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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).
• Medförfattare till kapitlet om Funktionella tillstånd i 

Svenska Psykiatriska Föreningens riktlinjer 
Konsultationspsykiatri (2021-2022)



FUNKTIONELLA TILLSTÅND –
Samsjuklighet eller samma sak? 

Funktionella 
neurologiska symtom

Subklinisk 
hypothyreos

Långvarig smärta

Postcommotiosyndrom

Mild kognitiv störning

Komplex trötthet



FUNKTIONELLT

Påhittat?

Inbillat?

Psykogent?

Verkligt

Ofta subjektiva 
symtom

Och 
symtompresentationen 
kan – precis som vid 
sjukdomar och skador –
påverkas av många 
beteenden

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

Detta kan i sin tur ha 
många orsaker



Funktionellt

• Verklig – d.v.s. inte inbillad eller påhittad

• Beror på PROBLEM med FUNKTIONEN i 
systemet, och inte på en sjukdom i systemet

• Vi kan ofta ställa en ganska säker diagnos 
utifrån undersökning

• Orsaken till störningen vet vi ofta inte så 
mycket om när vi ställer diagnosen.



Är begreppet 
”funktionellt” 
användbart vid smärta?



Many words we use to describe symptoms unexplained by disease are potentially offensive to 
patients. 

J Stone et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:i13-
i21

©2005 by BMJ Publishing Group Ltd



Har vi patienter med 
funktionella besvär inom 
smärtvården?



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

också kortvariga funktionella neurologiska symtom 
(t.ex. ”Smärtbetingad central svaghet”, 
”Känselpåverkan utan anatomisk koppling”)

Tydliga fynd hos vissa patienter med långvarig 
smärta: 

- Smärta där vi inte hittar biomedicinsk orsak

- Hög grad av avledbarhet

- Stark placebo/noceboeffekt

Positiva tecken på 

funktionsstörning, 

inte skada



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



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, ”Långtidscovid”

Kardiologi Atypisk bröstsmärta, Syndrom X

Lungmedicin Hyperventilationssyndrom

Neurologi Spänningshuvudvärk, Funktionella 
neurologiska tillstånd

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

begriplighet. 

• Status, omgivningens acceptans



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
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"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."



VAD FORMAR 
FÖRKLARINGSMODELLEN VID 
SMÄRTA?



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)



Orden vi använder

Biomedicinsk rubrik 
(Disease)

Biopsykosocial 
terminologi (Illness)

Lekman

Organskada/organpåverkan Symtomstörning Rubbning, 
Funktionsändring,
”Mitt nervsystem funkar 
inte som det ska just nu”,
Återhämtningsläge



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)



Illness Perception Questionnaire
(IPQ-R)



FU
N

KTIO
N

ELLA
 

M
EKA

N
ISM

ER



VIKTIGASTE MEKANISMERNA BAKOM 
FUNKTIONELLA TILLSTÅND
INDIVIDEN

• Helt normala sensorimotoriska funktionsförändringar

• Funktionsförändringar i olika system

• Ångest

• Sjukdomsuppfattning

• Överdriven sjukdomsrespons

• Kommunikation, Alexithymi

• Depression

• Dissociation

• Suggestion (obs! Iatrogen förstärkning)

• Personlighet

SYSTEMET

• Sicknessfaktorer (Sjukroll, Anhöriga, Sjukvården)



Förklaringsmodell 1
Förändringar i smärtsinnet



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



• Kvarstående smärta efter läkningstid

• Smärtspridning

• Smärtförsämring över tid

• Allodyni

• Oförutsägbar smärta

• Smärtan påverkas av humöret

• Etc.
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KUNSKAP OM SMÄRTA = 
BEHANDLING



Nyckelkoncept Förklaring 

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

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

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

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

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

Explain pain: grundkoncept 
(Moseley/Talking about pain)



Nyckelkoncept Förklaring 

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

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

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

Explain pain 
(Moseley/Talking about pain)



Nyckelkoncept Förklaring 

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

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

10. Aktiva behandlingsstrategier understödjer 
återhämtning. 

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

Explain pain 
(Moseley/Talking about pain)

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

Train the brain



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

M.L. Gore: ”Dream on” 2001



Förklaringsmodell 2
Dissociation – reaktion på svår stress





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 2021?

Screening: DES Screening: SDQ-5/20



DEFINITION: DISSOCIATION

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

• Medvetande
• Minne
• Identitet
• Känslor
• Perception av omgivningen
• Kontroll över normalt viljemässigt styrda 

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



DISSOCIATIVT SPEKTRUM
Mindfulness

Hypnos

Phillips & Frederick, 

1995



DISSOCIATION

• Stressreaktion  kopplad till freezereaktion.

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

(Brand J of Trauma and Dissociation (13)2012)





BEHANDLINGS-

PRINCIPER



BEHANDLINGSTRAPPA

Tydlig diagnos 
med förklaring

• Face saving

Behandling 
utifrån aktivitets-
nedsättning

• Individuell 
analys av 
mekanismer

• Teambaserat

Sekundär 
prevention/ 
Coping



”Behandlingen” börjar direkt!

Utredning = behandling





BREAKOUT ROOMS
Hur kan jag förändra en förklringsmodell?



”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



ÖVERENSKOMMELSE OM DIAGNOS 
OCH FÖRKLARINGSMODELL

Behandlingssteg 1



TERM

Intervjuteknik:

 Sokratiska frågor

 Sammanfattningar

 Empati

 ”Rope-a-dope”:

 Uppmuntra 

egenmakt 



Börja med att ta reda på patientens 
uppfattning

Känner du någon/har du sett någon med såna här symtom 
tidigare?

Varför tror du att du har fått dem? Hur tror du att det 
fungerar?

Varför tror du att det inte går över?
Kan du göra något för att påverka symtomen?
Hur har din omgivning reagerat på dina symtom?
Vad har dina symtom lett till att du inte kan göra? (En bild av 

aktivitetsbegränsningen)

I snitt 8 sekunder innan 
vi avbryter patienten



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



MJUKVARA VS HÅRDVARA
Gemensam nämnare förklaringsmodeller



NERVSYSTEMETS UPPGIFT

• Autonoma funktioner

• Motoriska funktioner

• Sensoriska funktioner

• Psykiska funktioner

Hårdvaran och mjukvaran delas mellan 
alla dessa funktioner/program





Predisponerande Utlösande Upprätthållande

Biologiska

Psykologiska

Sociala

Iatrogena



LÄKEMEDEL TRÄNING SAMTAL



RESURSER

www.funktionellasymptom.se

www.funktionellelidelser.dk/en

www.retrainpain.org

www.neurosymptoms.org

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


carl.sjostrom@regiongavleborg.se

www.stokapsykkonsult.com

LYCKA TILL!



Extramaterial



VAD ÄR SJUKDOM?



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 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



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/”Post Covid”?

Fibromyalgi, Postcommotio

Övre magsmärtor

Exempel
FNS



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, ”Post covid”
Exempel

”X”?

”Funktionell 

trötthet”?



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/”Post Covid”?

Fibromyalgi, Postcommotio

Övre magsmärtor

Exempel
FNS



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/”Post Covid”?

Fibromyalgi, Postcommotio

Övre magsmärtor

Exempel
FNS



DIFFERENTIALDIAGNOSTIK



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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Vanföreställningssyndrom

• Vanföreställning: 

- en felaktig övertygelse som baseras på felaktiga 
slutsatser rörande den yttre verkligheten

- är ett kontinuum, och ibland får man grunda sin 
bedömning enbart på patientens beteende

- Somatisk form: Huvudtemat i vanföreställningarna 
rör kroppsliga funktioner eller förnimmelser

(> 1 månad, i övrigt tämligen välfungerande)

(DSM-IV, DSM 5)



Dysmorfofobi

• Fixering vid inbillad defekt eller brist i utseendet 
som inte är observerbar eller är obetydlig för andra.

• Repetitiva beteenden eller mentala handlingar 
(t.ex. konstant jämföra sig)

(DSM 5)



Simulering (Malingering) (Z76.5)

• Medveten

• Sekundärvinst = påhitt/överdrift av symtom i syfte 
att uppnå externa fördelar 

• Droger, bidrag, uppehållstillstånd etc



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



Differentialdiagnostik utifrån 
”syftet” med beteendet 

FUNKTIONELLT PATOMIMI SJÄLVSKADEBETEENDE SIMULERING

Inget syfte –
omedveten 
symtomproduktion

Intrapsykiskt 
behov – att 
uppnå sjukroll

Att lindra ångest, 
avleda smärta etc.

Externt behov – att 
uppnå fördelar



8 SAMTALSTEKNISKA 
KNEP



Samtalstekniska knep 1

• Viktigt är att patienten känner sig lyssnad till, trodd 
på och förstådd. Validera patientens upplevelse och 
avbryt inte för tidigt. 

• Många studier visar att läkare inte lyssnar klart på 
patientens berättelse innan hen själv avbryter med 
sin egen förklaring.



Samtalstekniska knep 2

• “Rope-a-dope” är en lånad från boxning och 
beskriver ett slags aktivt lyssnande utan att ta strid 
mot patientens berättelse. Istället för att ifrågasätta 
patientens ord eller beskrivning under samtal (t.ex. 
motsägelser, felaktigheter och överdrifter) lyssnar 
man färdigt och sparar på så vis både egen kraft 
och patientens vilja att fortsätta samtalet.



Samtalstekniska knep 3

• “Prata somatiska”: Utgå ifrån patientens (ofta somatiskt 
präglade) beskrivning. Fördjupa anamnesen kring det 
somatiska och eftersträva en så tydlig förståelse för hur 
patienten upplever de somatiska symtomen som 
möjligt. 

• Utforska patientens egen förståelse för hur besvären 
har uppstått och varför de inte gått över. Ofta har 
patienterna mött ointresse och avfärdande så fort 
läkaren har misstänkt att symtomen inte är somatiskt 
orsakade. 

• Genom att visa intresse för de somatiska aspekterna 
kan du också kanske minska den skepsis mot att möta 
en psykiater, som ofta finns.



Samtalstekniska knep 4

• “Drain the symptoms dry” - ta kommandot i 
konsultationen genom att efterfråga om det finns 
fler kroppsliga symtom än dem som patienten 
beskrivit. 



Samtalstekniska knep 5

• Sammanfattningar: genom att regelbundet, flera 
gånger under samtalet sammanfatta vad man 
hittills pratat om visar man patienten att man 
lyssnat och har samtidigt möjlighet att korrigera 
eventuella missförstånd.



Samtalstekniska knep 6

• Kognitiv omstrukturering: lyssna efter vilka ord och 
uttryck patienten använder, och försök i dina 
sammanfattningar att använda synonymer som 
uttrycker samma sak. 

• Detta kan hjälpa patienten att nyansera sitt uttryck 
och öppna för en bredare förklaringsmodell. 

• Ofta har patienten hört uttryck som 
”stresskänslighet” och ”överkänslighet”, där ord 
som “sårbarhet” och “ökad vaksamhet” för 
kroppsliga symtom ibland kan vara bra ersättningar. 



Samtalstekniska knep 7

• Ta reda på patientens egen förklaringsmodell. 
Efterfråga gärna hur den har formats (läsning på 
nätet, närstående, besked från sjukvården).

• Anhörigas förklaringsmodell kan också vara central 
för patientens förmåga att hantera symtomen. 



Samtalstekniska knep 8

• Att tillsammans med patienten diskutera 
predisponerade, utlösande och vidmakthållande 
faktorer utifrån ett biopsykosocialt synsätt kan ge 
möjlighet att byta fokus från ett ensidigt sökande 
efter en biologisk orsaksförklaring till att också 
kunna diskutera förändringsbara vidmakthållande 
psykosociala faktorer.



Samtalstekniska knep 9

• Ta reda på om patienten är redo för att förändra 
förklaringsmodell, är beredd att förändra sitt 
narrativ, ta emot ny kunskap



NÄTVERK

• Mailnätverk för FNS Sverige (alla yrkeskategorier): maila 

callesjostrom@gmail.com

• Årliga nätverksträffar (Göteborg hösten 2021)

mailto:callesjostrom@gmail.com

