKA TILL!


