
Vad menar jag med biopsykosocialt?

En fatigue- och IBS-forskande allmänläkares perspektiv

Anna-Karin Norlin med.dr, spec i allmänmedicin, teamet för långvarig komplicerad trötthet, SORC, US Linköping

2022-10-06



2



BRAIN
GUT 
mikrobiota
-axis

Patofysiologiska faktorer

Central modulering av afferenta
signaler

Minskad hämmning av efferenta
signaler

Obalans i HPA-axeln

Autonom dysfunktion

Mikrobiota-ENS interaktion

Immunaktivering

Serotonerg
Signalering

Barriärfunktion

Visceral hypersensitivitet

Förändrad sekretion & motilitet

Symptom 
Triggers
Stress
Mat

Predisponerande faktorer

Genetik

Kvinnligt kön

Gastroenterit

Psykologiskt trauma

Brain-gut, gut-brain, gut-brain-bug disorders



Ingen 
association 
mellan 
upplevd 
stress och 
kortisol i 
hår nivåer 
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En betydande andel IBS-
patienter hade låga kortisol 
i hår nivåer. Har de en 
pressad HPA-axel? (I)

Hög känsla av sammanhang, frånvaro av buksmärta och låg 

ålder var associerat med  god självskattad hälsa (II)
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Fatigue var associerat med 
emotionell misshandel 
under uppväxten (III)

Fatigue var 
kopplat till både 
något högre 
nivåer av TNF-α
och ändrad 
konnektivitet i 
ett mesokortiko-
limbiskt nätverk  
(III)

Samsjuklighet i allmänhet och 
särskilt sömnstörning var 
associerat med hög 
vårdkonsumtion (II)

Mer stress (I)
Lägre kortisol i hår (I)
Färre med upplevd god hälsa (II)
Nära dubbelt så mycket vårdkontakter (II)
Mer komorbiditet (II)
Mindre känsla av sammanhang (II)
Mer fatigue (II)
Högre plasmanivåer av TNF-α (III)
Mer barndomstrauman (III)

Att bättre förstå biopsykosociala mekanismer vid IBS och 
dess associationer till stress, samsjuklighet och fatigue

En utsatt grupp

(Modifierad från
Drossman 2006,
Tanaka 2011)



Fatiguekohorten

FATIGUE
Olika dimensioner

Associerade somatiska symtom
”sickness behavior”

Postcovid
ME/CFS

Utmattningssyndrom
Följs under 2 år avseende 
symtom och biomarkörer

(friska kontroller lämnar prov 
och fyller i enkäter vid ett 

tillfälle)

Samsjuklighet
Journal
Ev. oupptäckt via 
frågeformulär: 
HSD, NP, PTSD

Psykosociala 
påverkansfaktorer
Interoception
Perfektionism
Stress
Ångest och depression
Negativa tidiga händelser

Biomarkörer
Låggradig 
inflammation 
Proteomik, 
metabolomik
fMRI (DMN och 
salience network
bla)
Nässköljvätska

Nutrition
Kroppssammansättning
Kostdagbok
Metaboliter i urin
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DIAGNOSER
Andra reaktioner på svår stress
Hypermobilitetsspektrumstörning
Generaliserat ångestsyndrom
Hypotyreos
IBS
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• Det handlar om system – från mikro till makro…

• Inte antingen eller – både och: bio – psyko – socialt

• Går hand i hand med ett stressystemperspektiv

• Är för mig relevant vid i princip alla diagnoser och tillstånd för förståelse av ibland 
uppkomst och ibland aktuell symtomflora samt ofta båda och liksom vidare även 
även vid val av behandlings- och rehabiliteringsinsatser

vad jag menar med biopsykosocialt…
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