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• Celsus 25 BCE – 50 CE: 

• rubor
• dolor
• calor
• tumor

• Galenos 129 – 199 CE

• functio laesa



psykosocial 

psykoinfantil

psykomotorik

psykosomatisk



Somatisk ohälsa fysiska/ kroppsliga symtom

Psykiska störningar ohälsa i psyket, vilka primärt har psykiska orsaker.

Psykosomatisk ett mentalt och kroppsligt tillstånd, som antas ha en 
psykisk orsak

Psykisk pålagring sekundära psykiska symtom till fysisk sjukdom

Somatisering en psykisk skyddsmekanism som tar sig uttryck i 
kroppsliga symptom, som inte kan förklaras med en 
fysisk sjukdom

Funktionella symtom bortfall eller förändringar i fråga om någon 
kroppsfunktion, som skulle kunna vara ett resultat 
av neurologisk eller annan fysisk sjukdom, men som i 
själva verket beror på psykologiska faktorer.



Kropp

Organiskt
Cellförändringar
Det sjuka syns
Det sjuka kan palperas
Mätvärden
Undersökningar

Själ

Funktionellt
Omedvetna
Känslor
Upplevelse 
Symtomscore
Frågeformulär

Psyko-somatik



Göteborgskt perspektiv

biologiskt

vs

psykodynamiskt



Kropp

Organiskt
Cellförändringar
Det sjuka syns
Det sjuka kan palperas
Mätvärden
Undersökningar 

Själ

Funktionellt
Omedvetna
Känslor
Upplevelse 
Symtomscore
Frågeformulär

Psyko-somatik





Framtiden:

Farmaka

Genmanipulation

Kirurgi

Chips i hjärnan

Psykoterapi











Remiss pga trötthet & huvudvärk

* N.N. 12-årig flicka
* Ambitiös, trivs och är duktig i skolan. 
* Stabil familj
* Spelar basketboll på tävlingsnivå i Lerum. 

Hypothyreos?
Celiaki?



April
Spänningshuvudvärk

Juli
Anfall med huvudvärk, illamående, går och 
lägger sej och drar ner rullgardinen. 

September
Kombination av spänningshuvudvärk och 
migrän, kan själv bena det ena och det 
andra

Oktober
Akut kontinuerlig svår huvudvärk i tre dagar 
med vinglighet och illamående.



3 cm stor arachnoidalcysta med typisk 
placering i vänstra skallgropen, lätt 
expansiv och sidoventrikeln temporalt 
kan inte identifieras vilket sannolikt 
beror på viss kompression.



Hösten
Menarche i somras
Mått lite bättre

Ny neurokirurgrond
Tryck på blodkärl som ger 
migänartade anfall. 

Operation föreslås.



Februari – December
Svingar sig fram med gångstolen.

Neurolog-reevaluering: 
Status och MR ua.

BUP:  
posttraumatiskt upplevelse 
efter operationen? Hypnos?

HAB: inget organiskt, inte vårt uppdrag





Konversionssyndrom 

fysiska sjukdomssymtom som saknar kroppslig orsak.

ICD 10 dissociativ störning = 

DSM-IV somatoform störning = 

DSM-V funktionell neurologisk störning



Ont i magen

1958 5%

2008 20 % 

IBS

Laktosintolerans

celiaki

H pylori

2016 ? 





Neurologi 
Neuropsykiatri

Psykiatri
Psykologi







Kropp

Organiskt
Cellförändringar
Det sjuka syns
Det sjuka kan palperas
Mätvärden
Undersökningar

Själ

Funktionellt
Omedvetna
Känslor
Upplevelse 
Symtomscore
Frågeformulär

Psyko-somatik?

Rosenterapi

Zonterapi





Medicinsk barnmisshandel

Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

Psychological child abuse

Emotianal child abuse

17 % av Child abuse efter Child neglect och Münchhausen per Proxy



Finns det anledning att tvivla på uppgifter?

Vem säger att barnet är sjukt?

Läkaren: Iatrogen psykosomatisering:  

Föräldrar: Primärvinst hos föräldrar? 

Barnet: Finns sekundärvinst hos barn? 

Finns det barn som far med osanning? 
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Allergi
Kronisk inflammation
Autoimmuna tillstånd
Mineral- & vitaminbrist
Förgiftning

Funktionellt
Omedvetna
Känslor
Upplevelse 
Symtomscore
Frågeformulär

Psyko-somatik ?



Recidiverande feber

Heriditet: Modern med rötter i Nordafrika har 
återkommande feber.

Tre barn 4, 8 och 14 år återkommande feber 3-5 
dagar med allmänsymtom och utan fokala symtom.
Vård av sjukt ett sjukt barn överlappande men få 
vårdkontakter. 

Skolfrånvaro 35 – 60% av alla dagar

Äldsta systern har blivit fri sin feber.



MTHFR

metylen tetra hydro folat reduktas

Brist finns i två genetiska varianter:

*  MTHFR 677 och 1298

*  15 % homozygoter i normalbefolkning



folat-brist

B12-brist högt homocystein

B6-brist



Risk för 

arteroscleros

hjärtinfarkt

trombos

demens 

neuralrörsdefekter

trötthet

minnes- och koncentrationsstörningar

yrsel

smärttillstånd

ospecifika neurologiska symtom (domningar, 
stickningar etc)



42 provtagningstillfällen

Hb + blodstatus u a

Järn ua

Folsyra B12 ej taget

Högsta CRP 27

Högsta SR 15

Thyreoidea + Gluten ua

Pricktester, Total IgE, RAST neg

El-fores u a

Svettest, PEF, Spirometri u a

Urinprover u a

Streptococker 8/15 pos



Indikationer för behandling:

Symtombild av trötthet, värk i kroppen samt nattenures

Heriditet hos mor och mormor för fibromyalgi och trötthetsproblematik

MFHFR-genotyp:

Mutationerna 677C -> T och 1298 A -> C,  båda påvisade i heterozygota
former

Andra labprover ger ingen vägledning



Behandling

mars 2004 Tabl Folacin 5 mg x 2

våren 2005 + Tabl Behepan 1mg x 1 

dec 2007 Inj Behepan 1 gång i veckan

Mor önskar helst:

a)   öka B12 inj till 2 ggr i veckan 

b)   stafylocockvaccinationer



Är kroniskt trötthetssyndrom hos barn ett tillstånd som pediatriken

missat eller är Yasmines sjukdom iatrogen?

Brister modern i respekt för dotterns integritet eller visar hon 

ovanlig omsorg utifrån egna erfarenheter?

Skulle Yasmine må bättre av att hon fick höra att hennes

behandling är meningslös? Och att hennes egna moder och

dennas specialistläkare underkändes?

Brister jag som läkare i respekt för 

Yasmines integritet?

modern?

mer kunniga kollegor?



MCR

Multipel Chemical Sensitivy



Klåda eller brännande känsla i ögonen, 

Tinnitus ljud, Surrande ljud i öronen, 

Plötsligt bortfall av hörseln, Ljud- och 

ljuskänslighet, 

Synnedsättning, Slembildning i 

bihålorna, Nästäppa, Luktkänslighet, 

Brännande smärta på tunga, läppar och 

mun, Heshet och röstförändringar, 

Kliande och irriterad hals

Andnöd, Hosta, Bröstsmärtor, Tungt att 

andas



Hjärtklappning, Oregelbunden 

hjärtrytm, Snabb puls

Magsmärtor, Inflammation i magens 

slemhinnor, Matsmältningsbesvär, 

Förstoppning, Illamående, 

Kräkningar, Diarré

Abnorma menstruationssmärtor, 

Vaginal infektion, Smärta eller sveda 

vid urinering, Inkontinensbesvär eller 

behov av att gå på toaletten ofta och 

plötsligt, Svårt att kissa.



Muskelvärk, Muskelsvaghet, 

Muskelspänningar, Smärta i leder, 

Hudirritation, Klåda

Värmevallningar, Frossa, Polydipsi

(intag av stora mängder vätska), 

Håravfall

Förändring i storlek av lymfkörtlar

Överdriven svettning, Hudutslag, 

Brännande känsla på huden, Eksem, 

Hudrodnad, Fläckvis håravfall



Huvudvärk, Domningar, Kramper, 

Förlust av muskelfunktion, Yrsel, 

Svimningskänslor, Svaghet, 

Triggerpunkter, Darrningar, 

Skakningar

Extrem trötthet, Dåsighet, 

Känslosamhet och Irritabilitet, 

Hyperaktivitet, Sömnsvårighet, 

Kognitiv nedsättning, Förvirring, 

Koncentrationssvårigheter, 



Inlärningssvårigheter, Depression, 

Ångest eller Oro, 

Anhedoni (Oförmåga att känna lust 

och tillfredsställelse), 

Humörsvängningar, Gråtattacker



ICD R68.8

MCS är ett kroniskt tillstånd

Symptomen är reproducerbara

Symptom vid låga nivåer av exponering

Symptomen avtar / försvinner då exponeringen 

avlägsnas

Responser uppstår för flera kemiskt orelaterade ämnen

Symptomen rör flera organsystem



•Kemikalierna i parfymer

•Parfymerade produkter såsom tvättmedel, sköljmedel, deodorant, rakprodukter, hårstylingprodukter, lotion, make up, mm

•Rengöringsmedel

•Eteriska oljor

•Luftfräschare

•Tobaksrök

•Vedeldning

•Grillrök

•Stearinljus

•Fyrverkerier

•Brandrök

•Bilavgaser

•Emissioner från byggnadsmaterial

•Målarfärger

•Tjära

•Oljebehandlat trä

•Lösningsmedel

•Klor

•Fluor

•Antimögelmedel

•Trycksvärta

•Nymålade ytor

•Blommor

•Växter

•Mögel

•Nya elektroniska apparater med flamskyddsmedel och andra kemikalier i

•Kopieringsapparater och skrivare

•Kall luft

•Plast och gummi

•Emballage

•Matos

•Kemikalier i mat

•Vitlök, kryddor, citrus

•Nya möbler med flamskyddsmedel, mjukgörare och andra kemikalier

•Formaldehyd

•Terpener

•Bilar med flamskyddsmedel och PVC material invändigt och t ex underredsbehandlingar utvändigt

•Bekämpningsmedel

•Läkemedel

med mera



Att samverka

Samhällets ansvar: Barnkonventionen, socialtjänsten

Barnläkarens ansvar: Uppgift att förbereda barn och ungdomar för 

vuxenlivet. 

Emla-generationen? Livet gör ont!

Avslöja? Förstå? Ställa krav? 

Föräldrarnas ansvar: Se barnet som en del i ett sammanhang och acceptera 

barns olikheter. Inte leta efter fel.

Barnets ansvar: ?



Att tänka på inför patienten:

Visa förtrogenhet och delaktighet med symtomen

Bli tidigt överens om utredning och uppföljning

Informera, lugnande besked 

Åtag dej att följa familjen, återbesök 

Visa intresse, ring upp

Lita på din egen betydelse i en process



Inför dej själv:

Kill your darlings 

Acceptera din osäkerhet 

Höj perspektivet 

Sätt gräns för utredning och fundera på avslut 

Undvik rundgång i vårdkedjorna

Second opinion i stället för remiss (gammal till ung, ung till erfaren)






