
Vad menar vi med 
biopsykosocial (BPS)?

Inledande reflektioner

Emmanuel Bäckryd 



Det var en gång två 
läkarstudenter som 

satt i en bil… 



Jag hävdar: 

BPS-modellen missförstås 
(ofta?) 



Inflytelserik inom 
smärtmedicinen! 
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Det biomedicinska perspektivet på sjukdom är… 

• Framgångsrikt på många sätt! 
• Men: 

– Statiskt, inte dynamiskt
– Patienten är som en trasig maskin, inte en aktör
– Dualistisk syn på människan (själen som icke-kroppslig) 
– Med mera… 

Baserat på Engel 1977 och 1979
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Engels alternativ till ett strikt biomedicinskt 
perspektiv: 

Den bio-psyko-sociala modellen

Samspel mellan
Bio – Psyko – Socialt 



Jag hävdar att 
den biopsykosociala modellen 

ofta missförstås



3 missförstånd



1

Den handlar om 
snällhet och empati





2

Den handlar om 
anamnestisk 
noggrannhet 



Fokus på detaljerad 
anamnes
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-psyko-Bio- -social
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-psyko-Bio- -social



Vad är risken om vi borrar ner oss i detaljer? 
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Risken… 
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Drunkna i detaljer  
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Missar den stora bilden! 
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Och vägen… 
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-psyko-Bio- -social

Helhets-bedömning



”Borrandet” i detaljer är inte 
syftet… 



Syftet är att landa i en smärt-
bedömning 



Poängen med den bio-psyko-sociala 
modellen är… 

• Interaktionen mellan B, P och S 
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Bevers et al 2016

34Title/Lecturer



Poängen med den bio-psyko-sociala 
modellen är… 
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Poängen med den bio-psyko-sociala 
modellen är… 

• Interaktionen mellan B, P och S 
• Förståelsen för patienten som aktör som kan påverka 

sin egen situation 
• Dynamiken!
– T. ex. uppkomst av ”onda cirklar” 
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Exempel på ”ond cirkel” 37



3 

Den är 
vetenskapligt suspekt



Ghaemi 2009
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BPS-modellen är… 
• inte ovetenskaplig
• inte per definition ”freudiansk” 
• fullt förenlig med att psykologiska fenomen realiseras 

i hjärnan (inte ”dualistisk”)  

För att säga det självklara… 



BPS-modellen handlar om att… 
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BPS-modellen handlar om att… 

• Även andra discipliner än neurobiologin har något 
att säga  om smärtan

• Till exempel: Respektera psykologin och 
beteendevetenskapen som akademiska ämnen 

• Därför ska vi strax lyssna på en psykolog
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Det var en gång två 
läkarstudenter som 

satt i en bil… 



BPS-modellen… 

1. Handlar inte om snällhet
2. Är något mer än enbart anamnestisk noggrannhet 

och fokusering på detaljer
3. Innebär inte att man är ”ovetenskaplig” 
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Tack! 
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