
                                                      

Sektionen Mental Hälsas Årsmöte 2020 och utbildningsdag  

"Fysiologiska reglersystem och deras relevans för området 
mental hälsa"  

 
Program 

 
8.15 – 9.00 Registrering och kaffe 
 
9.00 – 9.10 Välkommen från styrelsen – information inför dagen 
 
9.10 – 10.30 Föreläsningsblock 1 (80 min): Heart Rate 

Variability – myt, sanning, klinisk användbarhet. 
 
10.30 – 11.00 Fika 
 
11.00 – 12.00 Föreläsningsblock 2 (60 min): Heart Rate 

Variability – myt, sanning, klinisk användbarhet. 
 
12.00 – 13.15 Lunch och samling till Årsmötet 
 
13.15 – 14.00 Årsmöte 2020 och information om styrelsens arbete 

under året 
 
14.00 – 14.45 Föreläsningsblock 3 (45 min): Baroreflexen – 

förberedelse och återkoppling. 
 
14.45 – 15.15  Fika 
 
15.15 – 16.00 Föreläsningsblock 4 (45 min): Baroreflexen – 

förberedelse och återkoppling. 
 
16.00 – 16.30 Sammanfattning, reflexion och frågestund samt 

avslut 



Om föreläsningen 

Föreläsningen kommer att fokusera på två fysiologiska mekanismer inom ramen för 

Autonom och emotionell reglering: Heart Rate variability (HRV) och 

Baroreceptorkänslighet (BRS). 

Under de två första decennierna av 2000-talet var Porges polyvagala teori en av de 

dominerande modellerna inom området autonom reglering, i alla fall i området som 

faller inom ramen för Mental Hälsa. I dagens läge är den falsifierad, och vi har gått 

vidare.  

Jönköpingsmodellen, som har sin bas i Autonomic Space (en modell som funnits 

sedan 1994 och som fortfarande avvaktar falsifiering), bibehåller fokus på autonom 

reglering.  

Det finns tydliga och relevanta kopplingar mellan autonom reglering och Mental 

Hälsa. Några av dessa kopplingar medieras via HRV och BRS. 

För att kunna utnyttja detta kliniskt så är det fördelaktigt att ha en grundläggande 

uppfattning om vad de två reglersystemen har för funktion, hur en 

reglering/dysreglering kan påverka individen, samt hur vi rent kliniskt kan påverka 

dem. 

Som exempel kommer vi att använda övningsmoment som generellt finns i metoder 

inom ramen för Kroppsmedvetandeträning (t.ex. yoga, qigong, Rytm & Rörelse, BK).  

Området Autonom och emotionell reglering, som i Jönköpingsmodellen består av ett 

30-tal överlappande moduler, fokuserar på olika teman där den röda tråden är 

fysiologisk och psykologisk forskning. 

Förmiddagens föreläsning (block 1+2) fokuserar på modulen Heart Rate Variability 

– myt, sanning, klinisk användbarhet.  

Eftermiddagens föreläsning (block 3+4) fokuserar på modulen Baroreflexen – 

förberedelse och återkoppling. 

Dessa två moduler är kärnan i Autonom och emotionell reglering, och kopplar till 

förklaringsmodeller för både andningsövningar och rörelsebaserade övningar.  

Under dagen kommer vi att analysera olika övningar steg för steg, för att visa hur 

man kan förenkla eller fördjupa en övning allt efter behovet och funktionsnivån hos 

individen som ska öva. 

 

 

 

 

 

 


