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”Smörgåsbord”, ge en bild hur fysioterapiarbetet ser ut på BUP

• Vad är psykiatrisk inriktad fysioterapi?

• Undersökningsmetoder

• Behandlingsmetoder

Ställ gärna frågor!

Dagens innehåll
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Övningar!
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Vad betyder kroppen för dig?
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Kroppen Från Umo.se hemsida (ungdomsmottagning på nätet)

” Kroppen är fantastisk på många olika sätt. Den kan röra på 
sig, förflytta sig, känna värme och kyla och få oss att njuta. 
Eftersom du ska leva med din kropp hela livet, är det bra om 
du kan trivas med den och ta hand om dig själv så att du mår 
bra.”

Vad betyder kroppen för dig?
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Vad är rörelse?
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Psykiatrisk fysioterapi

• Samlingsbegrepp som bygger på kunskapen om samband 
mellan kropp och psyke vid psykisk ohälsa  - utifrån 
anatomi, fysiologi och psykologi.

• Psyko - psyke
• Soma – kropp

Sambandet mellan kropp och psyke!
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Helhetsperspektivet

• Interaktionen mellan kropp och psyke

• Individens biologiska förutsättningar, 
livshistoria och aktuell situation

• Hur individens inre psykiska verklighet 
påverkar och kommer till uttryck i kroppen
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• Våga känna efter i kroppen!

- helt avstängd, känner inte hunger/mättnad, trötthet

- känner men vet inte vad

- känner –men vill/kan inte följa och lyssna på

Interoceptiv medvetenhet

perception och tolkning av inre signaler om kroppsliga 
behov och känslor
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Pröva övning SKAM!
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Spänningsnivå

Hållning

Andning
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Influenser/metodinriktningar

• Basal kroppskännedom – BK - Roxendal
• Psykomotorisk kroppsterapi – Bunkan
• Olika avspänningstekniker
• Olika massagetekniker
• Thai Chi/Qi Gong
• Medicinsk yoga
• Dans – rytm
• Medveten närvaro
• Fysisk aktivitet
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Kan se patienter ur olika 
perspektiv

Problematik/svårigheter Diagnoser

Vad är 
det 

normala?
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Vanlig problematik

• Negativ självbild/självkänsla

• Nedsatt kroppsmedvetenhet (kroppens signaler)

• Störd kroppsuppfattning

• Sömnsvårigheter

• Rubbad spänningsbalans

• Nedsatt fysisk aktivitetsnivå/inaktiv

• Rörelserädsla

• Psykosomatiska problem, tex  huvudvärk och yrsel
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Diagnoser 

• Depression
• Utmattningsdepression
• Ångestsyndrom
• Post traumatisk stress disorder - PTSD
• Ätstörningssjukdomar
• Tvångssyndrom
• Självskadebeteende
• Psykossjukdomar
• Beroendeproblematik
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• Anamnes

• Kroppslig undersökning

• Olika undersökningsinstrument beroende på diagnos

koppla samman det jag ser i kroppen med anamnes!

(1-3 besök)

Vårdplan och behandlingsupplägg!

Vad händer i 
fysioterapirummet?
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• Med i familjesamtal
• Ungdom själv
• Endast föräldrar

• Barn och föräldrar!



Undersökningsinstrument

• Kort somatisk undersökning
• Body Awareness Scale (BAS)
• Kroppsbildsundersökning
• Resursorienterad kroppsundersökning - ROK
• Kroppshistoria
• Kroppsbild
• The Body Attitude Test – BAT
• Kroppsmedvetandeskalan – KMS
• Affektintervju



Kroppsbild 
 

Här ser du 9 st ritade figurer med olika kroppstorlek. Titta noga och försök att avgöra vilken 

som stämmer bäst överens med din kroppsform utifrån följade frågor.(Om du tycker att svaret 

ligger någonstans mitt emellan två figurer så ange det med halvsteg, t ex 3,5). 

 

1. Vilken av ovanstående figur stämmer bäst överens med hur din kropp ser ut? 

 

Figur nr _____________________ 

 

 

2a. Är det också så du oftast känner dig? 

 

  Ja, jag känner mig oftast som denna figur. 

 

     Nej, jag känner mig oftast som figur nr  ______________ 

 

 

2b. Brukar känslan av hur du ser ut variera så mycket att du vill beskriva den med flera             

      figurer? 

 

     Ja, känslan av hur jag ser ut kan variera mellan  

 

figurerna ___________________________ 

 

     Nej, känslan brukar inte variera så mycket. 

 

 

3. Vilken av de 9 figurerna stämmer bäst med hur du vill se ut? 

 

Figur nr _____________________ 



Kroppshistoria

Händelse

Ålder



I psykiatrisk fysioterapi undersöks:

• Vilken kontakt har patienten med din kropp?

• Hur förstår, uppfattar patienten sina egna 
symtom, kroppsliga sensationer och 
reaktioner?

• Hur accepterar/tolererar patienten sin kropp?

• Hur ser patienten på sina egna möjligheter att 
påverka och förändra?

Undersökningen sätts i ett 
sammanhang!
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Reaktioner vid 
undersökningen

• Vegetativa 

• Motoriska

• Emotionella
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Ramar i behandlingsarbetet

Struktur på 
besöket

Vårdplaner

Teamarbete
Teamtid 4 timmar/vecka

Långa behandlingstider

Alians

Återbud 
vanligt

Handledning



• Specifik kroppskännedomsbehandling
ex. BK – basal kroppskännedom

• Avspänningstekniker- progressiv, meditation

• Fysisk beröring – bollmassage, föräldramassage

• Medveten närvaro - kroppscanning

• Fysisk aktivitet - gym

• Medicinsk yoga
• Pedagogiska metoder/psykoedukation

• Föräldragrupper efter NP-diagnos
• Sömninterventioner

Behandling 
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LEKEN!!!

Kravlöst!



Spänningsreglering!

- öka medvetenheten om kroppens muskelspänningar

Öka tonusen Minska tonus



Hobermans sfär

Hur man kan instruera till barn!

Andningsrörelsen - övning!
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Rörelseglädje!

Fysisk aktivitet
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Ge alla en möjlighet att 
hitta sin egen lust till 

rörelse.

Rörelseglädje är 
personlig!



Rekommendation fysisk aktivitet 
för barn, FYSS 2017

• Barn och ungdomar i åldrarna 
5-17 år, bör totalt utföra minst 
60 minuter av medelhög och 
högintensiv fysisk aktivitet 
dagligen. 

• Doser på mer än 60 minuter 
per dag ger ytterligare positiva 
hälsoeffekter.

• Majoriteten av de dagliga 
aktiviteterna ska vara aeroba. 
Högintensiva aktiviteter, 
muskelstärkande och 
benstärkande ska läggas in 
minst 3 gånger i veckan. 



Anders Hansen, 
överläkare i psykiatri
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BUP- patienter…

Psykiatrisk diagnos och 

funktionsnedsättning

Extra sårbara, stresskänsliga

verkligen behov av rörelse!

FRÅGA och uppmuntra till fysisk 

aktivitet utifrån varje barns 

förutsättningar och förmåga!
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UPP och STÅ ☺

Stillasittande håller på att bli en 

folksjukdom. Men det finns en enkel 

lösning. 

– Vi måste upp på fötter, säger 

livsstilprofessorn Mai-Lis Hellénius (Läkare 

och professor i allmänmedicin)
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Sömninterventioner på BUP

Sömngrupp: arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut

• Frustration över ökad utskrivning av sömnmediciner

• Främja hälsa – sömnen något grundläggand

• Skrev ut tyngdtäcken utan tydlig kartläggning och bedömning

• Otydligt vem som gör vad, fysioterapeut, arbetsterapeut, 

sjuksköterska och behandlare

• Arbetsterapeut och fysioterapeut fick ett uppdrag från 

ledningsgruppen att tydliggöra och skriva ett PM för hur kliniken 

ska arbeta med sömnsvårigheter.

30



Sömnsvårigheter 
- sekundärt till annan barnspykiatrisk problematik

1. Insomningssvårigheter

2. Uppvaknanden under natten

3. Tidigt uppvaknanden på morgonen

• ”Springet/snurret” innan barnet ligger i sängen

Olika beroende på diagnos!
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Fysioterapeutiska 
interventioner sömn
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Förutsättningarna 
runt omkring

Yttre ”skalet” Kroppen inifrån

Rummet/sängen
Viloställningar

Bollmassage
Massagesaga
Egenmassage

Medicinsk yoga
Avslappning

Andningsövning

Tyngdtäcke
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Kommentarer

34

Mamma till pojke 10 år:

”Även om inte insomningstiden 
minskat jättemycket är det 
betydligt lugnare kvällar här 
hemma, mindre spring i och ur 
sängen. Vi får en fin stund 
tillsammans utan massa konflikter 
och skrik.” 

Flicka 16 år:

”Nu vet jag vad jag ska 
göra, kroppen lever 

liksom inte sitt eget liv. 
Jag har typ en metod 

och tänker inte så 
mycket på annat.”



Ångest – vad innebär det?
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Naturlig del av livet -
överlevnadsfunktion

Livet kan begränsas

Icke-viljemässig reaktion på 
hotfull trigger 
 Kroppens alarmsystem

sätts igång!
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Kroppens alarmsystem 
(vid livsfara)
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• Resurser riktas mot att ta itu med faran: 
fight/flight (freeze)

• Kroppen förbereds för hotfull situation; 
hjärtklappning, ökad andning, ökad
svettproduktion mm.

Ökar sannolikheten för överlevnad



• Kroppen känner inte skillnad på skarpt/falskt alarm 

 samma reaktion

• Falskt alarm, tex ord, tankar, känslor – inget hot mot 
vår överlevnad

• Falska alarm är obehagliga - leder ofta till 
undvikanden

Kroppens alarmsystem 
(vid falsk larm)
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Ångestkurvan
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 Barnet måste få erfarenhet av att ångesten minskar av sig 
själv i situationen, utan att man behöver undvika eller använda 
säkerhetsstrategier.

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ3I2I8vnfAhUCjywKHTX5DYQQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.se/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://psyoh.se/wp-content/uploads/sites/10/2016/02/ElinWesslander1.pdf%26psig%3DAOvVaw01q5QcbIL5W1yEK0cPGCuu%26ust%3D1547988850812151&psig=AOvVaw01q5QcbIL5W1yEK0cPGCuu&ust=1547988850812151
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjv6t-x8vnfAhUFESwKHcI-AD0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.se/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://theworryingkind.se/2012/november/kvallens-angestutveckling.html%26psig%3DAOvVaw01q5QcbIL5W1yEK0cPGCuu%26ust%3D1547988850812151&psig=AOvVaw01q5QcbIL5W1yEK0cPGCuu&ust=1547988850812151


• Fysiologiska reaktioner t.ex. hjärtklappning, yrsel, svårigheter att andas –

tror att man ska dö!

Psykopedagogik/öka kunskap om ångest kopplat till kroppen. 

Anatomi och fysiologi! Öka förmågan att acceptera och förstå kroppsliga signaler.

• Fasta vardagsrutiner (sömn, mat och aktivitet) – levnadsvanor!

• Hitta hanteringsstrategier, göra annat? Kartlägga detta!

Fokusövning utåt. Grundningsövning. Avspänningstekniker.

• Andningsövningar, både förebyggande men även i mer ”akut ångest”. 

• Förbättra tilliten till den egna kroppen – något vi fysioterapeuter kan! 

Tex minska rörelserädsla.

Målet är att utmana ångesten! (exponering)

Vad kommer fysioterapin in?
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Svårt med…

• Följsamhet att komma till besöken

• Händer mycket i barn liv/utveckling (normala utvecklingsfaser)

• Föräldrars egna svårigheter/diagnoser – slutkörda. Kämpat länge!

• Samsjuklighet och försämring i måendet

Behandlingen inte alltid så 
enkel… 
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TÅLAMOD!!



Sammanfattningsvis –
vara i rörelse och ha fokus på 
sambandet mellan kropp och 
psyke
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Frågor, funderingar, reflektioner!

malin.lof@regionostergotland.se

Telefon: 010-104 45 29 (direkt)
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