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Sammanfattning 

 

Inledning: Funktionella anfall, anfall som inte är epilepsi utan tros ha en 

psykologisk orsak, kan mötas av oförståelse också inom sjukvården. För att förstå 

detta tillstånd behöver man en processinriktad biopsykosocial sjukdomsmodell 

där patientens egen sjukdomsförståelse är en viktig del.  

 

Frågeställningar: Hur upplever patienter med funktionella anfall sin sjukdom?  

Hur förstår patienter med funktionella anfall sin sjukdom? 

  

Metod: Fem fenomenologiska halvstrukturerade intervjuer har genomförts och 

med hjälp av tematisk analys kondenserats till fyra teman.  

 

Resultat: De fyra temana är upplevelsen av anfallen, egen förståelse av anfallen, 

konsekvenser av anfallen och vad hjälper mot anfallen. Stora skillnader framkommer i 

intervjupersonernas upplevelse och förståelse av sina anfall. Anfallen upplevs som 

en känsla av förändrad kontakt eller ingen kontakt mellan kropp och hjärna och 

de beskrivs både begränsa och berika livet. Sjukdomsförståelsen uttrycks i 

fysiologiska termer, i mer vaga psykologiska termer eller att det inte går att förstå. 

Det framkommer tveksamhet till om psykologisk behandling hjälper.  

 

Diskussion: Det diskuteras att de funktionella anfallen faktiskt går att förstå, 

ibland medvetet och ibland omedvetet som en försvarsmekanism enligt 

psykodynamisk modell. Korttids psykodynamisk terapi såsom ISTDP kan därför 

vara ett behandlingsalternativ när psykoedukation och KBT inte har varit 

tillräckligt. 

 

Nyckelord: Funktionella anfall, sjukdomsförståelse, kvalitativ intervjustudie 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Introduction: Functional seizures, seizures that are believed to have a 

psychological cause, may face misunderstanding also in health care. To 

understand this condition, one needs a process-oriented biopsychosocial model in 

which the patient's own experience of illness is an important part. 

 

Questions: How do patients with functional seizures experience their illness? 

How do patients with functional seizures understand their illness? 

 

Method: Five phenomenological semi-structured interviews have been conducted 

and condensed into four themes using thematic analysis. 

 

Results: The four themes are experience of the seizures, understanding of the seizures, 

consequences of the seizures and what helps against the seizures. Large differences emerge 

in the interviewees' experience and understanding of their seizures. The seizures 

are experienced as a feeling of altered contact or no contact between body and 

brain and they are described to both limit and enrich life. Understanding of illness 

is expressed in physiological terms, in more vague psychological terms or cannot 

be understood. There is some doubt as to whether psychological treatment will 

help. 

 

Discussion: It is discussed that the functional seizures can actually be 

understood, sometimes consciously and sometimes unconsciously as a defense 

mechanism according to the psychodynamic model. Therefore, short-term 

psychodynamic therapy such as ISTDP may be a treatment alternative when 

psychoeducation and CBT have not been sufficient. 

 

Keywords: Psychogenic non epileptic seizure, experience of illness, qualitative 

interview study 
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1 Inledning 

Att drabbas av funktionella anfall påverkar vardagen och leder ofta till ett stort 

lidande. Funktionella anfall är epilepsiliknande anfall som inte är epilepsi utan tros 

ha en psykologisk orsak. Funktionella anfall och andra förändringar i neurologiska 

funktioner utan biomedicinsk förklaring har funnits i alla tider. På slutet av 1800-

talet kallade man det hysteri. Sigmund Freud tänkte att det orsakades av ett 

psykiskt trauma som inte hade bearbetats och psykoanalysen utvecklades som en 

behandlingsmodell bland annat för dessa patienter (Freud & Breuer, 1895/1995). 

Idag kallar man tillståndet funktionella neurologiska symtom och ser det som en 

förändring av nervbanors funktion (Abbass & Schubiner, 2018). Någon allmänt 

accepterad förklaring till vad som orsakar funktionella anfall, och hur de 

uppkommer, finns fortfarande inte (Rawlings & Reuber, 2016). Det finns inte 

heller någon enhetlig behandling som hjälper för alla. Vad som är klart är att det 

inte räcker med en biomedicinsk förklaringsmodell för att förstå detta tillstånd. 

Det behövs en biopsykosocial modell (Engel, 1977) där patientens känslor, tankar 

och beteende i relationen till anfallen finns med. I studier har man sett att 

förmågan att hantera funktionella anfall är associerat till hur väl man accepterar 

sin diagnos (Karterud, Knizek & Nakken 2010) och att det är lättare att acceptera 

diagnosen om man når en egen förståelse för orsaken till sina anfall, integrerad i 

en personlig berättelse (Thompson, Isaac, Rowse, Tooth & Reuber 2008). Det 

övergripande syftet med denna studie är att undersöka sjukdomsförståelsen hos 

patienter med funktionella anfall. Detta för att sjukvården, med ökad kunskap om 

patientens egen syn på sin sjukdom, på ett bättre sätt ska kunna möta patienter 

med funktionella anfall under utredning och behandling.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Funktionella anfall 

Funktionella anfall klassificeras som ett psykiatriskt tillstånd. Kriterierna enligt 

DSM-5 är att det ska finnas ett eller flera symtom på förändring i viljestyrda 

motoriska eller sensoriska funktioner i form av anfall eller kramper. Symtomen 

ska inte kunna förklaras bättre av någon neurologisk sjukdom eller skada, psykisk 

ohälsa eller något annat medicinskt tillstånd. Det ska också leda till ett lidande och 

en funktionsnedsättning. Eventuell psykologisk stressfaktor ska specificeras (APA, 

2013). Anfallen som kan komma med eller utan medvetandeförlust är reella, inte 

medvetet framkallade av patienten samt uppfattas som ofrivilliga. Anfallen förstås 

vara ett erfarenhetsmässigt och beteendemässigt svar på ett yttre eller inre stimuli 

(Reuber & Rawlings, 2016). Prevalensen uppges till mellan 2–23 fall per 100 000 

personer (Asadi-Pooya, 2017). Flera studier uppger andelen kvinnor till ca 80% av 

alla patienter med funktionella anfall och att det är vanligare att insjukna i tidiga 

vuxenåren (La France & Schachter, 2018). Samsjukligheten mellan epilepsi och 

funktionella anfall är hög (Asadi-Pooya, 2017). Golden standard för 

diagnosticering av funktionella anfall är enligt International League Against 

Epilepsy (La France, Baker, Duncan, Goldstein & Reuber, 2013) video- EEG. 
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Video-EEG ger möjlighet att fånga ett anfall på video samtidigt som eventuell 

epileptisk aktivitet kan registreras via EEG- övervakning. Anfall utan 

korresponderande epileptisk aktivitet på EEG med sjukdomshistoria och 

anfallsutseende som stämmer med funktionella anfall bedöms som funktionella 

anfall. Det är viktigt att säkerställa att anfallen inte beror på något annat 

fysiologiskt tillstånd såsom TIA, migrän, hjärtåkomma eller svimning. Någon 

annan psykiatrisk sjukdom, till exempel posttraumatiskt stresstillstånd (PTSD) 

eller paniksyndrom, ska inte heller helt kunna förklara anfallen. Det är dock 

vanligt med psykiatrisk samsjuklighet i form av kroppssyndrom, depression, 

PTSD, andra ångestsyndrom och personlighetssyndrom (La France & Schachter, 

2018). 

 

Då epilepsi är den viktigaste differentialdiagnosen till funktionella anfall samtidigt 

som funktionella anfall klassificeras som ett psykiatriskt tillstånd har nutida 

forskning oftast haft ett medicinskt perspektiv med utgångspunkt någonstans 

mellan neurologi och psykiatri. Denna forskning har endast i liten utsträckning 

handlat om patientens egen subjektiva upplevelse av att ha funktionella anfall 

(Reuber & Rawlings, 2016). En för denna studie särskilt relevant översiktsartikel 

är Rawlings och Reubers (2016). Det är en systematisk syntes av alla kvalitativa 

studier där patientens egen beskrivelse av att leva med funktionella anfall har 

studerats. Från 1996 till 2016 så finner Rawlings och Reubers 21 olika studier. De 

identifierar fem teman; patienternas upplevelse av anfallen, diagnosen, behandling 

och handläggning, emotionella upplevelser och funktionella anfalls påverkan på 

vardagen. Det framkommer bland annat en heterogen upplevelse av anfallen, att 

diagnosen är ett viktigt steg i behandlingen och att det finns mycket motstånd mot 

psykosociala orsaksförklaringar. 

 

2.2 Sjukdomsförståelse 

I denna studie definieras sjukdomsförståelse som hur sjukdomen upplevs och 

förstås, det vill säga patientens subjektiva upplevelse av sjukdomen, hur patienten 

förstår orsaken till sjukdomen samt hur patienten tänker sig att sjukdomen kan 

behandlas. Detta är i linje med Operationalized Psychodynamic Diagnosis som är 

en manual för psykodynamisk diagnossättning och behandlingsplanering (OPD 

Task Force, 2008). Sjukdomsupplevelsen, ”the experience of illness”, beskrivs som en 

sammanfattning av emotionella, kognitiva och beteendemässiga processer. Andra 

faktorer än sjukdomen i sig påverkar sjukdomsupplevelsen; patientens förmåga att 

hantera sjukdomen, det sociala sammanhanget, tidigare sårbarhet, namnet som 

sätts på sjukdomen och på vilket sätt diagnosen förmedlas. Patientens upplevelse 

och förståelse av sjukdomen samt tankar kring hur sjukdomen kan behandlas 

kartläggs. Särskilt vikt läggs vid hur patienten upplever och förstår de biologiska, 

psykologiska och sociala aspekterna av sjukdomen.  

 

På liknande sätt beskriver Kim Bullock och John Barry i boken Psychogenic 

Nonepileptic seizures, Toward the Integration of Care (Bullock & Barry, 2017) att det 

behövs en processinriktad biopsykosocial sjukdomsmodell för att förstå 
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funktionella anfall. Förutom biologiska, psykologiska och sociala faktorer också 

processfaktorer. De delas in i sårbarhetsfaktorer, utlösande faktorer och 

vidmakthållande faktorer. Sårbarhetsfaktorer är riskfaktorer för att senare få 

funktionella anfall. Utlösande faktorer är det som leder till att funktionella anfall 

bryter ut. Vidmakthållande faktorer upprätthåller problemet med de funktionella 

anfallen. Några av faktorerna som framkommer i modellen är andra sjukdomar, 

fysiska och psykiska trauma, relationella problem, våld och övergrepp, stress, 

förluster, medicinering, ett undvikande av känslor, svårigheter att reglera känslor 

samt sociala problem (Bullock & Barry, 2017, pp 39–41). Värt att nämna av 

riskfaktorer är också de iatrogena, det vill säga hur sjukvårdens bemötande av 

funktionella anfall kan öka risken för anfall och minska möjligheten till 

förbättring, till exempel genom otydlighet och oförståelse vad gäller diagnosen.  

 

2.3 Behandling 

För funktionella anfall liksom för andra funktionella neurologiska symtom har en 

stegvis behandlingstrappa visat goda resultat (Stone, 2016). Det första steget är 

diagnosgivande och psykoedukation av den utredande neurologen, vilket i vissa 

fall är tillräckligt. Det andra steget är en kort fysioterapeutisk eller 

psykoterapeutisk behandling, ofta med kognitiva- och beteendemässiga 

terapimodeller (KBT). Det tredje steget, där de två tidigare inte har varit 

tillräckliga, är ett omhändertagande av ett multidisciplinärt behandlingsteam för att 

alla biopsykosociala faktorer ska kunna adresseras, somatisk och psykiatrisk 

samsjuklighet behandlas och psykosociala vidmakthållande faktorer åtgärdas 

(Stone, 2016). Psykofarmakologisk behandling rekommenderas bara för 

behandling av samsjukliga psykiatriska tillstånd (Gasparini, 2019) och har inte 

visat sig ha någon effekt på anfallen i sig. Neurovetenskaplig forskning har med 

nyare metoder kunnat beskriva neurobiologiska förändringar hos patienter med 

funktionella anfall men har ännu inte kommit så långt att den på egen hand kan 

ligga till grund för behandlingsalternativ (La France & Schachter, 2018). För att en 

psykologisk behandling ska kunna sättas in är en förutsättning att patienten har en 

sjukdomsförståelse som innefattar en psykosocial förståelse och inte bara en 

biomedicinsk samt har förutsättningar att kunna tillgodogöra sig en 

psykoterapeutisk behandling. Funktionella anfall är kända för att vara 

svårbehandlade och många patienter fortsätter att ha anfall trots neurologisk och 

psykoterapeutisk behandling (Asadi-Pooya, 2017). En Cochranerapport 2014 

(Martlew, Pulman & Marson, 2014) kom fram till att det ännu inte finns tillräcklig 

evidens för att rekommendera psykologisk behandling utan det behövs fler 

randomiserade kontrollerade studier.  

 

Ett sätt att närma sig frågan om behandling är att utgå från orsaken till de 

funktionella anfallen. När man inte finner någon tydlig biologisk behandlingsbar 

orsak behöver man tänka kring psykosociala modeller. Problemet med att det inte 

finns en enhetlig psykologisk orsaksmodell för funktionella anfall försöker Brown 

och Reuber (2016) råda bot på. I sin teoretiska modell ”the Integrative Cognitive 

Model” (ICM) söker de förena tidigare orsaksförklaringar och den forskning som 
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finns och beskriva hur (och inte bara varför) anfallen uppkommer. Patienten förstås 

i denna modell ha en idé om det funktionella anfallet, något de kallar ”seizure 

scaffolding”. Denna anfallsidé är formad av faktorer så som reflexmässiga 

beteendemönster, tankar om anfall (också vad man hört från andra) och minnen 

från tidigare traumatiska händelser, svimningar eller andra sjukdomar och skador 

som liknar anfall. Vid olika inre eller yttre stimuli aktiveras denna idé genom att 

kroppen förväntar sig ett anfall och utan tillräckligt inhiberande funktioner leder 

det till ett anfall. Går det lätt att medvetandegöra vad det är för stimuli som 

orsakar aktiveringen av anfallsidén (till exempel traumapåminnelser) eller arbeta 

med att öka de inhiberande funktionerna (till exempel genom att minska stress 

eller öka copingstrategier) eller kognitivt arbeta med att förändra anfallsidén så 

kan psykoedukation och KBT vara bra behandlingsalternativ. Men om anfallsidén, 

stimulit som triggar eller den aktiverande processen är mer omedveten behövs 

modeller som också tar hänsyn till omedvetna processer, som till exempel 

psykodynamiska modeller (La France & Schachter, 2018). 

 

2.4 Från Freuds hysteri till funktionella anfall 

Neurologen Sigmund Freud studerade i slutet av 1800-talet det tillstånd som vi 

idag kallar funktionella neurologiska symtom. Då kallades det hysteri och Freud 

förstod orsaken som ett psykiskt trauma som inte hade blivit bearbetat utan 

istället bortträngt från medvetandet. Känslorna kopplade till traumat kunde inte 

trängas bort utan konverterades istället från ett psykiskt fenomen till ett kroppsligt 

symtom, ofta på ett sätt som symboliserade traumat. Traumat kunde till exempel 

bestå av ett sexuellt övergrepp men Freud beskrev också trauman såsom en inre 

konflikt genom att önskade fantasier socialt inte gick att förverkliga. Freud kallade 

den här formen av hysteri för försvarshysteri (Freud & Breuer, 1895/1995). En 

annan form av hysteri, den hypnoida, behandlade Breuer med hypnos för att föra 

patienterna tillbaka till det dissociativa tillstånd (skilda från sig själv och 

verkligheten) som de hade varit i under traumat och på detta sätt plocka tillbaka 

minnet till det medvetna för att där kunna bearbeta det. Freud upptäckte att det 

gick att göra detsamma med fria associationer och att symtomet försvann när det 

gick att sätta ord på det omedvetna traumat eller konflikten som hade orsakat det. 

Att lyssna till patientens berättelse och försöka förstå symtomet lade grunden för 

psykoanalysen som behandlingsmetod. Han upptäckte också att patienten 

uppvisade ett motstånd mot att medvetandegöra orsaken till symtomet även om 

patienten var motiverad till behandlingen och förstod det som att samma försvar 

som en gång trängde bort det var verksamt också i terapin. Han beskrev också det 

han kallade vinsten med symtomen, dess funktion, där den primära vinsten var att 

tränga bort traumat eller konflikten från medvetandet och den sekundära vinsten 

att symtomen kunde leda till ökad omsorg från andra och en frihet från ansvar 

(Freud & Breuer, 1895/1995).  

 

Den psykodynamiska modellen för funktionella anfall som används idag är i 

grunden inte olik Freuds modell (La France & Schacter, 2018). Även idag förstås 

funktionella anfall antingen som uttryck för en hög ångestnivå i kroppen (i form 
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av dissociation) eller som ett försvar (i form av kroppsliga symtom) mot en 

psykologisk konflikt eller obearbetade känslor och ångesten det väcker (Abbass & 

Schubiner, 2018). Undvikande av känslor och svårigheter att reglera känslor, vilket 

kan leda till hög ångest och dysfunktionella försvar, har också setts som en 

riskfaktor för funktionella anfall (Bullock & Barry, 2017).  

 

Ett exempel på en psykodynamisk behandlingsmetod som är möjlig att använda 

vid funktionella anfall är ISTDP. ISTDP (intensive short term dynamic 

psychotherapy) är en korttids psykodynamisk terapimetod som har evidens för 

långsiktig symtomreduktion vid flera olika psykiatriska sjukdomar och vid 

funktionella tillstånd. ISTDP är baserat på den psykodynamiska teorin men 

terapeuten har en mer aktiv roll och behandlingen har därför kunnat effektiviseras 

och kan på ett bättre sätt integreras i reguljär hälso- och sjukvård. En pilotstudie 

har efter ISTDP-behandling för patienter med funktionella anfall visat ökad 

emotionell hälsa i form av minskad somatisering, minskade symtom av ångest och 

depression, färre relationella problem samt lägre sjukvårdskostnader (Russel et al, 

2016). ISTDP syftar till att hjälpa patienten att uppleva sina konfliktfyllda känslor 

och därför inte längre ha behov av sina inlärda och automatiserade dysfunktionella 

försvar mot känslor och ångest (Frederickson, 2013). 

 

2.5 Litteratursökning 

Litteratursökning har genomförts på Google scholar, PsychINFO, PubMed och 
PEP- Psychoanalytic electronic publishing. Sökningen har försvårats av att 
funktionella anfall benämns med många namn, och historiskt med än fler. En 
bred sökning har därför gjorts med sökorden; ”funktionella anfall”, ”PNES”, 
”Psychogenic nonepileptic seizures”, ”non epileptic seizure”, ”functional seizures”, 
”pseudoseizures”, ”psychogenic seizures”, dissociative seizures”, ”hysterical seizures”, ”hystero-
epilepsy” och “sjukdomsförståelse”, ”illness behaviour”, ”illness experience”, ”illness 
perception” eller ”qualitative research”. Relevanta artiklar och böcker funna utöver 
litteratursökningen, till exempel via referenser, har också använts. I det slutliga 
urvalet finns den litteratur och de studier som bäst bedöms belysa studiens 
resultat.  
 

3 Syfte och frågeställningar 

Nutida forskning om funktionella anfall har oftast haft ett medicinskt perspektiv 

med utgångspunkt mellan neurologi och psykiatri och endast i liten utsträckning 

handlat om patientens egen subjektiva upplevelse av att ha funktionella anfall. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur det upplevs att ha 

funktionella anfall med fokus på hur patienterna uttrycker sin sjukdomsförståelse. 

Detta för att sjukvården på ett bättre sätt ska kunna möta denna patientgrupp 

under utredning och behandling. Frågeställningarna formuleras som:  

•Hur upplever patienter med funktionella anfall sin sjukdom?  

•Hur förstår patienter med funktionella anfall sin sjukdom?   
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4 Metod 

4.1 Författarens egen koppling 

Författaren är förutom student på Psykoterapeutprogrammet också psykiater på 

Konsultenheten, Psykiatri Sydväst, Region Stockholm och där verksam i 

funktionella teamet för patienter med misstänkta funktionella neurologiska 

symtom samt i det nystartade teamet för funktionella anfall. Båda teamen hör till 

Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.  

 

4.2 Undersökningsdeltagare 

Från början var tanken att undersökningsdeltagare skulle sökas bland patienter 

tillhörande teamet för funktionella anfall. Det visade sig dock vara för få patienter 

som blev aktuella för utredning i teamet under våren 2019 och det tog för lång tid 

till diagnos för att vara möjligt. Undersökningsdeltagare söktes istället genom 

förfrågan till neurologer i epilepsiteamet och i funktionella teamet samt patienter 

med funktionella anfall remitterade till Konsultenheten. Patienter som fått 

diagnosen funktionella anfall av en neurolog, kände igen sig i diagnosen och hade 

tillräckligt god kognitiv funktion tillfrågades. Tillräckligt god kognitiv funktion 

bedömdes som förmågan att kunna göra ett grundat ställningstagande till 

eventuellt medverkande i studien samt kunna reflektera över sin situation. 

Patienter som inte pratade svenska exkluderades då det bedömdes svårt att 

genomföra intervjuerna med tolk. Patienter tillfrågades successivt tills fem 

patienter hade tackat ja till medverkan. Av de sammanlagt sex som tillfrågades 

tackade en nej efter att fått ta del av den skriftliga informationen och insåg att hon 

inte kände igen sig i diagnosen. De fem patienter som intervjuades var alla 

kvinnor, medelåldern var 35,6 år och medianåldern var 27 år. Alla hade 

västeuropeiskt ursprung. Fyra var i en relation, två hade barn. Utbildning och 

arbetssituation varierade. Två hade epilepsi och en hade haft barndomsepilepsi. 

Andra sjukdomar som fanns i gruppen och föreföll vara relevanta för studien var 

smärtsjukdomar och ångestsyndrom. Författaren hade som psykiater haft kontakt 

med alla intervjupersoner innan intervjun; med en endast telefonkontakt för att 

boka psykiatrisk bedömning hos en kollega, med fyra ett till ett par läkarbesök för 

psykiatrisk bedömning och ställningstagande till behandling. 

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Då syftet med studien var att undersöka patienternas upplevelse, gjordes denna 

studie som en empirisk kvalitativ studie. Fenomenologiska halvstrukturerade 

intervjuer på ca 60 minuter genomfördes och spelades in med ljudupptagning via 

mobiltelefon. En empatiskt sökande intervjuform användes (Kvale, Brinkmann & 

Torhell, 2014). Grunden till intervjuguiden som användes under intervjun var 

studiens frågeställningar. Ytterligare frågor tillkom, dels för att få 

bakgrundsinformation om intervjupersonen, dels för att bredda 

intervjupersonernas upplevelsebeskrivningar. Intervjuguiden kan ses i bilaga 1. 

Intervjun inledes med öppna frågor och ytterligare, mer riktade frågor, tillkom vid 
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behov. Dessa valdes ut under intervjun för att sätta svaren in i kontext och för att 

söka en fördjupad förståelse samt för att hjälpa intervjupersonerna att svara så 

öppet som möjligt. Den processinriktade biopsykosociala sjukdomsmodellen 

fanns som förförståelse hos författaren på så sätt att det bedömdes viktigt att 

försöka få fram eventuella biologiska, psykologiska och sociala faktorer samt 

också eventuella sårbarhets, utlösande och vidmakthållande faktorer.  

 

4.4 Bearbetningsmetoder 

Intervjuerna transkriberades av författaren. Datamaterialet (den samlade 

intervjutexten) analyserades med en induktiv ansats enligt metoden tematisk 

analys (Braun & Clarke, 2006). Materialet lästes först igenom i sin helhet under 

vilken spontana reflektioner noterades. Intervjuerna kodades därefter, var för sig, 

på ett systematiskt sätt för information relevant för frågeställningarna. Sedan lästes 

de fem intervjuerna parallellt och koder från alla intervjuer slogs samman och en 

preliminär tematisering påbörjades genom att koderna analyserades och 

sorterades. Ansatsen var att få så få teman som möjligt utan att viktig information 

från datamaterialet förlorades. Under denna fas lästes materialet i sin helhet 

igenom ytterligare ett par gånger. Flera olika försök till tematiseringar gjordes, dels 

genom färgkodade dokument digitalt, dels genom teman och underteman 

åskådliggjorda i mindmaps med penna och papper. Författaren och handledaren 

hade här en tät kontakt, främst per mejl men också ett personligt möte. Teman 

och underteman som bäst bedömdes svara upp mot datamaterialet finns 

presenterade i resultatdelen. Temana illustrerades senare med citat från de 

transkriberade intervjuerna. Datamaterialet lästes här igenom i sin helhet 

ytterligare en gång för att se så att ingen viktig information hade gått förlorad.  

 

4.5 Genomförande 

Rekryterande av undersökningsdeltagare och intervjuande genomfördes under 

vårterminen 2019. Tre av intervjuerna ägde rum på Karolinska 

universitetssjukhuset, Huddinge och de andra två på platser överenskomna mellan 

intervjuare och intervjuperson. Analysen av resultatet och färdigställandet av 

studien genomfördes under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.  

 

5 Forskningsetiska frågeställningar 

Projektet följer lagen ”Lag om etikprövning av forskning som avser människor” 

(Riksdagsförvaltningen, 2003). Informerat samtycke har inhämtats från samtliga 

deltagande. Se bilaga 2. Muntlig och skriftlig information delgavs alla presumtiva 

deltagare. Intervjumaterialet har hanterats på ett säkert sätt för att säkerställa 

sekretess och redovisningen av analysen har gjorts så att konfidentialiteten har 

kunnat bibehållas. Att i en intervju få frågor om hur man upplever sin sjukdom 

och hur man förstår sin sjukdom kan betyda mycket, för en del patienter en 

möjlighet att få sätta ord på sin sjukdomsförståelse och kanske nå nya insikter 

som kan hjälpa och för andra öppna upp för fler frågor och ökad förtvivlan. 

Därför har frivilligheten varit viktig och möjligheten för intervjupersonen att ta 



 
 

8 (23) 
 

 

omhand frågor och funderingar som kommer upp har säkerställts, dels direkt 

under intervjun, dels i intervjupersonens andra vårdkontakter. Under analysstadiet 

och vid färdigställandet av studien har författaren lagt vikt vid att söka förmedla 

datamaterialet på ett oförvanskat sätt och att resultaten verkligen återger det som 

intervjupersonerna har berättat.  

 

6 Resultat 

Resultaten av analysen med teman upplevelsen av anfallen, egen förståelse av anfallen, 

anfallens konsekvenser och vad hjälper mot anfallen presenteras här i tur och ordning. 

Dels i en sammanfattande text, dels i tabeller med underteman i två nivåer samt 

med illustrerande citat från intervjuerna.  

 

6.1 Upplevelsen av anfallen 

Det första temat handlar om hur intervjupersonerna upplever anfallen. Detta tema 

är uppdelat i underteman före anfallen, under anfallen och efter anfallen. 

Sammanfattningsvis så är upplevelserna av anfallen väldigt olika mellan 

intervjupersonerna men också mellan olika sorters anfall hos en och samma 

person. Det som dock är gemensamt är att anfallen kommer med en förändring 

av kroppsfunktion och kroppskontroll och ofta också med en förändring av 

medvetandegrad och känslotillstånd, både före, under och efter anfallen. Anfallen 

kan pågå i allt från några minuter till många timmar, komma flera gånger under 

samma dag eller väldigt sällan. Före anfallen framkommer känslomässiga triggers 

såsom upprördhet eller kroppsförnimmelser såsom smärta. Det framkommer 

varningssignaler såsom påverkan på kroppsfunktioner eller ett mer känslomässigt 

obehag. Detta kan pågå i upp till en dag eller bara några sekunder innan anfallet 

kommer. Det beskrivs också att anfallen kommer helt plötsligt utan varning och 

utan att man förstår varför. Under anfallen kan medvetslöshet förekomma men 

också att medvetenheten inte alls blir påverkad, istället en känsla av kontrollförlust 

eller som att hjärna och kropp inte har någon kontakt. Detta beskrivs som att vara 

instängd i en närmast orörlig kropp och inte kunna meddela sig eller att ha stora 

svårigheter att göra det, att kroppen skakar, att kroppen inte alls lyder hjärnan eller 

att man upplever sig lämna sin kropp. Det är som att kommunikationen mellan 

hjärna och kropp är påverkad, liksom kommunikationen till andra personer i 

närheten. Efter anfallen beskrivs antingen en fortsatt negativ påverkan på 

kroppsfunktion eller en känsla av skön avslappning. 

 

Tabell 1: Temat upplevelsen av anfall med underteman och tillhörande citat 

Före anfallen   

Ingen tydlig trigger eller 

varningssignal 

”Det sista jag kommer ihåg är att jag bara liksom känner att nu känns det 

konstigt och så tar jag mig så här för huvudet på båda sidor och så dunsar jag 

ner i golvet då” 

Kroppsförnimmelser som 

trigger eller varningssignal 

”…för jag har märkt att när jag har väldigt hög smärta … det är då som jag 

får ofta skakningsanfall.” 

 ”…blir sluddrig och liksom svårt med balansen och så…” 
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Känslomässig trigger eller 

varningssignal 

”…inte något specifikt hemskt utan att det är liksom något som kommer över 

mig, som intar mig.” 

 ”…så jag vet att, när jag är väldigt upprörd, känslomässigt upprörd. Då vet 

jag att det triggar.” 

Under anfallen  

Medvetslöshet ”…och sen så kommer jag inte ihåg så mycket mer förrän jag vaknade upp.” 

Ingen kontakt mellan kropp 

och hjärna 

”Jag är hela tiden medveten, hela tiden. Och jag märker vad som händer men 

kroppen gör på något sätt sitt och tanken gör sitt. Alltså det hänger inte ihop 

mera, så…” 

 ”…jag vet att det är min kropp och så, men de, det kopplingen mellan 

kroppen och hjärnan blir liksom som att den huggs av.” 

 ”… och så är det som att jag liksom åker ur kroppen och liksom är som att 

jag ser mig själv…” 

 ”…det är lite som att jag är liksom ett skepp i en flaska liksom … och jag 

är det som är inuti, asså hjärnan och liksom jag, och kroppen är själva 

flaskan och all kontakt som jag hade kunnat ha för att styra flaskan … att 

jag är låst i hur kroppen beter sig.” 

Kontrollförlust ”jag börjar oftast rycka eller skaka i en kroppsdel … sen så börjar hela 

kroppen.” 

 ”…[som] när man behöver kissa så kan man hålla sig ett tag men sen går det 

inte mer.”  

 ”… har jag tillgång till fingrarna kan jag skriva på min telefon …” 

 ”… den här hjälplösheten när man ligger där och jag kan inte få dem att bli 

lugna och förstå att ´hej, hej, jag mår bra här inne´”. 

Efter anfallen  

Försämrad kroppsfunktion ”Jag är extremt svag, jag har jättedålig motorik. Det är inte säkert att jag 

kan prata ordentligt.” 

Skön avslappning ”Det är en otroligt skönt avslappning, det är så skönt och då släpper hela 

systemet.” 

6.2 Egen förståelse av anfallen 

Det andra temat handlar om hur intervjupersonerna försöker förstå sina 

funktionella anfall, hur de försöker göra dem begripliga för sig själv och i relation 

till andra. Detta tema är uppdelat i underteman ingen förståelse, psykologiska orsaker, 

fysiologiska orsaker och metaforer. Vissa intervjupersoner uttryckte att de inte hade 

någon egen förståelse, att förståelsemodeller de fått presenterade för sig inte gav 

mening och att anfallen fortsatt var obegripliga. Ibland framkom en önskan och 

en förhoppning om att en dag förstå. Det framkom tankar om att psykologiska 

orsaker såsom depression eller ångest eller om man hade varit med om något 

jobbigt tidigare i livet kunde förklara anfallen. Om det gick att förstå för egen del, 

hitta psykologiska orsaker till anfallen i sitt eget liv, var mer tveksamt. Fysiologiska 

orsaker framkom flera, till exempel att anfallen var ett muskelminne från tidigare 

epilepsianfall eller som ett skydd från smärta. Anfallen kunde ses som ett 

meddelande från kroppen att nu behövs det vila eller att de kom för att hjälpa 

kroppen att få den avslappning som bara anfallet kunde ge. Ytterligare ett sätt att 
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försöka förstå sina anfall var att använda sig av metaforer såsom att kroppen är som 

en dator med hårdvara och mjukvara eller att anfallen är som ett åskväder. 

Metaforerna användes medvetet, till skillnad från andra förståelsemodeller, för att 

beskriva för andra personer hur man upplevde anfallen och hur man förstod dem. 

Det framkom en önskan om att sjukvårdspersonal och andra skulle veta mer om 

funktionella anfall för att bättre kunna förstå och hjälpa till. Att dela med sig av 

sina egna erfarenheter sågs som ett sätt att uppnå det. 

 

Tabell 2: Temat egen förståelse av anfallen med underteman och tillhörande citat 

Ingen förståelse  

Obegripliga ”Nej, jag vet inte om jag… förstår de så bra.” 

Psykologiska 

orsaker 

 

Tidigare 

erfarenheter 

”… att man även kan ha det, om man till exempel har … någon jobbig bakgrund, till 

exempel om man har någon depression eller något sånt.” 

 ”… kroppen är ju fascinerande och det är kanske någonting som jag har förträngt som 

ligger bak och stökar liksom.” 

Fysiologiska 

orsaker 

 

Smärta ”…  men vi hugger av kontakten till kroppen just nu för smärtan är för hög, och sättet 

att göra det är att antingen att paralysera mig eller att ge mig de här skakningarna.” 

Epilepsi ”…det jag har fått höra av neurologen … att muskelminnet har liksom, härmat 

epilepsianfallen…” 

Antiepileptiska 

mediciner 

”Jag tror det har hänt genom att jag har fått Keppra och Keppran har förbjudit kroppen 

att få anfall och jag upplevde Keppran som en tryckkokare … men det höll på här … 

och blev starkare och starkare och starkare och till slut valde kroppen att få ett 

funktionellt anfall.” 

Meddelande från 

kroppen 

”ja, det fick mig att stanna upp ett år, säga nej … och bara fokusera på min hälsa … 

”  

 ”… mamma har alltid fått mig … på att tro liksom att det är ditt kropp, din kropp 

för att säga ifrån” 

 ”…att det är som ett inlärt överlevnadsmekanism som har skapat en av och på knapp, 

så kommer det vid liknande situationer så trycker hjärnan på den knappen och sen 

så…” 

 ”Det är klart, om jag använder energi snabbt under kort period, det vill säga att jag 

stressar med den energi jag har, då tar det… då går det snabbare till jag får 

skakningar och mycket troligare att jag får anfall.” 

Metaforer  

Mjukvaruproblem ”… att det är som en dator… det är en väldigt bra analogi för mina vänner. Liksom 

att det, det är som en dator där liksom mjukvaran inte funkar som den ska.” 

Åskväder ”… kan inte det där åskvädret komma nu för det är så kvavt och det är så varmt och 

det är så uppladdat, energi i molnen, i himlen …. och sen kommer det där åskvädret, 

blixtar och dundrar och sen är världen klar igen, luften är klar, eller hur, det kan alla, 

det förstår alla tror jag.” 
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6.3 Anfallens konsekvenser 

Det tredje temat handlar om vad anfallen får för konsekvenser i 

intervjupersonernas liv. Detta tema är uppdelat i underteman begränsande, berikande 

och sjukvårdskontakter. Sammanfattningsvis framkommer att anfallen får stora 

konsekvenser; vardagen och relationer påverkas och tankar och känslor om livet 

och sig själv förändras. Anfallen gör också att man är i behov av 

sjukvårdskontakter – på gott och ont. Anfallen beskrivs begränsa genom att man 

hela tiden behöver ta hänsyn till dem, anpassa vardagen och undvika sociala 

kontakter, särskilt då anfallen kan komma utan förvarning. Det påverkar vilka 

jobb man kan klara av eller så att man inte kan jobba alls. Anfallen begränsar 

också genom att leda till hämmande känslor av skam och skuld och en rädsla att 

andra ska kritisera. Berikar kan anfallen göra genom att de leder till bättre 

egenomsorg och förbättrade relationer. De beskrivs leda till att man kan få ett nytt 

perspektiv på livet och bättre förstå andra med liknande problematik samt uppleva 

en tacksamhet över att det inte är värre. Sjukvårdskontakter beskrivs som antingen 

positiva; att äntligen bli mött, lyssnad till, trodd på, förstådd och få ett namn på 

anfallen. Men många beskrev också det motsatta, att det tog många år innan 

någon tog det på allvar och tog reda på vad det handlade om, att det upplevdes 

upp till intervjupersonen själv att googla och på egen hand försöka förstå vad 

funktionella anfall är för något.  

 

Tabell 3: Temat anfallens konsekvenser med underteman och tillhörande citat 

Begränsande  

Minskade möjligheter i 

vardagen 

”… det påverkar ens vardag. Det får en ju att inte kunna göra vad man vill…” 

 ”…vill inte prata om det och rädd att det ska komma i sociala sammanhang… 

gör att jag undviker olika situationer.” 

 ”… det är väldigt jobbigt att behöva anpassa. Liksom både sitt hem och hur 

man sköter sig själv och vad man kan göra i livet efter vad kroppen plötsligt 

begär.”  

 ”Det blir ett hinder då också, det, att det kan komma lite okontrollerat.” 

 ”…blir tveksam över vilka jobb jag kan ta eller klara av.” 

Skam och skuld ”… jag tycker det är himla pinsamt, jag försöker jämt allt för att inte få dem, 

jag tycker det är så vansinnigt pinsamt.” 

 ”… hade varit enklare om det var något sånt med epilepsi att göra. Det skulle 

liksom inte vara så skambelagt.” 

 ”…snarare så fick jag ju skuldkänslor av att jag fick en attack så att jag inte 

kunde hjälpa till.” 

Kritik från andra ”…för jag hör också den där anklagelsen att du gör det med avsikt, eller kan du 

inte styra eller kan du inte ta tag i det bättre…” 

Berikande  

Nytt synsätt på livet och 

andra 

”jag har fått ett nytt perspektiv på livet” 

 ”… min förståelse av andra med andra eller samma problematik asså. Jag har 

öppnat upp ögonen mycket mer…” 
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 ”Jag tyck, alltså jag är väldigt tacksam. För jag har ju kollat upp nu vad många 

andra har för symtom enligt det här, och jag är väldigt tacksam för det jag har. ” 

 ”…det känns bättre att ha funktionella anfall, då vet man ju att de är ju inte 

farliga, för hjärnan.” 

Bättre relationer och mer 

omsorg 

”… vi har fått en väldigt mycket bättre relation… på grund av att jag har blivit 

sjuk.”  

 ”… och det, det var mycket, framförallt med min pojkvän, han har ju fått ta 

hand om mig…” 

 ”Men att de … tycker sig ha en anledning att oroa sig för mig, som de inte 

kanske gjort tidigare.” 

Bättre egenomsorg ”… det är viktigt att du tar hand om dig själv så jag har försökt att sätta det 

som en prioritet liksom att…” 

Sjukvårdskontakter  

Jobbigt att inte bli mött ”Det var det som var så jobbigt i det hela ärligt talat, att ingen visste. Och ingen 

bemötte det heller.” 

Skönt att bli mött ”… den psykologen där som jag träffade som sa bara, ja men klart finns det, det 

känner vi till.” 

6.4 Vad hjälper mot anfallen 

Det fjärde temat handlar om vad intervjupersonerna upplever hjälpa mot anfallen. 

Detta tema är uppdelat i underteman ändrat förhållningssätt, hjälp från andra och 

behandling. Sammanfattningsvis så framkommer det en svårighet att komma 

tillrätta med anfallen samtidigt som man tänker att det finns mycket som man 

borde kunna göra. Vad man tänker hjälper mot anfallen relaterar till tema två, hur 

man förstår anfallen. Det ändrade förhållningssätt som beskrivs hjälpa mot anfallen 

handlar om att finna ett samarbete mellan kropp och hjärna. Till exempel genom 

mindfulness- och yogatekniker, genom att lyssna bättre på sin kropp och fokusera 

på vad man själv behöver för att må bra eller att ägna sig åt aktiviteter som ökar 

energi och främjar kommunikationen mellan kropp och hjärna. Det beskrivs 

också handla om att acceptera att man har anfallen, försöka förstå dem och lära 

sig leva med dem. Vad man upplever hjälper mot anfallen handlar alltså inte bara 

om att helt bli av med anfallen utan också att minska dess påverkan på livet. Det 

framkommer också beskrivningar av att det behövs hjälp från andra för att komma 

ur anfallen till exempel genom kroppskontakt. Vad gäller behandling så tänker man 

att anfallen kan försvinna om man behandlar den medicinska orsaken som orsakar 

anfallen liksom att smärtlindrande mediciner kan hjälpa om det är smärta som 

orsakar anfallen. Det beskrivs också att antidepressiva mediciner som hindrar 

återupptaget av serotonin (SSRI) hjälper. Vad gäller psykologisk behandling 

framkommer tankar om att det är svårt att komma tillrätta med anfallen och en 

tveksamt kring om psykologisk behandling kan hjälpa.  

 

Tabell 4: Temat vad hjälper mot anfallen med underteman och tillhörande citat 

Ändrat förhållningssätt  

Lyssna på sig själv och 

kroppens signaler 

”För en gångs skull ha fokus bara på mig, och inte på alla andra.”  
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 ”Jag tror ändå det viktigaste med det är att… lära sig acceptera att man 

har de här anfallen. Eh… att bli kompis med den istället för en fiende.”  

 ”Då fick jag en annan förståelse när jag fick se mina anfall [på video] 

liksom.” 

 ”… en sån kommunikation mellan huvud och kropp också. Men som jag 

känner att det är viktigt att få, få en bra kommunikation däremellan…” 

 ”… och få mycket bättre kontakt, asså, lyssna bättre på min kropp.” 

Hjälp från andra  

Kontakt ”kroppskontakt och liksom tryck har jag märkt hjälper” 

 ”Då känns det plötsligt att nu, nu vill jag ha hjälp för att komma ur det 

här.” 

Behandling  

Psykologisk behandling ”Och hur programmerar man om en hjärna liksom?” 

 ”Man kan liksom kanske liksom kanske träna bort det på något vis … 

Liksom att man får, att man kan få det under kontroll…” 

 ”det enda jag har förstått är att det kan vara lite trixigt att behandla eller 

få dem på rätt spår liksom. … i och med att man inte kan stoppa i sig 

piller. Det handlar ju om, lite mer tanke och styrka och sånt.” 

Medicinering ”… jag har aldrig tyckt om medicin men just den jag äter nu [SSRI], 

tillkopplat till det jag har, det har hjälpt, det hjälper.” 

 ”…och jag får fortfarande [smärt]peakar under tiden jag har 

skakningsanfall, det är då som jag ok! jag måste ta en smärtstillande för 

jag kommer inte kunna bryta det här annars.” 

Behandla den medicinska 

orsaken bakom anfallen 

”…alltså, jag tror inte att jag kommer kunna bli av med mina anfall om 

inte orsaken till smärtan behandlas ordentligt…” 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens metod kommer här diskuteras utifrån begreppen reflexivitet (författarens 

förförståelse), relevans (resultatets användbarhet) och validitet (studiens giltighet) 

enligt Malterud (1998).  

 

Författarens förförståelse som student på ett psykoterapeutprogram med 

psykodynamisk inriktning och som psykiater har påverkat datainsamlingen och 

analysen. Författaren har inte på ett objektivt och neutralt sätt kunnat studera 

patienter med funktionella anfall då författaren också är en del av den sjukvård 

som studerats. Men i och med den förförståelsen har författaren istället kunna 

använda sig själv i sökandet efter fördjupad kunskap. En både medicinsk och 

psykodynamisk förförståelse kan leda till en fördjupning av resultatet men kan 

också leda till att studien förlorar i djup genom att försöka omfamna för mycket. 

För att undvika det har ansatsen varit att ha med de för syftet viktigaste 

aspekterna från båda perspektiven, beskrivna med ett så jargonfritt språk som 

möjligt. Intervjupersonernas förståelse för sina anfall riskerar att vara färgade av 

deras tidigare relation till författaren som psykiater. Författaren har försökt att i 
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intervjuerna säkerställa att en egen förståelse verkligen är en egen förståelse 

oavsett var förståelsemodellen från början kommer ifrån. Den redan påbörjade 

relationen kan också ha varit en fördel då det kan ha hjälpt intervjupersonerna att 

tala mer öppet med någon de vet har kunskap om det som diskuteras. 

Bearbetningsmetoden tematisk analys har valts och använts med en induktiv 

ansats för att låta datamaterialet ligga till grund för resultatet mer än författarens 

förförståelse. Den begränsade erfarenhet av intervjuer och tematiska analyser som 

författaren har kan förstås inverka på kvaliteten men bedöms vägas upp av 

författarens långa erfarenhet av undersökande samtal samt av handledarens 

tillgänglighet under analysprocessen.  

 

Vad gäller studiens relevans är materialet inte mättat och ytterligare intervjuer 

skulle leda till nya fynd. Den beskrivna upplevelsen och förståelsen är inte 

generaliserbar för alla personer med funktionella anfall. Resultaten visar dock på 

stora skillnader och därmed en stor bredd i upplevelse och förståelse av anfallen 

samt ligger nära tidigare studiers resultat vilket stärker bedömningen att resultaten 

är tillämpbara också för större patientgrupper. Dock har urvalet av 

undersökningsdeltagare lett till att det endast är patienter som sökt neurologen 

med anfall som inkluderats och att undergrupper så som patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning och patienter som inte talar svenska (med annan 

kulturell bakgrund) samt patienter med anfall som inte har misstänkts vara en 

neurologisk sjukdom har exkluderats. Studiens resultat har endast relevans för den 

grupp av patienter som här studerats, det vill säga västerländska kvinnor med 

normal intellektuell funktionsnivå som sökt neurologen för utredning av anfall 

och fått diagnosen funktionella anfall.  

 

Validiteten påverkas av att urvalet inte är slumpmässigt gjort utan istället har 

intervjupersoner aktivt sökts bland patienter med funktionella anfall aktuella på 

Tema Neuro, Huddinge sjukhus. Alla intervjupersoner är kvinnor, dock är en stor 

andel av patienter med funktionella anfall kvinnor (La France & Schachter, 2018). 

Datainsamlingen är gjord genom halvstrukturerade intervjuer vilket ger 

intervjupersonerna möjlighet att fritt beskriva sina upplevelser. Detta bedöms vara 

ett bra sätt att samla in den information som kan ge svar på studiens 

frågeställning, det vill säga intervjupersonernas upplevelser (Kvale et al, 2014). Det 

bedöms också vara ett bra sätt att söka information i en heterogen patientgrupp 

då oväntade perspektiv kan tas till vara, något som försvinner i ett förtryckt 

frågeformulär. Att intervjupersonerna inte har blivit missförstådda har 

kontrollerats genom klargöranden under intervjuns gång. Under analysstadiet och 

vid färdigställandet av studien har författaren lagt vikt vid att söka förmedla 

datamaterialet på ett oförvanskat sätt och att resultaten verkligen återger det som 

intervjupersonerna har berättat. Analysprocessen finns noggrant redogjort för i 

metoddelen vilket ökar trovärdigheten.  



 
 

15 
(23) 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Hur upplever patienter med funktionella anfall sin 

sjukdom?  

Precis som i flertalet tidigare studier (Rawlings & Reuber, 2016) framkommer 

också i denna studie stora skillnader i hur intervjupersonerna upplever sina anfall. 

Både hur de upplevs i stunden, temat upplevelsen av anfallen och hur det upplevs att 

ha diagnosen funktionella anfall, temat anfallens konsekvenser.  

 

Vad gäller upplevelsen av anfallen så framkommer här, liksom i andra studier (Reuber 

& Rawlings, 2016), en svårighet att i beskrivningen av anfallen tydligt skilja på 

vilka upplevelser som är före, under, efter och mellan anfallen. Är 

kroppsförnimmelse såsom smärta, att prata sluddrigt, balanssvårigheter eller 

trötthet en varningssignal, en trigger, en del av anfallet eller något som finns där 

mer eller mindre hela tiden mellan anfallen? Är upplevelser av att det känns 

konstigt, upprördhet, andra känslor eller ångest en del av anfallet eller något som 

triggar eller varnar för anfall? Svaret från intervjupersonerna är oftast att oavsett 

om känslor eller ångest som kommer i början av anfallet beskrivs som en trigger, 

en varningssignal eller som en del av anfallet går de inte att använda sig av för att 

stoppa anfallet, sätta sig själv i säkerhet eller signalera till andra att ett anfall är på 

väg. Det går för snabbt. Därför tolkas de ofta som en del av anfallet och inte som 

en tydlig trigger eller varningssignal. I psykologiska modeller kring hur anfallen 

uppkommer såsom ICM (Brown & Reuber, 2016) och ISTDP (Abbass & 

Schubiner, 2018) tänker man det tydligare uppdelat. Det finns en trigger, antingen 

som ett inre eller yttre stimuli som aktiverar en anfallsidé eller som ett stimuli i en 

situation som triggar konfliktfyllda känslor som väcker ångest och försvar.  

 

Beskrivningen av anfallen är mycket varierande, men alla upplever en förändring 

av kontakten mellan kropp och hjärna, så som lite eller ingen kontakt. Orden 

kropp och hjärna används då det är det begreppspar som de flesta av 

intervjupersonerna använder för att beskriva den upplevda dualismen mellan 

soma och psyke. Det framkommer en dimensionell skala mellan endast 

svårigheter att nå kontakt mellan kropp och hjärna till att inte uppleva någon 

kontakt alls, som att kroppen är skild från hjärnan. Beroende på vilken 

psykologisk teoriförståelse man utgår ifrån kan det ses som en blockering, en 

mental barriär, en försvarsstruktur, en klyvning eller kanske en dysfunktion i 

nervbanorna mellan kropp och hjärna i båda riktningarna (Brown & Reuber, 

2016). Enligt en psykodynamisk förståelsemodell kan man förstå det som att 

anfallen (orsakad av hög ångest eller psykologiska försvar) också i förlängningen 

hindrar tillgången till kroppen, till de känslor som behövs för att veta vad man vill, 

sätta sina egna gränser och ha tillgång till sin kraft och kreativitet (Abbass & 

Schubiner, 2018).  

 

En skillnad i denna studies resultat gentemot tidigare studier är fler beskrivningar 

av de funktionella anfallens positiva aspekter. I Rawlings och Reubers (2016) 
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översiktsartikel framkommer ett exempel på lättnad efter anfallet, men vad gäller 

påverkan på dagligt liv framkommer endast negativ påverkan. I denna studie 

framkommer vid sidan av negativa aspekter också positiva aspekter. Anfallens 

konsekvenser beskrivs inte bara vara begränsande utan även berikande, anfallen 

beskrivs i vissa fall ha en funktion. Flera av konsekvenserna som beskrivs, till 

exempel de psykosociala problem som kan uppstå med svårigheter att inte kunna 

jobba, relationella problem samt en ökad stress kan vara en vidmakthållande 

faktor som kan göra det svårt att bli av med anfallen enligt till exempel Bullock 

och Barry (2017). Likaså kan att mötas av oförståelse i sjukvården vara en iatrogen 

vidmakthållande faktor. Det kan och bör diskuteras om även de positiva 

konsekvenserna kan vara vidmakthållande faktorer. Ordet sekundärvinster har i dag 

en negativ värdeladdning, som att det skulle antyda att anfallen är medvetet 

framkallade. Men sekundärvinsters ursprungliga mening är att se att de somatiska 

symtomen har en funktion i två steg. Först genom att tränga bort den psykiska 

konflikten från medvetandet. Sedan relationella effekter i form av att symtomen i 

sig, på ett tvingande sätt, driver andra till att ge ökad uppmärksamhet, omsorg och 

minskat ansvar till personen med symtom (Freud & Breuer, 1895/1995; La France 

& Schachter, 2018). De positiva konsekvenserna som beskrivs i denna studie 

såsom förbättrade relationer till andra, ökad omsorg för sig själv och från andra 

samt en ökad förståelse för andra i liknande situationer kan på så sätt ses som 

vidmakthållande sekundärvinster.  

 

Genom hela materialet går en relationell underton. Man upplever och förstår sina 

anfall i en social kontext. Det berättas om relationer som bidrar till problematiken 

och om relationer som hjälper. Anfallen uppkommer oftast när man är med andra 

och att anfallen påverkar möjligheten att kommunicerar ses som ett stort problem. 

Anfallen påverkar omgivningen som i sin tur påverkar patientens upplevelse av 

anfallen. Konfliktfyllda känslor som kan väcka ångest och försvar (och som kan 

leda till anfall) väcks främst när andra kommer nära (Frederickson, 2013). 

Konsekvenserna och sekundärvinsterna reglerar närhet till andra genom att till 

exempel undvika sociala kontakter eller att andra knyts närmare på ett kontrollerat 

sätt, något som kan ses som ett sekundärt försvar. Att anfallen leder till en ökad 

förståelse för andra med liknande besvär, samt en önskan att sprida information 

om funktionella anfall för att öka andras kunskap, beskrivs också. Det är tydligt 

att många av förståelsemodellerna som patienterna presenterar kommer från 

sjukvårdens försök att förklara, andra från anhöriga eller från något man har läst. 

Det framkommer en lättnad när man äntligen fått möta någon i sjukvården som 

lyssnar, förstår och ger ett namn och en förklaring på anfallen. Som i andra studier 

(Rawlings & Reuber, 2016) beskrivs också förtvivlan och ökad oro över att inte få 

en diagnos, av att själv få söka svar och att i sjukvården bli mött av oförståelse. 

Viktigt är alltså att information om funktionella anfall sprids till sjukvårdspersonal 

som kan tänkas möta patienter med funktionella anfall.  

 

Den sociala aspekten, liksom den biologiska och den psykologiska, går som en 

tydlig strimma genom alla teman, alla tre aspekterna förstås vara viktiga att belysa 



 
 

17 
(23) 

 

 

för att kunna öka kunskapen kring hur funktionella anfall upplevs och förstås 

(OPD Task Force, 2008; Bullock & Barry, 2017). 

 

7.2.2 Hur förstår patienter med funktionella anfall sin sjukdom?  

I temana egen förståelse av anfallen och vad hjälper mot anfallen framkommer 

intervjupersonernas sjukdomsförståelse och hur man tänker kring behandling.  

 

Anfallen beskrivs dels som att de inte går att förstå, dels som att de går att förstå 

utifrån en rad fysiologiska och psykologiska orsaksförklaringar. Funktionella anfall 

förstås bland annat som ett muskelminne i kroppen efter epilepsi vilket stämmer 

väl med Brown och Reubers (2016) tanke om en anfallsidé. Anfallen beskrivs som 

ett sätt att skydda hjärnan från upplevelsen av smärta i kroppen genom att hugga 

av kontakten mellan kropp och hjärna. Det beskrivs inte lika tydligt att det också 

kan vara ett sätt att skydda sig från emotionell smärta, men under temat före 

anfallen förekommer obehagliga känslor och ångest. Man kan diskutera om 

anfallen kan förstås som ett automatiskt och omedvetet undvikande också av 

oönskade emotionella upplevelser. Anfallen kan fungera som ett psykologiskt 

försvar där man genom anfallet undkommer de obehagliga yttre eller inre stimuli 

som upplevs trigga anfallet (Frederickson, 2013). I studier har man sett en ökad 

tendens av undvikande beteende hos patienter med funktionella anfall (Reuber & 

Rawlings, 2016) vilket stärker denna tolkning.  

 

Anfallen beskrivs också ha en viktig funktion i livet, till exempel genom att det är 

kroppens sätt att meddela sig på och signalera att något behöver förändras. Det 

beskrivs en situation där hjärna och kropp inte längre samarbetar utan hjärnan 

driver kroppen så hårt att den på ett tydligt och kraftfullt sätt måste säga ifrån att 

det krävs en förändring. Något som skulle kunna beskrivas som en inre konflikt 

mellan vad man önskar klara av och vad man i själva verket orkar med (Freud & 

Breuer, 1985/1995). Det ligger i linje med hur man tänker att ett ändrat 

förhållningssätt kan hjälpa mot anfallen. Där handlar det istället om att koppla ihop 

huvud och kropp på ett eller annat sätt och få dem att samarbeta mot det 

gemensamma målet förbättrad hälsa.  

 

Ovanstående talar för att anfallen kan förstås som en försvarsmekanism, att det 

finns en mening med anfallen. Att i kroppen och med kroppen uttrycks det 

lidande som av olika orsaker inte går att uttrycka med ord. Det talar för att 

anfallen har en funktion; att undvika smärta, konfliktfyllda känslor eller inre 

psykiska konflikter. Det gör att det går att förstå anfallen som ett tecken på att det 

är något som inte står rätt till. En kroppslig symbolisering av en psykisk konflikt 

(Freud & Breuer, 1985/1995). Något i livet som behöver ändras eller något som 

inte går att ändra men som man kanske kan lära sig att hantera på ett annat sätt.  

 

Hur kan man då förstå tveksamheten kring psykologisk behandling och vaga 

beskrivningar av psykologiska orsaksförklaringar? I intervjuerna undras det över 

en omedveten, bortträngd, okänd psykologisk förklaring och om en 
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samtalskontakt kanske skulle kunna hjälpa. Men om den psykologiska orsaken är 

omedveten, liksom kopplingen till anfallen, är det inte säkert att psykoedukation 

och KBT är tillräckligt utan det behövs psykodynamiska behandlingsmodeller 

med fokus på omedvetna emotionella processer. För en del patienter verkar 

psykodynamiska terapimetoder såsom ISTDP kunna hjälpa mot de funktionella 

anfallen genom att öka affekttolerans, ångestreglering och emotionell insikt. Det 

vill säga hjälpa patienterna att utveckla och bevara den självreflekterande 

förmågan och kunna observera och reglera fysiologiska ångestsignaler i kroppen 

också vid starka känslor (Russel et al, 2016). Det är inte troligt att detta är en 

förståelsemodell som passar för alla eller en behandlingsmodell som hjälper alla. 

Men för den patient med funktionella anfall som inte blivit tillräckligt hjälpt av 

psykoedukation och KBT, och som så önskar, kan det vara värt att undersöka i en 

korttids psykodynamisk terapi. Genom att söka medvetandegöra skillnaden mellan 

stimuli, känsla, ångest och försvar kan möjligheten att stoppa anfallet genom 

ångestreglering öka och att i stället för att få ett anfall möjliggöra upplevelsen av 

de känslor som ursprungligen väcktes (Frederickson, 2013).  

 

Denna studies resultat speglar en biopsykosocial sjukdomsförståelse. Kroppen ses 

inte som en apparat som kan lämnas in till sjukvården för lagning när den inte 

längre fungerar. Funktionella anfall förstås istället orsakade av att inre och yttre 

faktorer påverkar komplexa emotionella, tankemässiga och beteendemässiga 

nervbanor. Anfallen kan förstås ha en funktion, medvetet eller omedvetet. 

Funktionella anfall kan därför endast förstås och behandlas i ett samspel mellan 

personen med anfallen och dess sociala kontext, inklusive dess behandlare inom 

sjukvården. Personer med funktionella anfall är en heterogen patientgrupp där de 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer som leder till och vidmakthåller 

anfallen varierar. Möjligen kommer ytterligare forskning ge stöd för att se på 

anfallen mer som ett symtom på olika underliggande orsaker än som ett enhetligt 

tillstånd. Neurovetenskapliga fynd och nya psykoterapeutiska metoder ökar 

kunskapen kring hur vi kan förstå och behandla funktionella anfall. Men det är 

inte troligt att vi kommer hitta en behandlingsmodell som hjälper för alla, precis 

som vi inte kommer att hitta en förståelsemodell som passar för alla patienter. 

Fortsättningsvis behövs den processinriktade biopsykosociala sjukdomsmodellen 

för funktionella anfall, med patientens egen sjukdomsförståelse som en viktig del.  

 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka sjukdomsförståelsen 

hos patienter med funktionella anfall. Förhoppningsvis kan dess resultat ligga till 

grund för fortsatta diskussioner inom sjukvården kring hur patienter med 

funktionella anfall på bästa sätt kan bemötas under utredning och behandling.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Rawlings & Reubers (2016) slutsats att vi för att förstå funktionella anfall bättre 
behöver fler kvalitativa studier är fortfarande sann. Framför allt studier på andra 
patientgrupper än kvinnor levande i västvärlden, av patienters upplevelser under 
olika tidpunkter i sjukdomsprocessen från diagnos och genom behandling samt 
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med andra studiemetoder än bara intervjuer. Utifrån denna studies resultat med 
upplevd kontakt eller icke kontakt mellan kropp och hjärna skulle det vara 
intressant att i en framtida studie fokusera på denna upplevelse och eventuell 
förändring av upplevelsen genom kvalitativa intervjuer vid utredning, efter 
diagnos och efter behandling. Russell et al (2016) visar preliminärt goda resultat 
med ISTDP som behandling för funktionella anfall. Även denna studie diskuterar 
om ISTDP kan vara en bra behandling för vissa patienter med funktionella anfall. 
För att detta ska kunna sägas med säkerhet behövs fler studier (Martlew et al, 
2014).  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE:  

Tack för att du sagt ja till att medverka i denna studie: 

”Hur förstår du dina funktionella anfall? - En pilotstudie för att undersöka 

sjukdomsförståelse hos patienter med funktionella anfall.”  

Introduktion: 

Vi har ungefär en timme på oss för intervjun som jag kommer att spela in. Det vi 

talar om idag kommer tillsammans med de andra intervjuer som ingår i studien 

bearbetas. Till slut kommer det att bli en uppsats. Den beräknas vara färdig om 

ungefär ett år. Skulle du, när den är färdig, vilja att jag kontaktar dig för att fråga 

om du vill ta del av den? Kan jag ta din adress från journalen? Jag vill igen säga att 

din medverkan är helt frivillig och du kan dra tillbaka din medverkan när du vill. 

Det kommer inte påverka dina övriga vårdkontakter. Materialet kommer 

behandlas med sekretess. Är det något mer du vill fråga om innan vi börjar? 
1. Först skulle jag lite kortfattat vilja fråga lite om dig och ditt liv? 

Utifrån din journal har jag fått fram den här informationen, säg 
gärna till om det är något som inte stämmer.  

Kön, ålder, familj (ursprung och egen), utbildning, yrke, annan psykisk och fysisk 

sjukdom tidigare eller nu. Första funktionella anfallet, när fick diagnosen. Vi har 

träffats på vilket sätt och när.  
2. Kan du berätta om ett funktionellt anfall du har haft?  

Vad kan du berätta om hur du upplevde anfallet; före (trigger, varningssignal), 

under, efter… Mönster? Alltid på samma sätt? Hur upplever du tiden mellan 

anfallen?  
3. Hur upplever du dina funktionella anfall?  

Har något förändrats i ditt liv sedan du började få dem? till det sämre? till det 

bättre? Är det något som är dåligt med att ha funktionella anfall, i så fall vad? Är 

det något som är bra med att ha funktionella anfall, i så fall vad? Finns det en 

funktion med dem? Går de att använda på något sätt? Har anfallen lärt dig något? 

Hur är det för dig att ha funktionella anfall? Hur känns det? Hur upplever du din 

kropp, hur är din relation till din kropp? Påverkar anfallen dig på något sätt, hur 

du tänker, hur du handlar, hur du är i relation till andra? Har du något sätt att 

hantera anfallen?  
4. Hur förstår du dina funktionella anfall?  

Vet du varför du har anfall? Vad tänker du är orsaken till att du har dem? Vad 

tänker du utlöser anfallen? Vad tänker du om behandling? Hur gör du det 

begripligt för dig själv att du har funktionella anfall? Om en vän frågade, hur 

skulle du berätta för den vännen om dina funktionella anfall? Och vad tror du 

vännen skulle tänka om dina anfall?  

Avslutning:  

Är det något mer du vill berätta? Någon fråga du saknar? Något mer du vill säga 

innan vi avslutar intervjun? Vill du säga något om hur du har upplevt intervjun? 

Är det något mer du undrar över vad gäller studien?  
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Bilaga 2 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en studie med titeln;  

 

”Hur förstår du dina funktionella anfall? - En pilotstudie för att undersöka 

sjukdomsförståelse hos patienter med funktionella anfall.”  

 

Jag heter Malin Ljungdahl och är student på psykoterapeutprogrammet på Ersta 

Sköndal Bräcke högskola. Jag jobbar också som psykiater på Konsultenheten, 

Psykiatri Sydväst. I psykoterapeutstudierna ingår att genomföra en studie, som 

inför examen kommer att presenteras som en skriftlig uppsats vid högskolan. 

Studiens syfte är att undersöka hur patienter med funktionella anfall upplever och 

förstår sin sjukdom. Detta för att vården, med ökad kunskap om patientens egen 

syn på sin sjukdom, på ett bättre sätt ska kunna möta patienter med funktionella 

anfall under utredning och behandling.  

 

Du har just fått diagnosen funktionella anfall och därför vill jag fråga dig om du 

vill delta i denna studie? 

 

Deltagande i studien innebär att en intervju på 45–60 minuter kommer att 

genomföras här på sjukhuset. Jag kommer att hålla i intervjun och hela intervjun 

kommer att spelas in på band och sedan skrivas ut i text. Intervjuerna kommer att 

behandlas i enlighet med bestämmelser i ”Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor” (SFS: 2003:460) www.lagen.nu. Ingen utomstående kommer att 

få ta del av intervjumaterialet och när studien är avslutad kommer 

intervjumaterialet att förstöras. I den skriftliga uppsatsen kommer det inte gå att 

identifiera vilka som har medverkat i intervjuerna. 

 

Att svara på frågor om hur man upplever sin sjukdom kan vara både utmanande 

och givande, ge viktiga insikter men kanske också öppna upp för jobbiga 

funderingar. Därför är det viktigt att du vet att din medverkan är helt frivillig och 

att du när som helst kan dra tillbaka ditt samtycke till medverkan. Dina fortsatta 

vårdkontakter kommer inte påverkas av om du medverkar i studien eller inte. Du 

kan vända dig till mig för frågor.  

 

Med vänlig hälsning,  

Malin Ljungdahl  

Psykiater och Psykoterapeutstudent 

Konsultenheten, M58 

Karolinska, Huddinge 

malin.ljungdahl@sll.se 

072-4505430 

Handledare:  

Björn Elwin 

mailto:malin.ljungdahl@sll.se
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Informerat samtycke vad gäller studien:  

 

”Hur förstår du dina funktionella anfall? - En pilotstudie för att undersöka 

sjukdomsförståelse hos patienter med funktionella anfall.”  

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas 

och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att 

jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag 

samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om 

sjukdomsförståelse hos patienter med funktionella anfall. 
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