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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)



FRÅGOR FRÅN CARIN

• Diagnostik?
• Hur delar man upp omedveten och medveten 

funktionell pålagring?
• Hur formulera sjukskrivning?
• Vilka enheter kan man remittera till? Finns det ett 

nätverk kring diagnostik inom Region Stockholm som vi 
behöver känna till?

• Behandling, hur ser den ut?
• Hur upprätta en rehabplan när den vanliga prognosen 

för förbättring är en annan?
• Prognosen, hur ser den ut?



FUNKTIONELLA TILLSTÅND INOM 
REHABILITERINGSMEDICIN

Funktionella neurologiska 
symtom (FNS)

Långvarig smärta

PostcommotiosyndromMild kognitiv störning

Komplex trötthet



www.funktionellasymptom.se



www.neurosymptoms.org



Stora Sköndal

Sachsska barnsjukhuset

Linköping: 
Rehabiliterings-

medicin

Rehab Station 
Stockholm

Uddevalla: 
Rehabiliterings-

medicinÖrebro: 
Neurologi

Göteborg: 
Neurologi (PNES)Kalmar: 

Rehabiliteringsmedicin

Uppsala
Neurologi

Smärtcentrum

Sandviken:
Rehabiliteringsmedicin

Umeå: 
Neurologi/Rehabmedicin

Stockholm: 
Psykiatri + Neurologi 

(Huddinge)

Karlstad: 
Neurologi

”Bubblare”
2022

Lund:  Neurologi 
(PNES)

Jönköping: 
Rehabiliteringsmedicin



STOCKHOLM

Diagnostik och viss behandling (+ forskning):

Funktionella teamet, Konsultenheten, Psykiatri 
Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge

Rehabilitering: (på remiss från akutklinik)

Stora Sköndal

Rehab Station Stockholm





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



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 = POSITIV DIAGNOSTIK

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



“Attitudes and practices toward FND are changing, but the 

many misconceptions that surround it continue to obstruct 

good medical care for these patients”. 



Myt 1: FNS är en uteslutningsdiagnos. 

Myt 2: Patienter har antingen FNS eller en annan neurologisk sjukdom. 

Myt 3: Att det “ser märkligt ut” talar för FNS. 

Myt 4: Olika fenotyper av FNS består av olika tillstånd. 

Myt 5: Symtom vid FNS är frivilliga. 

Myt 6: Utredningar ska undvikas vid FNS. 

Myt 7: Det är mindre skadligt att missa att diagnostisera FNS än att missa andra neurologiska tillstånd. 

Myt 8: FNS är ett uteslutande psykologiskt problem. 

Myt 9: Prognosen för FNS är i regel god. 

Myt 10: Behandlingen vid FNS är ENBART psykologisk. 

@jonstoneneuro



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)



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



George L. Engel



ILLNESS

smärta, 

illamående 

yrsel

klåda

svaghet

balansproblem

oro / nedstämdhet

DISEASE

pneumokockpneumoni

anemi, 

hypothyreos, 

benbrott 

hjärtinfarkt

Biomedicinsk sjukdomsmodell

(A. Lundin)



Biomedicinsk 
sjukdom

IllnessPsykologi/
psykiatri

Sociala
förhållanden (A. Lundin)

Bio-psyko-social sjukdomsmodell



Biomedicinsk 

sjukdom

IllnessPsykologi/

psykiatri

Sociala

förhållanden (A. Lundin)

Bio-psyko-social sjukdomsmodell: 

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



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



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



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



TA DEL AV PATIENTERS 
BERÄTTELSER



http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjmOb25ubWAhUHM5oKHWFzCSIQjRwIBw&url=http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid%3D105%26artikel%3D5727555&psig=AOvVaw2MAV6Q43KnCkZV6NyqBN7T&ust=1507750627632394






DIAGNOSTIKEN 
FUNKTIONELLA TILLSTÅND

DSM 
III

DSM 
IV

DSM-
5

ICD 10ICD 
11?



Diagnosen är viktig….

• Diagnos = ett namn och en inramning

• För patientens acceptans och sjukdomsidentitet

• För omgivningens förståelse

• För försäkringssystemet



Diagnosen är viktig….

• Diagnos = ett namn och en inramning

• För patientens acceptans och sjukdomsidentitet

• För omgivningens förståelse

• För försäkringssystemet

… men
• Ger oss dålig förståelse för orsaker

• Ger oss dålig hjälp i behandling



”POSITIVA FYND” 

• ”Eftersläpp”

• Inkonsistens i motorik

• Grasset utan pronation

• Hoover´s test

• Hip abductor sign

• Avledbarhet

• Sensoriska förändringar utanför dermatom
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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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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



Patomimi F68.1

• Patienten simulerar ideligen symtom utan synbar orsak

• Kan ibland skada sig själv för att åstadkomma symtom eller 
sjukdomstecken. 

• Motivet är oklart och förmodligen internt genererat i syfte att anta en 
sjukroll. 

• Tillståndet är ofta kombinerat med störd personlighet och störda 
relationer.



Simulering (Malingering) (Z76.5)

• Medveten

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

• Droger, bidrag, uppehållstillstånd etc



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)



EN SOMATISERINGSPROCESS
Något som börjar som en omedveten kroppslig reaktion kan med tiden bli sjukroll och – hos vissa en 
medveten simulering 



EN SOMATISERINGSPROCESS

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 börjar som en omedveten kroppslig reaktion kan med tiden bli sjukroll och – hos vissa en 
medveten simulering 



NEUROLOGISKA 
SYMTOM

ETT ÖVERMÅTT AV 
TANKAR, KÄNSLOR 
ELLER BETEENDEN 

ICD 10
F 44: Dissociativa syndrom

ICD 11
6B60 ”Dissociative
neurological symptom 
disorder”

ICD 10
F 45: Somatoforma syndrom

ICD 11
6C2… “Disorders of bodily 
distress or bodily experience”

OBS! ANVÄND GÄRNA DSM-5 FÖR KRITERIER





EXEMPEL PÅ VISSA 
SPECIFIKA 
FUNKTIONELLA 
MEKANISMER





STRESSFYSIOLOGISKA FÖRKLARINGSMODELLER

Sårbarhetsfaktorer 

Långvarig låggradig stress Akut stress 

FUNKTIONELLA SYMTOM 



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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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 2022?

Screening: DES Screening: SDQ-5/20



Definition dissociation 
(DSM 5)

• Ett avbrott i de normalt integrerade funktionerna 
av:
– Medvetande
– Minne
– Identitet
– Känsloliv
– Perception
– Kroppsuppfattning
– Motorisk kontroll
– Beteende



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)



RISKFAKTORER DISSOCIATION

• Genetik

• Barndomstrauma sannolikt starkaste 
riskfaktorn

• Otrygg / kaotisk anknytningsstil

• Neurologiska skador

• Personlighet (coping-stil, openness)



MJUKVARA VS HÅRDVARA
Gemensam nämnare förklaringsmodeller



BEHANDLINGS-

PRINCIPER



”Behandlingen” börjar direkt!

Utredning = 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)



ÖVERENSKOMMELSE OM DIAGNOS 
OCH FÖRKLARINGSMODELL

Behandlingssteg 1



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



NERVSYSTEMETS UPPGIFT

• Autonoma funktioner

• Motoriska funktioner

• Sensoriska funktioner

• Psykiska funktioner

Hårdvaran och mjukvaran delas mellan 
alla dessa funktioner/program





LÄKEMEDEL TRÄNING SAMTAL





NÄTVERK

• Nätverk för FNS Sverige (alla yrkeskategorier): 

callesjostrom@gmail.com

• Årliga nätverksträffar (Göteborg 28 januari 2022)

• Nätverk för AT/FT i Sverige: 

sandra.hakkarainen@storaskondal.se

mailto:callesjostrom@gmail.com
mailto:sandra.hakkarainen@storaskondal.se


RESURSER

• www.funktionellasymptom.se

• www.neurosymptoms.org

• www.funktionellelidelser.dk/en

• www.retrainpain.org

• www.headinjurysymptoms.org

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


carl.sjostrom@regiongavleborg.se

www.stokapsykkonsult.com

LYCKA TILL!

carl.sjostrom@regiongavleborg.se

www.stokapsykkonsult.com



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)



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!

Risker med att missa icke-allvarligt somatiskt tillstånd

vs

Risker med att missa funktionellt tillstånd


