Funktionsmedicin

Ett livsstilsbaserat och patientcentrerat
medicinskt område som strävar efter att
på vetenskaplig grund identifiera och
åtgärda de bakomliggande orsakerna till
kronisk sjukdom.
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System i samverkan
Den funktionsmedicinska modellen bygger på
sju grundläggande fysiologiska system som måste
fungera för att vi ska hålla oss friska:

1

Mage-tarm
Upptag och utsöndring samt tarmflorans hälsa.

2

Struktur
Från cellmembranets till musklernas och
skelettets uppbyggnad.

3

Kommunikation
Hormoner, signalämnen m.m.

4

Transport
Blodcirkulationen, lymfsystemet.

5

Elimination
Nedbrytning och exkretion av restprodukter
och gifter.

6

Energi

7

Immunförsvar

NÄTVERKSTÄNK

ORGANRESERV

Alla delar påverkar varandra. Kroppen är i
grunden ett nätverk av nätverk: celler bildar
organ som i sin tur bildar organsystem.
Om ett system påverkas i positiv eller negativ
riktning, kan det inverka på de andra systemen
i kroppen också.

I funktionsmedicinen strävar man efter att
bygga upp och bibehålla en organreserv — en
motståndskraft som förebygger skador och
som gör att vi lätt återhämtar oss efter tillfällig
stress eller andra belastningar som olyckor
eller sjukdom.
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Det funktionsmedicinska trädet
Det funktionsmedicinska trädet illustrerar hur de underliggande
”rot-orsakerna” kan orsaka sämre funktion i ett eller flera av de
sju fysiologiska systemen.

Hjärtsjukdomar

Hormonsjukdomar

Mag-tarmsjukdomar

De sju grundläggande
fysiologiska systemen

Lungsjukdomar

Diagnoser —
organsystem

Urologiska
sjukdomar

1. Matsmältningen (assimilation)
Upptag av näring, vätska och
syre samt tarmfloras hälsa.

Leversjukdomar
Neurologiska
sjukdomar

Immunologiska
sjukdomar

2. Struktur (structural integrity)
Vävnader & membran—från
cellmembranets till musklernas
och skelettets uppbyggnad.
3. Kommunikation
Hormoner och signalämnen.

4. Transport
Cirkulation & transport via
blodet och lymfsystemet.

Symtom

5. Elimination
(biotransformation & elimination)
Gifter som skapas i kroppen/
kommit in utifrån måste brytas
ned och föras ut med hjälp av
bland annat lever och njurar.

Sju grundläggande
fysiologiska system

Förelöpare, utlösande faktorer
och beständighetsfaktorer

Stresshantering
Fysisk aktivitet

6. Energi
Kroppens energiproduktion
och miljöns påverkan på den.

Miljögifter
Relationer

Näring
Vätska

Trauma

Mikroorganismer

7. Immunförsvar
(defense & repair)
Kroppens försvar mot
hot och inflammationer.

Förelöpare, utlösande faktorer och beständighetsfaktorer

Förelöpare (antecedents) är faktorer som gör en
person mottaglig för vissa sjukdomstillstånd,
till exempel ärftliga faktorer eller saker i miljön.
En vanlig förelöpare är överkänslighet mot
olika livsmedel.
Andra exempel kan vara en akut infektion eller
exponering för miljögifter, men också sådant som
inlärda beteendemönster.

Utlösande faktorer (triggers) är faktorer som utlöser
ett sjukdomstillstånd.
Beständighetsfaktorer (mediators) kan vara
biokemiska eller psykosociala faktorer som bidrar
till sjukdomstillståndet.
Det är viktigt att förstå vilka de här faktorerna
är för att kunna skräddarsy en behandling
åt patienten.
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Funktionsmedicinska verktyg
En tidslinje används för att identifiera faktorer som bidrar till kronisk
ohälsa och sjukdom hos den enskilda individen. Här fyller vårdgivaren
i nyckelhändelser som kan ha relevans för sjukdomens uppkomst.

Tidslinjen är ett viktigt verktyg eftersom
patienter sällan berättar sin sjukdomshistoria i kronologisk ordning.

Utlösande ”Droppen som får glaset att rinna
faktorer:
över” så att symtom uppstår.

Förelöpande
faktorer:

• Resa till Sydamerika
• Menstruation

Sådant som gör
personen mottaglig
för ohälsa.
Ex. i det här
patientfallet:
Långvarig störning av
tarmfloran på grund
av antibiotika och
medicin mot akne och
svampinfektioner.

Förlossning. Viktuppgång.
Flyttade till nytt hus.
Halsbränna.

Menstruation startade.
Återkommande svampinfektioner.
Återkommande ”hjärndimma”.

Slutade äta p-piller,
blev gravid.

Resa till Sydamerika.
Uppsvälld mage, diarréer.

Kronisk bihåleinflammation,
migrän, halsbränna.

Började
äta p-piller.

Före födseln:
Här antecknar vårdgivaren sådant som
kan spela roll, t.ex.
att mamman rökte
under graviditeten.

12 år

Tonår

15 år

24 år 25 år

27 år

(Ålder)

Födelse

Du kan läsa mer om hur de
funktionsmedicinska verktygen
används i den här artikeln 

Med hjälp av en orsaksorienterad matris kopplas de olika
symtomen ihop för att hitta negativa livsstilsvanor, försämrade
funktioner och sjukdomsprocesser så tidigt eller så långt
”uppströms” som möjligt på skalan från hälsa till ohälsa.

FYSIOLOGI OCH FUNKTION:

ÅTERBERÄTTA
PATIENTENS HISTORIA

Organisera patientens kliniska obalanser

Förelöpande faktorer:
Antibiotika
Svampdödande medicin

Utlösande faktorer:
Utlandsresa
Menstruation

Matsmältning
Dysbios
Nedsatt funktion

Immunförsvar
Bihåleinflammation

Mentalt

Känslomässigt

Struktur
Läckande tarm

Energi
Migrän

Andligt
Beständighetsfaktorer:
Dålig sömn

Kommunikation
Migrän/serotonin
PMS, ev. relaterad till migrän

Transport
Blod och lymfsystem

Elimination
Nedsatt avgiftning/
överkänslighet

LIVSSTILSFAKTORER:

Sömn & avslappning
Inte så bra;
vaknar ofta

Fysisk aktivitet
Bra/regelbunden

Näring och vätska
Ganska bra. Ev. fortsatta problem
på grund av odiagnostiserad
överkänslighet mot mjölk eller gluten?

Stress & återhämtning
Ganska stressad pga.
ny baby

Relationer
Bra
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Exempel på behandlingsplan
Det skräddarsydda behandlingsupplägget bygger på omfattande
frågeformulär om symtom och livsstilsvanor, och vid behov tester av
exempelvis tarmflora, hormoner och näringsstatus.
Utöver vanliga läkemedel ingår ofta kost, näringsämnen och växtbaserade medel i behandlingen; ibland även motion och stresshantering.

INLEDANDE
BEHANDLING

UPPFÖLJNING EFTER
TRE VECKOR

UPPFÖLJNING EFTER
ÅTTA VECKOR

▪

Mjölkfri kost

▪

▪

▪

Flukonaxol, medicin
mot svampinfektion

Patienten har slutat
använda migränmedicin

▪

▪

Växtämnet berberin
som har svampdödande
egenskaper 

Bihålebesvären
50 % bättre

Bihålebesvären
och migränen
fortsatt bättre

▪

▪

Har mer energi

▪

Probiotika

▪

D3-vitamin

Patienten har avslutat
behandlingen mot
svampinfektionen,
men fortsätter med
mjölkfri kost, probiotika
och med D-vitamin
tills D-vitaminvärdet
normaliserats

Patientmedverkan
Patientmedverkan är ett nyckelbegrepp inom
funktionsmedicinen. Modellen bygger på att både
vårdgivaren och patienten har ett ansvar för
patientens hälsa.
Patienten och läkaren har en dialog i arbetet med att hitta de felande
länkarna och återställer därmed patientens kontroll över sin egen hälsa.
Detta är i högsta grad en eftersökt modell — inte minst bland kvinnor 
som generellt sett är mindre nöjda  med sin vård än män.
I samarbetet hamnar patientens berättelse i centrum, vilket i sig
stimulerar läkandet. Ett kost- och hälsoprogram utformas efter
patientens problem och situation, som följs upp regelbundet med hjälp av
hälsocoacher tills stabilisering uppnåtts och patienten har införlivat sitt
hälsoprogram i vardagen.
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www.fmfonden.se
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