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Psykomotoriska störningar 

Livserfarenheter sätter sig i kroppen. Inom sjukvården så kan vi se det både via påverkan på organ 

och via förändringar i rörelsemönster. Det första kallar vi för autonom dysreglering/central 

sensitisering/störd interoception, medan förändring i rörelsemönster benämns psykomotoriska 

störningar.  

 

Psykomotoriska störningar i sin tur kan delas upp i två grundläggande kategorier där man tänker att 

mekanismen skiljer sig åt. För att komplicera detta ytterligare så påverkas dessa kategorier av både 

psykologiska och biologiska faktorer. Trots detta så går det fortfarande att dra slutsatser om en 

persons nuvarande och framtida funktionsnivå baserad på de psykomotoriska störningarna. 

 

När vi gör en bedömning av en persons mående och förmågor så är rörelsemönster en viktig 

komponent. Ofta är den här bedömningen instinktiv, men som fysioterapeuter så arbetar vi också 

med operationaliseringar av detta för att få en tydligare bedömning av vad det är för problematik 

som vi ska gå in och behandla. I dessa operationaliseringar ingår bland annat gånganalys men även 

andra former av rörelsetest och/eller inspektion av rörelsemönster i andra situationer är relevanta. 

 

Under årsmötesdagen kommer vi att hålla 2 x 45 minuters föreläsning om psykomotoriska 

störningar. Vi kommer att titta på dem utifrån flera olika synvinklar, bland annat kommer vi att 

redovisa kopplingen till långvariga stressreaktioner och typiska traumareaktioner. Vi kommer också 

att ta upp nyckelaspekter i rörelsemönstren som det kan vara extra viktigt att beakta när man gör sin 

bedömning. 

En viktig del av föreläsningen är att förmedla en teoribild som är professionsövergripande, dvs. att vi 

inkluderar termer och begrepp som också används av andra professioner. Vi kommer också att titta 

på farmakologiska mekanismer, vilket kan ge en förståelse för hur medicinering kan påverka vår 

bedömning på ett negativt sätt.  

 

Efter årsmötet så kommer det att vara en paneldiskussion, där ni är välkomna att ställa frågor om det 

som vi tagit upp under dagen.  
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