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VEM ÄR JAG? 

• Läkare, specialist i Psykiatri (2010) & 
Rehabiliteringsmedicin (2017). 

• Anställd inom Region Gävleborg. 
• Enskild firma – ett 10-tal uppdrag/år 

www.stokapsykkonsult.com 
• Föreläsningar via Läkemedelsföretag inom 

epilepsiområdet vid 3 tillfällen – aldrig handlat 
om enskilda läkemedel. 

• Deltagit vid författandet av kapitlet om 
”Kroppssyndrom” i ”Psykiatri” (Studentlitteratur 
2016) 
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TERMER 

• Psykosomatisk = Det som berör både själ och kropp 
• Funktionellt = Ej beroende på strukturell skada 
• Funktionell Neurologisk Symtomstörning (=Konversionssyndrom) = 

Diagnostisk term DSM 5 
• Konversion = Ångest omvandlas (konverteras) till symtom som 

liknar symtom vid neurologiska sjukdomar (FNS) 
• Somatisering = ”Förkroppsligande” (DSM III- IV, ICD 10) 
• Somatic symptom disorder/Kroppssyndrom = överdrivet fokus och 

beteendeförändring (DSM 5) 
• ”Bodily distress syndrome”: Multipla funktionella symtom (ICD 

11?) 
• Hypokondri/Hälsoångest = oproportionerlig upptagenhet vid 

sjukdom, kopplat till ångest 
 



Funktionell Neurologisk 
Symtomstörning (FNS) 

• Neurologiska – såsom svaghet, domning eller 
frånvaroattacker 

• Verkliga – d.v.s. inte inbillade eller påhittade 

• Beror på PROBLEM med FUNKTIONEN i 
nervsystemet, och inte på en sjukdom i 
nervsystemet 



VARFÖR FINNS PSYKOSOMATISKA 
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, motorisk kontroll) 

 (Lundin A, Sjöström C Psykiatri, 
Studentlitteratur 2016) 



Dansk selskab for Almen Medicin: Clinical guideline for general practice: Functional disorders (2013) 

Det är en normal mekanism 



MYTER KRING FUNKTIONELLA 
TILLSTÅND 



FÖREKOMST, PROGNOS 



 Vanligaste symtom:  
Distribution of 717 functional symptoms in 405 neurology patients  

M Reuber et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:307-314 

©2005 by BMJ Publishing Group Ltd 

Carl Sjöström 2017 



Epidemiologi 

INCIDENS 

Konversionstillstånd (F44): 4-12/100 000/år 

Motorisk konversion: 4-5/100 000/år 

PNES: 1,5-4,9/100 000/år 

Barn: 1,3-4,3/100 000/år 

 

”5-10% av patienterna på en neurologisk 
mottagning” 

(Carson, Lehn: Epidemiology. In Hallett, Carson, Stone (eds): 

Handbook of clinical neurology Vol 139 (3rd series) Functional 

Neurological disorders, Elsevier 2016) 



Epidemiologi 

KÖN 
60-75% kvinnor 
 
ÅLDER 
Finns i alla åldrar – vanligast debut 35-50 år.  
 
GEOGRAFI 
Mest västerländska data, men sannolikt liknande prevalens 
över världen 
 
HISTORISKT 
Charcot (1889): 8% 
 
 
 
 
 

(Carson, Lehn: Epidemiology. In Hallett, Carson, Stone (eds): 

Handbook of clinical neurology Vol 139 (3rd series) Functional 

Neurological disorders, Elsevier 2016) 
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PROGNOS FUNKTIONELLA TILLSTÅND 

• Generellt dålig prognos ”obehandlat”: 

 - Motoriska:  40% lika eller sämre efter 7 år 

   20% remission 

• Barn & rena sensoriska tillstånd bättre 
prognos 

• Tremor, dystoni sämre prognos? 

• Lång duration starkaste negativa faktorn 

(Gelauff JNNP 2014, Gelauff, Stone: Prognosis of functional 
neurological disorders – In Hallett, Carson, Stone (eds): Handbook of 

clinical neurology Vol 139 (3rd series) Functional Neurological disorders, 

Elsevier 2016) 
Carl Sjöström 2017 



Uppsala: 
Neurologen 

Linköping: 
Rehabiliterings-

medicin 

Karlstad: 
Neurologen Stockholm:  

Psykiatri + Neurologi + 
Rehabiliteringsmedicin 

Sandviken: 
Rehabiliteringsmedicin 

Uddevalla: 
Rehabiliterings-

medicin 

Örebro:  
Neurologen 

Göteborg: 
Neurologen 

(PNES) 

Jönköping: 
Rehabiliteringsmedicin 

Umeå: 
Rehabiliterings-

medicin - Neurologen 



DIAGNOSTIK 



Diagnos Symtom-
produktion 

Mekanism ”Typisk klinisk bild” Exempel på handläggning 

Konversion/ 
Funktionella tillstånd 
(F44.4-7) 

Omedveten Dissociation 
Ångest 
Stress/Krisreaktion 

•Ofta liknande bild vid 
varje tillfälle – liknar 
patientens uppfattning 
om hur t.ex. ett anfall 
”ska se ut”. 
•Ofta traumatisk 
bakgrund. 
•Känd eller starkt 
misstänkt psykiatrisk 
problematik. 
•”La belle indifference” 

Remiss psykiatrin Dissociativt 
syndrom /PTSD?/ 
Personlighets-
problematik (Svåra fall) 

 
(Konsultpsykiater att föredra) 

”Somatic symptom 
disorder” 
(Somatiserings-
tillstånd) 
(F45.1) 

Omedveten 
alternativt 
”invant 
beteende” som 
är svårt att bryta 

Ångest 
Depression 
Suggestion 
Somatosensorisk 
amplifiering 
”Beroende”?? 
 

•Många symtom från 
olika delar av kroppen 
•Smärta vanligt 
•Växlande bild 
•Tar stor plats 

Samarbete!!! (T.ex. gles 
specialist-kontakt + 
Primärvård) 

 
Ev. psykiatrisk kontakt 
 

Factitious disorder/ 
Patomimi 
(F68.1) 

Medveten Sjukrollshomeostas – att få 
struktur i livet genom att 
”vara sjuk”. 

•Nya symtom när ett 
gammalt försvunnit 
 

Hänvisa till EN vårdgivare 
 
Psykiatrisk kontakt kan vara 
motiverad 
(Personlighetsstörning?)  

Malingering/ 
Simulering 
(Z76.5) 

Medveten Sekundärvinst = 
påhitt/överdrift av symtom i 
syfte att uppnå externa 
fördelar  

•Droger, bidrag, 
uppehållstillstånd etc 

Oftast så lite sjukvård som 
möjligt 



Inflytande av psykiska faktorer 
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MEDVETET/OMEDVETET 

• Vid genuint funktionella tillstånd finns troligen 
avvikelser i hur uppmärksamhet och 
förväntningar påverkar vår kontroll över – och 
medvetenhet av – vårt motoriska utförande.  

(Stenner, Haggard 2016) 



MEKANISMER 



DISEASE 

pneumokockpneumoni 
anemi 

hypothyreos  
benbrott  

hjärtinfarkt 

 
• Biomedicinskt paradigm - ”apparatmodell” 

• Hög generaliserbarhet 

• Förutsägbarhet 

• Cause-effect 

• ”Kontextoberoende” 

Vad är ”sjukdom”? 

(A. Lundin) 



ILLNESS 

smärta 
illamående  

yrsel 
klåda 

svaghet 
balansproblem 

oro / nedstämdhet 

• Subjektiva besvär och  
hur de uttrycks 

• Låg generaliserbarhet 

• Låg förutsägbarhet 

• Orsakas ibland av ”disease” 

• Påverkas av psykosociala  

faktorer, av kunskap, tro 

och värderingar 

• Kontextberoende 

Vad är ”sjukdom”? 

(A. Lundin) 



ILLNESS 

smärta,  
illamående  

yrsel 
klåda 

svaghet 
balansproblem 

oro / nedstämdhet 

DISEASE 

pneumokockpneumoni 
anemi,  

hypothyreos,  
benbrott  

hjärtinfarkt 

Biomedicinsk sjukdomsmodell 

(A. Lundin) 



Biomedical 
disease 

Illness Psykologi/ 
psykiatri 

Sociala 
förhållanden  

 

Sickness 

Bio-psyko-social sjukdomsmodell 

Hur man betraktas: 

Sjukroll/ 

Sjukdomsbeteendet 

Samhällsfaktorer 



Predisponerande Utlösande Upprätthållande 

Biologiska  

 

 

 

 

  

Psykologiska  

 

 

 

 

  

Sociala  

 

 

 

 

  

Iatrogena  

 

 

  



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 



MYTER KRING FUNKTIONELLA 
TILLSTÅND 

MIN PATIENT HAR PSYKISKA 
PROBLEM – DET MÅSTE VARA 

FUNKTIONELLT! 



MYTER KRING FUNKTIONELLA 
TILLSTÅND 

MIN PATIENT HAR PSYKISKA 
PROBLEM – DET MÅSTE VARA 

FUNKTIONELLT! 

SOMATISK SJUKLIGHET ÄR MYCKET VANLIG HOS 
PATIENTER MED PSYKISKA PROBLEM – KOLLA 
DET FÖRST! 
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VIKTIGASTE 
SOMATISERINGSMEKANISMERNA 

INDIVIDEN 
• Smärta 
• Ångest 
• Sjukdomsuppfattning 
• Kommunikation, Alexithymi 
• Depression 
• Dissociation 
• Suggestion (obs! Iatrogen förstärkning) 
• Somatosensorisk amplifiering 
• Personlighet 
 
SYSTEMET 
• Sicknessfaktorer (Sjukroll, Anhöriga, Sjukvården) 

 



Funktionella neurologiska symtom = 
överlevnadsreaktion? 

 - Schimpansbarn ”fejkar” för att få dia 

 - Getter ”flippar” 

 - Katter kan bli förlamade 



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) 



Motorisk dissociation: Huvudteorier 
utifrån neuroimaging 

Teorierna fokuserar på avvikelser utanför de centrala 
motornätverken (prefrontal cortex, främre cingulum). 

1. Påverkan på motorisk intention [Spence 2000, Burgmer 2006, Roelofs 

2002]. 

2. Påverkan på motorkonceptualisering [Roelofs 2006]. 

3. Avbrott i motoriska exekutiva funktioner [Vuilleumier 2001, Cojan 

2009, de Lange 2008]. 

4. Påverkad självmonitorering [de Lange 2007, Cojan 2009]. 

5. Brister i limbisk modulering [Marshall 1997, Vuilleumier 2001, Halligan 2000, 

Ward 2003]. 

6. Dysreglering “top-down” från högre frontala områden 
[Tiihonen 1995, Kanaan 2007, de Lange 2010]. 

(Mehta Curr Neurol Neurosci Rep (2013) 13:402) 

 



SJUKDOMSUPPFATTNING /ILLNESS BELIEF 
 Ämne Tanke Förvrängning Ex vid FNS 

Sjukdomsidentitet Vad är det för symtom? Felaktig etikett - som kan 
ge självförstärkning av 
symtom 

Jag är svag i benet; jag 
tror att det är en stroke 

Orsak Vad orsakade symtomen? Symtomen orsakats av 
skada och är därför 
irreversibla 

Stroke beror på en propp i 
hjärnan; jag tror att jag 
fick det för att jag 
överansträngde mig 

Konsekvenser Hur kommer symtomen 
att påverka mitt liv? 

Uppfattning om orsaken 
styr mitt framtida 
beteende 

Jag är rädd att jag 
kommer att hamna i 
rullstol, kanske dö 

Tidsuppfattning Hur länge kommer 
symtomen att vara kvar? 

Beteendet anpassas efter 
att man tror att 
symtomen alltid kommer 
att finnas 

Jag tror aldrig att jag kan 
jobba mer 

Bot och kontroll Vad kan hjälpa symtomen 
att bli bättre? 

Förändring i symtomen 
(t.ex. försämring av 
aktivitet) påverkar coping 

Jag tror att jag måste vila 
mer så att det inte 
händer igen 

(Common-sense model of Illness regulation) Efter Stone 2009) 



Är det en fråga om kommunikation? 

VERBAL ICKE-VERBAL  

Kunskap Relationer 

Projektion i tid Nuet 

Nekande Bejakande 

Kontroll Bristande kontroll 

Noggrannhet Otydlighet/övergripande 

(Rivano-Fischer) 



PAUS 



BEHANDLINGSPRINCIPER 



MÅL FÖR HANDLÄGGNINGEN 

1. INTE SKADA 

 - Anstränga sig för att undvika riskfyllda 
behandlingar (trombolys, 
beroendeframkallande läkemedel) 

 - Undvika iatrogen förstärkning (ogenomtänkta 
utredningar, spekulationer) 

 - Inte kränka (påminna sig om att pat inte är där 
för att jävlas, de söker för något – försök att 
förstå vad) 



MÅL FÖR HANDLÄGGNINGEN 

2. FÖRA IN PÅ RÄTT SPÅR 

 - Bevara förtroendefull relation (det går sällan att 
”skrämma bort” pat) 

 - Försök att få patienten till rätt instans (kan ta ett 
tag) 

Face saving strategy:  

 - Ge patienten en förklaringsmodell – ta reda på 
och utmana patientens sjukdomsuppfattning 

 - Det kan ta olika lång tid att bli frisk 



ATTITYD HOS VÅRDEN 

• Många inom somatiken försöker ”släcka ut” 
beteenden. Sällan effektivt.  

• Tydlig struktur men ”mjuk i kanten”. 

• Risken att pat ska överkonsumera sjukvård 
”för att det var så trevligt” betydligt 
överdriven 

• Risken att beteendet förstärks av dåligt 
bemötande, otillräcklig smärtlindring, 
nonchalans etc betydligt underskattad 



”Vårt motto var länge ta ingen skit 
Men du kom på ett bättre 
Var lite lite snällare än du måste vara” 

J Berg, ”Egoist” 2016 



BEHANDLINGSTRAPPA 

Tydlig diagnos 
med förklaring 

• Face saving 

Behandling utifrån 
aktivitets-
nedsättning 

• Individuell 
beteendeanalys – 
vad 
vidmakthåller 
symtomen 

• Teambaserat 

• ”Errorless 
learning” 

Sekundär 
prevention/ 
Coping 



ATT FÖRKLARA 



Ingen behandling av (svårare) funktionella 
tillstånd kan lyckas utan att man lyckats ge en 
bra förklaring till patientens symtom.  

 

”Bra förklaring” = en förklaring som patienten 
själv kan tro på.  



VARFÖR SÅ SVÅRT? 

VÅRDPERSONALENS PERSPEKTIV 

• ”Mitt jobb är att jobba med somatiska sjukdomar, inte 
psykiska” 

• ”Jag är osäker på vad jag ska göra med patienten” 

• ”Patienten fejkar” (och det gör mig arg på patienten) / 
”Det är omöjligt att veta om patienten fejkar” 

• ”Jag är rädd att bli lurad” 

• ”Jag är rädd att missa sjukdom” 

• ”Jag är rädd för patientens reaktion” 

 



VARFÖR SÅ SVÅRT? 

PATIENTENS PERSPEKTIV 
”Jag tror att vårdpersonalen menar att jag fejkar” 

a) Så är verkligen inte fallet 
b) Jag känner på mig att det ligger nåt i det men det är 

väldigt svårt att prata om 

”Jag är rädd att man missar någon ”riktig” sjukdom” 
a) Det kan var farligt att missa 
b) Jag går miste om social acceptans 

”Jag känner mig verkligen sjuk” 
”Jag är inte psykiskt sjuk” / ”Jag är rädd för att vara 

psykiskt sjuk”  



VAD ÄR DET? 

• Börja med att ta reda på patientens uppfattning. 
 

Känner du någon/har du sett någon med såna här symtom 
tidigare? 

Varför tror du att du har fått dem? Hur tror du att det fungerar? 

Varför tror du att det inte går över? 

Hur har din omgivning reagerat på dina symtom? 

Vad har dina symtom lett till att du inte kan göra? Finns det saker 
du slutat göra fast du kanske skulle kunna göra lite grann? 

 



Stone et al BMJ 2002 

(Stone et al, BMJ 2002;325:1449–50) 



FÖRKLARA DIAGNOS EXEMPEL 

Förklara mekanismen snarare än 
orsaken 

”Ditt nervsystem fungerar inte som det ska, men 
det är inte skadat. Det finns ett problem med 
hur hjärnan skickar signaler till din arm/ben”. 

Förklara hur diagnosen ställs Ex Hoover´s tecken: ”När du försöker trycka 
benet ner i golvet är det svagt, men när du lyfter 
det andra benet kommer kraften fram. Det visar 
att hjärnan har problem att få fram signalen 
men att det fungerar bättre när du blir 
distraherad. Det visar också att svagheten inte 
beror på skada” 

Förklara vad de inte har ”Du har inte MS, stroke, epilepsi” 

Gör det tydligt att du tror dem ”Jag tror på dig. Jag tror inte att du inbillar dig, 
hittar på eller gör dig till”.  

Förklara att det är vanligt ”Jag träffar många patienter med de här 
symtomen” 

Förstärk att det går att bli bättre ”Eftersom det inte är någon skada går det att bli 
bättre – jag ser det i min undersökning” 

Förklara rollen av 
depression/ångest 

”Om du har känt dig låg eller orolig, så kan det 
försämra tillståndet” 

(Efter Nielsen 2014) 



PRATA ”SOMATISKA” 
Ge exempel på kroppsliga reaktioner 



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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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. Central hypersensitisering/hyposensitisering 
3. Arousalfenomen 
4. Förändring i motorkontroll 
m.fl 

 
 

 
 



NERVSYSTEMETS UPPGIFT 

• Autonoma funktioner 

• Motoriska funktioner 

• Sensoriska funktioner 

• Psykiska funktioner 

 

Hårdvaran och mjukvaran delas mellan 
alla dessa funktioner/program 



LÄKEMEDEL TRÄNING SAMTAL 



www.funktionellasymptom.se 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir7uKT-PrWAhXiE5oKHTPOBdEQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Overcoming-Functional-Neurological-Symptoms-Approach/dp/1444138340&psig=AOvVaw2C5XxZua62rEhz6uszAoXN&ust=1508442208059537


 

FUNKTIONELL NEUROLOGISK SYMTOMSTÖRNING (FNS) 

Information till patient och närstående 

 

Funktionell neurologisk symtomstörning (FNS) är ett samlingsnamn för symtom som drabbar 

nervsystemet, och som beror på att olika delar av nervsystemet inte samarbetar som de ska. 

Detta leder till att man får svårigheter att styra över funktioner som man normalt brukar 

kunna styra över. Vid FNS kan man inte konstatera någon bestående skada eller sjukdom i 

nervsystemet, däremot vet man att funktionen i nervsystemet är störd. FNS är inget man 

inbillar sig eller hittar på. FNS är vanligt, och kortvariga, övergående symtom kan drabba vem 

som helst. Långvarig FNS som kräver sjukhusvård drabbar ca 500 personer per år i Sverige. 

 

VANLIGA SYMTOM 

Vanliga symtom vid FNS är förlamning eller svaghet i en eller flera delar av kroppen, 

känselförändringar (t.ex. domningar), kramper som liknar epilepsi, frånvaroattacker, 

gångrubbning, synrubbning, språksvårigheter eller ofrivilliga rörelser. Många patienter har 

flera symtom samtidigt eller omväxlande med varann. Symtomen kan likna symtom vid 

många andra tillstånd, och därför är det vanligt att man först har trott att symtomen beror 

på någon sjukdom eller skada i nervsystemet. 

 

ORSAKER & UTREDNING 

Det kan finnas flera olika orsaker till att man drabbas av FNS. Det gemensamma för alla FNS 

är att man inte hittar någon skada i enstaka strukturer i nervsystemet, utan att man ser 

tecken på att det är hur olika delar av nervsystemet samarbetar som är problemet. Detta 

kan man inte upptäcka vid undersökningar med röntgen, magnetkamera eller neurofysiologi, 

utan det krävs ofta att en erfaren undersökare bedömer symtomen vid observation och 

neurologisk undersökning. Om man liknar det vid en dator, kan man säga att hårdvaran 

(hårddisk, kretskort, bildskärm etc) fungerar men att mjukvaran (programmen som styr hur 

hårdvaran ska fungera) inte fungerar som den ska. 

Orsaken till att delarna i nervsystemet inte samarbetar som de ska kan ibland vara svår att 

exakt komma fram till. Det är vanligt att stress, smärta, ångest och depression förvärrar FNS 

men man kan ha FNS även utan detta. Om man har varit med om något väldigt stressande 

eller traumatiskt (även längre bakåt i tiden) kan det öka risken för att man drabbas av FNS 

senare i livet. Ibland behöver man ta reda på mer om vad som orsakat FNS hos en patient, 

och gör en fördjupad neuropsykologisk eller psykiatrisk bedömning. Ofta kan man behöva ta 



FYSIOTERAPI 



FYSIOTERAPI: VARFÖR ? 

1. Fysioterapi är en behandling som accepteras 
av de flesta = väldigt ”face saving” 

2. Utifrån en bio-psyko-social modell:  

Motoriska symtom är inlärda mönster av 
rörelser som påverkas av  

a) uppmärksamhet/attention (distraktion mkt 
effektivt) 

b) sjukdomstro/belief (placebo mkt effektivt) 

 
(Nielsen 2016) 



FYSIOTERAPI: VARFÖR? 

Behandlingen syftar till att återträna rörelseförmåga 
genom att  

1. Rikta om uppmärksamheten 

2. Förändra dysfunktionella sjukdomsuppfattningar  

3. Förändra dysfunktionella beteenden kopplade 
till symtomen 

4. Påverka fysiska ”triggers” (smärta, sjukdom) 

 

Kopplat till neuroplasticitet? 

(Nielsen 2014, 2016) 



FYSIOTERAPI: NÄR ? 

• Så tidigt som möjligt (Prognosen) 

• Utredningar färdiga – men om de dröjer kan 
kontakt påbörjas ändå 

• För diagnostik 

• Före eller efter psykologisk behandling? 

(Gelauff 2014, Nielsen 2016) 



FYSIOTERAPI: VILKA ? 

1. Klar diagnos ställd av läkare 

2. Patienten har accepterat diagnosen 

3. Patienten önskar förbättring och kan 
formulera behandlingsmål 

 

OBS! Alla patienter behöver inte specifik 
behandling (t.ex. spontan förbättring) 

(Nielsen 2014) 



FYSIOTERAPI: HUR ? 

• Bedömning:  

1. Lista symtomen (vilka, hur ofta, när, 
förbättrande, försämrande) 

2. Ta reda på hur det började (ledtråd till att 
förklara diagnosen) 

3. I undersökning: lägg särskilt märke till 
funktionella inslag (variation, avledbarhet, 
förstärkning, kopplat beteende)  - hellre fokus på 
aktivitet och funktion än på symtom eller 
funktionsnedsättning 

(Nielsen 2014, 2016) 



HUR FYSIOTERAPI? - KARTLÄGGNING 
Hur började? Hur ofta 

 
Vid vilka 
tillfällen 

Försämras 
av 

Förbättras 
av 

Varierar/ 
avledbart 
i status?  

Symtom 
1 

Symtom 
2 

Symtom 
3 

Ledtrådar till 
att förklara 
diagnos: ”Jag 
tror att ditt 
nervsystem 
reagerat på 
…” 

Ledtrådar till att förklara diagnos: ”Jag ser att dina symtom 
påverkas av vad du gör, och hur uppmärksam du är på dina 

rörelser. Detta går att träna så att du blir bättre.” 



FYSIOTERAPI: HUR ? 

• Behandlingen bör innehålla 

1. Utbildning 

2. Återträning av rörelse 

3. Stöd för självhantering av symtom 

(Nielsen 2014, 2016) 



UNDER BEHANDLING EXEMPEL 

Att be någon med stora svårigheter 
att resa sig upp 

”Jag vet att det här verkar märkligt eftersom du 
inte kan röra dina ben, men jag tror att det är 
värt att försöka stå. Vi vill förstärka de 
automatiska signalerna som vi vet finns där men 
som du inte kan komma åt. Titta rakt fram och 
på mig…” 

Att be någon med dålig balans att 
gå snabbare eller baklänges 

”Jag vet att det här verkar märkligt, men ett sätt 
att locka fram automatiska rörelser är att 
försöka röra sig i olika hastigheter. Då kan vi 
kanske locka fram program som fungerar.” 

(Efter Nielsen 2014) 



METODER: FYSIOTERAPI 

• 29 studier (n=373) 
• Positiv effekt hos 60-70% av patienterna 



EXEMPEL PÅ INTERVENTIONER 

• Utbildning, förklaringsmodeller – kopplade till 
rehabiliteringen 

• ”Återträna” rörelsemönster 
• Distraktion 
• Ta bort förstärkande hjälpmedel 
• ADL-träning, överföring av träningsaktivitet till vardaglig 
• Idrott/lek 
• Hemläxor 
• Facilitering av automatiska posturala/balansreaktioner 
• Styrka/kondition/uthållighet 
• Elektroterapi  
• (Vilseledning/manipulering) 

 (Nielsen et al JPR 75 2013) 





FYSIOTERAPI – HUR LÄNGE? 

• Inga studier kan visa optimal 
behandlingslängd. 

• Visst stöd för att intensiv behandling under en 
kortare tid kan vara effektivt. 

• Många etablerade program använder en 
definierad tidsgräns.  

(Nielsen 2016) 



VID AVSLUT/UTSKRIVNING 



INFÖR UTSKRIVNING 

• Om möjligt – ordna samråd i ”teamet” innan 
utskrivning och planera.  

• Sätt ett utdatum (mjuk i kanten). 

• Tydlig överrapportering till den som ska 
fortsätta behandling.  

• SKRIFTLIG sammanfattning till patienten 

• ”Workbook”/Rehabplan 

 



UTVÄRDERING/MÄTNING 

• Stor bredd i instrument som använts. 

• PHQ-15 

• CGI 

• FIM 

• Sjukvårdskonsumtion 



HJÄLPMEDEL & ANPASSNINGAR 
JA 
”Ett hjälpmedel gör det 
möjligt att skrivas 
ut/göra nystart i 
rehabiliteringen” 
”Hjälpmedlet behövs för 
ökad självständighet, 
psykologisk rehabilitering 
etc” 

HÄR KOMMER VI IBLAND 
ATT GÖRA FEL 
BEDÖMNING 

NEJ 
”Ett hjälpmedel hindrar 
dig från att hitta tillbaka 
till normalt 
rörelsemönster” 



VID AVSLUT EXEMPEL 

Patient som är arg eller inte tror på 
diagnosen 

”Från erfarenhet vet vi att behandling inte är 
effektiv om patienten inte känner att en förstått 
vad som är fel. Du blir inte frisk av att ha 
förstått, men fysioterapi kommer inte att 
fungera om du inte förstått hur det kommer att 
fungera.” 

Patient som visar misstro ”Problemet här är att jag tror dig, men jag är 
rädd att du inte riktigt litar på mig” 

Patient som har accepterat 
diagnosen och deltagit i behandling 
men som inte gör framsteg 
beorende på starka 
vidmakthållande faktorer 

”Du har verkligen kämpat på bra och 
förhoppningsvis håller du med om att jag också 
har det. Jag är ledsen över att jag inte kunnat 
hjälpa dig. Jag tror inte att ytterligare 
behandling hos mig kommer att hjälpa dig just 
nu. Kom ihåg att med det här tillståndet så finns 
det alltid möjlighet att bli bättre längre fram” 

(Efter Nielsen 2014) 



REHABHINDER/UTMANINGAR 



Somatik 

Psykiatri 



Risken att missa något 

• Är väldigt liten! 

• I 3-4% av fallen hittar man organisk orsak till 
symtomen – då oftast lindriga, 
behandlingsbara tillstånd (Fink 1997, Crimlisk 1998, Stone 2005) 

• Troligen mindre risk att missa hos dessa 
patienter! 



Personlighet, yrkesroll 

• Vi har alla våra ”raw nerves” – ämnen och 
områden vi undviker p.g.a. obehag hos oss 
själva → → → → → mer ”objektiv” roll. 

• Känslomässigt tryck från patienten: ”Jag gör 
vad som helst för att bli bra”, ”Jag står inte ut 
längre, du måste hjälpa mig”, ”Det är du som 
är proffset, du bestämmer” 

• Vi tenderar att bli mer ”biologiska” i sådana 
situationer. 



REHABTÄNKET 

• Stor flexibilitet 

• Pragmatism, nyfikenhet – ”hur blev det 
såhär?” ”I vilka situationer funkar det?” 

• Ett steg bakåt – två steg fram 

• Relationsbevarande insatser vs. Rehabinsatser 

• Konfrontation lönar sig SÄLLAN 

 



NÄR VI KÖR FAST 

• När krafterna som vidmakthåller är så starka 
att de innebär ”en god lösning” för patienten 
(och andra?): 

 - Bör vi ”ge upp” och acceptera ”lösningen”? 
(temporärt ibland det enda rimliga) 

 - Vilka är målen för rehabiliteringen? 

Minskad vårdkonsumtion? Minskade 
akutinläggningar? ”Bli frisk”? 

 

 

 



NÄR VI KÖR FAST 

• Har vi fastnat i bio/psyko/social? 

• Uttryck det på ”psykiatriska” 

• Kan man rimligen förvänta sig en högre 
funktionsnivå – eller handlar det om att få 
med sig omgivningen på en realistisk 
förväntan? 



Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT) 

 ”3:e generationens KBT” (ACT, DBT) 
Förändring av icke-konstruktiva beteendemönster 

(exponering) 
Acceptans av det som inte går att direkt ändra eller ta bort: 
– Känslor 
– Kroppsliga symptom 
– Tankar 
Ökad funktion genom psykologisk flexibilitet 
Agera effektivt i linje med livsvärden, också i närvaro av 

symtom 
Minskad ”autopilot” 



•Vårdprogram 

•Patientmedverkan 

•Utbildningar 

•Nätverk 

•Forskning 

•Immigranter  



10 PUNKTER ATT JOBBA MED 

1. För lång tid till diagnos 
2. För lite tillgång till behandling 
3. Dålig samordning av insatser 
4. Bemötandet i sjukvården 
5. Brist på patientmaterial 
6. Brist på forskning och statistik 
7. Brist på specialistenheter 
8. Brist på utbildningsinsatser på grundutbildningar 
9. Brist på kunskap hos beställare/chefer 



RESURSER 

• http://www.neurosymptoms.org 

• http://www.funktionellasymptom.se 

• http://www.nonepilepticattacks.info 

• http://www.funktionellelidelser.dk/en 

• http://www.fnforum.org 

• Maillista för intresserade läkare i Sverige: maila 
carl.sjostrom@regiongavleborg.se 

• Föreningen för Konsultationspsykiatri 
http://www.svenskpsykiatri.se 
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