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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 i Sandviken, 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)

• Initiativtagare till ”Funktionella listan” – ett professionellt nätverk för 
FNS. 

• Översättare av patientinformationsmaterial ”När kroppen säger 
ifrån” 2021.

• Översättare av www.neurosymptoms.org 2021-2022

http://www.neurosymptoms.org/
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VANLIGA UTMANINGAR

Att skapa organisation

• Inte vårt bord

• Vem ska samordna insatser?

• Olika kunskapsläge i olika verksamheter

• Skiss RG



VANLIGA UTMANINGAR

Att hitta gemensamt synsätt:

• Inom teamet

• Teamet – patient

• Teamet – patient – närstående (-media/internet) 

• Teamet – vårdgrannar



VANLIGA UTMANINGAR

Att presentera diagnosen:

• Bemöta patientens förväntan på ”riktig diagnos”

• Att känna sig tillräckligt säker som behandlare

Att utvärdera insatsen:

• Vad hjälpte?



“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



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



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



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.



”POSITIVA FYND” 

• ”Eftersläpp”

• Inkonsistens i motorik

• Grasset utan pronation

• Hoover´s test

• Hip abductor sign

• Avledbarhet

• Sensoriska förändringar utanför dermatom
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BAKGRUND, TERMER



ALLMÄN

NA 

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

Kroppssyndrom Överdrivet fokus och 

beteendeförändring

DSM 5 

(ICD F45.0-1)

Funktionell Neurologisk 

Symtomstörning (FNS)

Symtom oförenliga med 

neurologisk sjukdom

DSM 5 

(ICD F44.0-9)

Hypokondri/Sjukdomsångest 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)



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.



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. 



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/


Definition Kroppssyndrom

(…) somatic presentations can be viewed as 
expressions of personal suffering inserted in a 
cultural and social context

DSM-5 Somatic Symptom and related disorders



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
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ME/CFS/”Post Covid”?

Fibromyalgi, Postcommotio

Övre magsmärtor

Exempel
FNS
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ME/CFS, ”Post covid”

”X”?

”Funktionell 

trötthet”?



GRAD AV PÅVERKAN AV PSYKOSOCIALA FAKTORER

GRAD AV ACCEPTANS FÖR ATT DETTA STÄMMER

Njursten

Långvarig 

smärta

ME/CFS/Postcovid

Funktionella 

neurologiska 

symtom

Postcommotio



Många ord som vi använder för att beskriva symtom som inte kan förklaras av sjukdom kan
vara förolämpande för patienter. 

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

©2005 by BMJ Publishing Group Ltd
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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, 

”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
förhållanden (A. Lundin)

Bio-psyko-social sjukdomsmodell



Biomedicinsk 

sjukdom

IllnessPsykologi/

psykiatri

Sociala

förhållanden (A. Lundin)

Bio-psyko-social sjukdomsmodell: 

tänkbara verksamma åtgärder





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.



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





MJUKVARA VS HÅRDVARA

Gemensam nämnare förklaringsmodeller



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



Mjukvara/Hårdvara



NERVSYSTEMETS UPPGIFT

• Autonoma funktioner

• Motoriska funktioner

• Sensoriska funktioner

• Psykiska funktioner

Hårdvaran och mjukvaran delas mellan 
alla dessa funktioner/program



LÄKEMEDEL TRÄNING SAMTAL



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. Arousalfenomen (filterfunktioner)

3. Förändring i motorkontroll



Uppmärksamhetens betydelse

• Alla funktionella 

tillstånd är kopplade 

till Ökat fokus på 

inre signaler och 

”symtom”

• Om vi i sjukvården 
har ett stort fokus på 
symtom kommer vi 
att förstärka det!



FÖRKLARINGSMODELL 2

Överdriven sjukdomsrespons



Sjukdomsrespons

Tog mig in i din dröm inatt
Smög runt i din hjärnbark

Kröp intill varenda nerv du har
Sa "Tänk på mig, tänk på mig, tänk på mig, 

tänk på mig"

Gick in till din hjärtkammare
Rörde vid varenda cell

Hörde skriken från dina barndomsår
Sa "Jag förstår, jag förstår, jag förstår, jag 

förstår"

Säkert!: ”Influensa” (2010)



När de vita blodkropparna får 

bestämma (…) försöker de 

kidnappa din hjärna, så att du 

frivilligt ska bete dig just så som 

de vill för att de ska vinna och 

för att du ska bli frisk. 

I hjärnan pågår aktivitet som silar 

informationen från kroppen som kan 

vara symptom på ohälsa eller bara är 

brus som tillhör det vanliga livet 

genom samhällets och just dina 

värderingar och förväntningar. 

Informationen tolkas och värderas och 

bidrar till din känsla av att vara sjuk 

eller frisk. Hjärnan kan förstärka eller 

blockera kroppens signaler som kan 

göra sig påmind som en ilsket 

skällande hund eller kanske inte alls 

kännas av. 





FÖRKLARINGSMODELL 3

Reaktion på kroppsliga symtom vid ångest



Kognitiva faktorer

Fysiologiska faktorer

Beteende

SOMATISERINGSMEKANISMER: 

ÅNGEST



FÖRKLARINGSMODELL 4

Somatiska symtom vid depression



UNDERSÖKNING AV SOMATISKA DEPRESSIONSSYMTOM

Kartläggande ”somatiska” frågor Fördjupande frågor

Är sömnen påverkad p.g.a. X? Är du mycket orolig över X?

Dygnsrytm i symtom? Hur känns det att må så här dåligt?

Ork/ uthållighet under dagen? Är du nedstämd p.g.a. X?

Svårt att få flyt? Blir du lätt irriterad?

Svårt att fatta beslut? Har du svårt att känna dig engagerad i 

andra/familjen/jobbet/saker du normalt tycker 

är kul?

Svårt att komma igång med aktiviteter? Har din självkänsla påverkats?

Matlusten? Är du pessimistisk?

Koncentrationsförmågan, minnet? Tänker du mycket på döden?

Rastlös? Händer det att du längtar efter att dö?

Lundin & Sjöström, ”Psykiatri”, kap 25 Studentlitteratur (2016)



FÖRKLARINGSMODELL 5

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 6

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
• 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)



RISKFAKTORER DISSOCIATION

• Genetik

• Barndomstrauma sannolikt starkaste riskfaktorn

• Otrygg / kaotisk anknytningsstil

• Neurologiska skador

• Personlighet (coping-stil, openness)



Dissociation: Vilka patienter?

• Emotionellt Instabil PS eller Emotionellt instabila 

personlighetsdrag

• Funktionella neurologiska symtom

• Ångeststörningar

• PTSD

• Rena dissociativa tillstånd (ovanligt)

• ADD? 



KAN DET VARA NÅGOT ANNAT?

Endast 5% fel diagnos





DIFFERENTIALDIAGNOSTIK



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)



Vanföreställning

Depression

Sjukdomsångest

Åtkomlighet 

för förklaring



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 börjar 

som en omedveten 

kroppslig reaktion 

kan med tiden bli 

sjukroll och – hos 

vissa en medveten 

simulering 

EN SOMATISERINGS-

SIMULERINGSPROCESS



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


Differentialdiagnostik utifrån ”syftet” 

med beteendet 

FUNKTIONELLT PATOMIMI SJÄLVSKADEBETEEND

E

SIMULERING

Inget syfte –

omedveten 

symtomproduktion

Intrapsykiskt 

behov – att 

uppnå sjukroll

Att lindra ångest, 

avleda smärta etc.

Externt behov – att 

uppnå fördelar



BEHANDLINGSUPPLÄGG

Diagnostik och förklaringsmodell alltid nödvändig

Primärvård alltid basen



Diagnos och 
psykoedukation

Unimodal insats

Multimodal

rehabilitering

Trappstegsmodellen

Stödjande 
och 

informativ
PSYKOTERAPITRAPPAN

KBT

PDT/ISTDP?

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



ÖVERRENSKOMMELSE OM DIAGNOS 

OCH FÖRKLARINGSMODELL



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 möta en 
psykiater, 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 BPS

• 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.



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.funktionellasymptom.se



Informationsresurser

www.funktionellasymptom.se

www.svenskpsykiatri.se/subsektioner/konsultationspsykiatri-2

www.funktionellelidelser.dk/en

www.retrainpain.org

www.headinjurysymptoms.org

www.viktigtpariktigt.se

http://www.funktionellasymptom.se/
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 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.sjostrom@regiongavleborg.se

www.stokapsykkonsult.com

LYCKA TILL!

mailto:carl.sjostrom@regiongavleborg.se

