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VAD ÄR REHABMEDICIN?

• Neurologisk rehabilitering i arbetsför ålder

• Rehabilitering av traumatiska, vaskulära och andra sjukdomar 

inom centrala och perifera nervsystemet

+ Smärtrehabilitering

• Teamarbete viktigaste redskap

• Biopsykosocial modell grundläggande

• 23 kliniker i Sverige



REHABMEDICIN SANDVIKEN

Avd 70

• 14-16 platser

• Elektivt intag, främst från 
akutavd/regionklinik

• Ingen läkarbemanning efter kl
16.30 (Medicinjour, Gävle)

Ryggmärgsskadeteam (livslångt)

Hjärnrehabteam (ca 2-3 år)

Smärtrehabteam (ca 1 år)

• Långvarig smärta.

• Positiv/tillgänglig för 
beteendeförändringar & arbete

Spasticitetsteam



Funktionella tillstånd - vad är nytt? 

• Ny diagnosmanual sedan 2013 

- Dåligt genomslag i kliniska verksamheter

- Problem för statistik och forskning

• Nya behandlingsmetoder

- Dåligt genomslag i kliniskt utbud

• Nya förklaringsmodeller

- Dåligt genomslag i förklaring till patienter



DÅ NU SNART

DIAGNOSER Somatiseringstillstånd Kroppssyndrom Bodily distress disorder (ICD 11)

Konversionstillstånd Funktionell Neurologisk 

Symtomstörning

Dissociative neurological symptom 

disorder (ICD 11)

BEHANDLING Remiss psykiatri -> ? Tydlig diagnostik + 

förklaringsmodell

Tydligare diagnostiska stöd

Stepped care-insatser utifrån 

funktionsnedsättning och 

orsaksfaktorer

Patientinformation

Specialiserade team för diagnostik 

och behandling



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



Vad är ett funktionellt tillstånd?

● Verkligt tillstånd - d v s inte inbillat eller påhittat.

● Beror på PROBLEM med FUNKTIONEN i systemet, och inte på en skada eller sjukdom.

● Vi kan ganska ofta ställa en säker diagnos utifrån undersökning = POSITIV 

DIAGNOSTIK

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



Diagnosen - värdet av positiv diagnostik!

● “Inte bara” en uteslutningsdiagnos, utan stabila och typiska tecken 

på att det är funktionella mekanismer och inte sjukdom eller skada. 

● Lättare att kommunicera.

● Lättare att berätta när man kommer hem.



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



VÄLDEFINIERAD 
SOMATISK 
SJUKDOM

ICKE VÄL DEFINIERAD 
SOMATISK SJUKDOM

INTE SJUKDOM 
”=PSYKIATRI”

Anamnes Typisk Typisk-Atypisk Atypisk

Psykiska symtom Kan finnas Kan finnas Kan finnas

Kroppsliga 
symtom

Specifika Diffusa Diffusa, växlande

Diagnostiskt stöd Tydligt, validerat Otydligt, överlappande Inga

Svar på åtgärd Typiskt Atypiskt Oförutsägbar

Tillhörighet i 
sjukvård

Tydlig Otydlig Finns inte



VÄLDEFINIERAD 
SOMATISK 
SJUKDOM

ICKE VÄL DEFINIERAD 
SOMATISK SJUKDOM

FUNKTIONELLT 
TILLSTÅND

Anamnes Typisk Typisk-Atypisk Typisk – för 
funktionellt tillstånd

Psykiska symtom Kan finnas Kan finnas Kan finnas

Kroppsliga 
symtom

Specifika Diffusa Positiv diagnostik 
möjlig i vissa fall

Diagnostiskt stöd Tydligt, validerat Otydligt, överlappande I vissa fall

Svar på åtgärd Typiskt Atypiskt Förklaringsmodell 
grundläggande

Tillhörighet i 
sjukvård

Tydlig Otydlig Börjar finnas



Somatik

Psykiatri



VÄLDEFINIERAD 
SOMATISK 
SJUKDOM

ICKE VÄL DEFINIERAD 
SOMATISK SJUKDOM

FUNKTIONELLT 
TILLSTÅND

Anamnes Typisk Typisk-Atypisk Typisk – för 
funktionellt tillstånd

Psykiska symtom Kan finnas Kan finnas Kan finnas

Kroppsliga 
symtom

Specifika Diffusa Positiv diagnostik 
möjlig i vissa fall

Diagnostiskt stöd Tydligt, validerat Otydligt, överlappande I vissa fall

Svar på åtgärd Typiskt Atypiskt Förklaringsmodell 
grundläggande

Tillhörighet i 
sjukvård

Tydlig Otydlig Börjar finnas



VÄLDEFINIERAD 
SOMATISK 
SJUKDOM

ICKE VÄL DEFINIERAD 
SOMATISK SJUKDOM

FUNKTIONELLT 
TILLSTÅND

Anamnes Typisk Typisk-Atypisk Typisk – för 
funktionellt tillstånd

Psykiska symtom Kan finnas Kan finnas Kan finnas

Kroppsliga 
symtom

Specifika Diffusa Positiv diagnostik 
möjlig i vissa fall

Diagnostiskt stöd Tydligt, validerat Otydligt, överlappande I vissa fall

Svar på åtgärd Typiskt Atypiskt Förklaringsmodell 
grundläggande

Tillhörighet i 
sjukvård

Tydlig Otydlig Börjar finnas



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



Specialitet Funktionellt syndrom

Immunologi/Allergi Sjuka hus-syndrom, Elöverkänslighet, 

Infraljudsöverkänslighet

Endokrinologi Subklinisk Hypothyreos

Gastroenterologi IBS, dyspepsi

Gynekologi Bäckensmärta, PMS

Infektion Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), Kronisk Borrelia

Kardiologi Atypisk bröstsmärta, Syndrom X

Lungmedicin Hyperventilationssyndrom

Neurologi Spänningshuvudvärk, Konversionssyndrom 

Odontologi Temporomandibulär leddysfunktion, atypisk 

ansiktssmärta

Ortopedi Whiplash

Psykiatri Somatoforma tillstånd, neurasteni

Reumatologi Fibromyalgi, Ländryggssmärta

Öron-näsa-hals Globus, yrsel, tinnitus



Specialitet Funktionellt syndrom

Immunologi/Allergi Sjuka hus-syndrom, Elöverkänslighet, 

Infraljudsöverkänslighet

Endokrinologi Subklinisk Hypothyreos

Gastroenterologi IBS, dyspepsi

Gynekologi Bäckensmärta, PMS

Infektion Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), Kronisk Borrelia

Kardiologi Atypisk bröstsmärta, Syndrom X

Lungmedicin Hyperventilationssyndrom

Neurologi Spänningshuvudvärk, Konversionssyndrom 

Odontologi Temporomandibulär leddysfunktion, atypisk 

ansiktssmärta

Ortopedi Whiplash

Psykiatri Somatoforma tillstånd, neurasteni

Reumatologi Fibromyalgi, Ländryggssmärta

Öron-näsa-hals Globus, yrsel, tinnitus



SJUKDOMSMODELLER
Avgör vårt sätt att tänka



ILLNESS

smärta, 
illamående 

yrsel
klåda

svaghet
balansproblem

oro / nedstämdhet

DISEASE

pneumokockpneumoni
anemi, 

hypothyreos, 
benbrott 

hjärtinfarkt

Biomedicinsk sjukdomsmodell

(A. Lundin)



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



BEHANDLINGSUPPLÄGG
Diagnostik och förklaringsmodell alltid nödvändig

Primärvård alltid basen



Diagnos och 
psykoedukation

Unimodal insats

Multimodal

rehabilitering

Trappstegsmodellen

Stödjande 
och 

informativ
PSYKOTERAPITRAPPAN

KBT

PDT

Fysioterapeut

Logoped

Arbetsterapeut



ATT FÖRKLARA

För tidigt 
fokus på 
psykologiska 
förklaringar 
brukar kunna 
försvåra 
arbetet.

Prata 
”somatiska” 
med 
patienten

Enkla MEN 
MEDICINSKT 
TROVÄRDIGA 
förklaringar

Funktionsstörning = 
”mjukvara”

Patientinformationsmaterial



LINDRIGA FUNKTIONELLA TILLSTÅND

Primärvård 

MEDELSVÅRA FUNKTIONELLA TILLSTÅND

Primärvård + specialistkontakt

SVÅRA FUNKTIONELLA TILLSTÅND

Specialistenhet



PATIENTINFORMATION
Ta patientens behov av information på allvar

Om inte vi ger förklaring – vem gör det då? 



Patientinformation
www.svenskpsykiatri.se/subsektioner/konsultationspsykiatri-2/



2010: www.funktionellasymptom.se

2022: www.neurosymptoms.org



Informationsresurser

www.neurosymptoms.org/sv

www.svenskpsykiatri.se/subsektioner/konsultationspsykiatri-2

www.funktionellelidelser.dk/en

www.retrainpain.org

www.headinjurysymptoms.org

www.viktigtpariktigt.se

http://www.neurosymptoms.org/sv
http://www.svenskpsykiatri.se/subsektioner/konsultationspsykiatri-2
http://www.funktionellelidelser.dk/en
http://www.retrainpain.org/
http://www.headinjurysymptoms.org/
http://www.viktigtpariktigt.se/


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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carl.sjostrom@regiongavleborg.se

www.stokapsykkonsult.com

LYCKA TILL!

mailto:carl.sjostrom@regiongavleborg.se


Extramaterialet
Vid frågor, kontakta gärna mig på 
carl.sjostrom@regiongavleborg.se



Funktionella tillstånd är VERKLIGA tillstånd 

som karakteriseras av …

1. Hög grad av påverkan av känslomässiga, kognitiva, 

beteendemässiga och sociala faktorer i uppkomst och variation

2. Reversibilitet i hög grad beroende av känslomässiga, kognitiva, 

beteendemässiga och sociala faktorer

…  men biomedicinska faktorer finns alltid med. 



VÄLDEFINIERAD 
SOMATISK 
SJUKDOM

ICKE VÄL DEFINIERAD 
SOMATISK SJUKDOM

FUNKTIONELLT 
TILLSTÅND

Anamnes Typisk Typisk-Atypisk Typisk – för 
funktionellt tillstånd

Psykiska symtom Kan finnas Kan finnas Kan finnas

Kroppsliga 
symtom

Specifika Diffusa Positiv diagnostik 
möjlig i vissa fall

Diagnostiskt stöd Tydligt, validerat Otydligt, överlappande I vissa fall

Svar på åtgärd Typiskt Atypiskt Förklaringsmodell 
grundläggande

Tillhörighet i 
sjukvård

Tydlig Otydlig Börjar finnas

ME/CFS/”Post Covid”?

Fibromyalgi, Postcommotio

Övre magsmärtor

Exempel
FNS



VÄLDEFINIERAD 
SOMATISK 
SJUKDOM

ICKE VÄL DEFINIERAD 
SOMATISK SJUKDOM

FUNKTIONELLT 
TILLSTÅND

Anamnes Typisk Typisk-Atypisk Typisk – för 
funktionellt tillstånd

Psykiska symtom Kan finnas Kan finnas Kan finnas

Kroppsliga 
symtom

Specifika Diffusa Positiv diagnostik 
möjlig i vissa fall

Diagnostiskt stöd Tydligt, validerat Otydligt, överlappande I vissa fall

Svar på åtgärd Typiskt Atypiskt Förklaringsmodell 
grundläggande

Tillhörighet i 
sjukvård

Tydlig Otydlig Börjar finnas

ME/CFS, ”Post covid”

”X”?

”Funktionell

trötthet”?

Framtid



GRAD AV PÅVERKAN AV PSYKOSOCIALA FAKTORER

GRAD AV ACCEPTANS FÖR ATT DETTA STÄMMER

Njursten

Långvarig 

smärta

ME/CFS/Postcovid

Funktionella 

neurologiska 

symtom

Postcommotio



Samtal om förklaringsmodell



Samtal om förklaringsmodell



Samtal om förklaringsmodell



Samtal om förklaringsmodell



9 SAMTALSTEKNISKA 
KNEP



1: Visa att du tror på patienten

• 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.



2: ”Rope a dope”

• “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.



3: Prata somatiska

• “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 prata 
om psykosociala faktorer, som ofta finns.



4: Drain the symptoms dry

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



5: Sammanfatta

• 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.



6: Reattribuering

• Reattribuering/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. 



7: Utforska förklaringsmodell

• 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. 



8: Introducera Biopsykosocial 
sjukdomsmodell
• 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.



9: Redo?

• Ta reda på om patienten är redo för att förändra 
förklaringsmodell, är beredd att förändra sitt 
narrativ, ta emot ny kunskap – t ex genom att 
erbjuda patientinformationsmaterial.


