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Behöver jag funktionsmedicinsk vård / hälsocoachning?1

1. Har du en sjukdom eller ett symtom i 
listan till höger?  

2. Upplever du den traditionella vården 
otillräcklig oavsett hälsobesvär? 

3. Vill du förstå de verkliga orsakerna  
bakom dina hälsobesvär och lära dig 
hur du kan må bättre? 

Svarar du ja på någon av dessa 3 frågor 
behöver du sannolikt funktionsmedicin

▪ Övervikt
▪ Högt blodtryck
▪ Högt kolesterol
▪ IBS och andra
  mag-tarmbesvär
▪ Autoimmuna sjukdomar
▪ Reumatiska sjukdomar
▪ Fibromyalgi
▪ Kronisk trötthet
▪ Utmattningssyndrom
▪ Depression

▪ Ångest
▪ Kognitiva nedsättningar
▪ Led- och muskelbesvär
▪ Hudåkommor
▪ Allergier och astma
▪ Diabetes och andra  
  metabola sjukdomar
▪ Hormonella obalanser
▪ Stressrelaterad ohälsa
▪ Sköldkörtelbesvär

Vad är Funktionsmedicin? 2

Funktionsmedicin är friskmedicin - en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar 
och behandlar de underliggande orsakerna till kroniska livsstilssjukdomar och symtom. 
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Hur hittar jag rätt funktionsmedicinsk vård / hälsocoachning?

Sök efter rätt  
yrkesutövare

3

Din ohälsa diagnosticeras enligt funktionsmedicinska principer genom att oba-
lanser i de olika biokemiska systemen kartläggs, snarare än genom medicin-
ska diagnoser. Det är som att analysera din kropps funktioner likt en ingenjör 
analyserar en maskin. De 7 biokemiska systemen är matsmältningen, immun-
systemet, ämnesomsättningen, nedbrytning och utsöndring, hormonsystemet, 
rörelseapparaten och cirkulationssystemet.

Hur går det till?4

Behandling är  
delvis utbildning

Egenvård, behandling & utbildning5

Val av yrkes-
utövare

Det är viktigt att den yrkesutövare du vänder dig till är välutbildad, oavsett om 
det är en läkare, sjuksköterska, dietist, terapeut eller hälsocoach. Fråga efter 
utbildningsbakgrund och erfarenhet. Välrenommerade skolor är de i USA samt 
vår egen i Sverige och vår partnerskola Funktionsmedicinska Vårdutbildningar. 

Vid metabola rubbningar, stressrelaterade symtom, IBS och långvarig trötthet 
behöver inte en läkare anlitas som förstainstans. En läkare är att rekommendera 
som förstainstans när du behöver skol- och funktionsmedicinsk kombinationsbe-
handling eller när dina hälsobesvär behöver utredas djupgående. 

Hälsosamma vanor i de 6 nedan livsstilsdelarna har en kraftfull läkande verkan 
på många sjukdomar och symtom. Utmana därför dig själv först med att under 
30 - 60 dagar äta en sund kost, ta dagliga promenader, bejaka god sömn och få 
balans mellan stress och återhämtning för att se hur det påverkar dina symtom.  

Du kan söka efter yrkesutövare på fmvu.se (legitimerad vårdpersonal) och  
paleo-institute.se (funktionsmedicinska terapeuter / kost- och hälsocoacher).

Du blir sedd och 
lyssnad på

Det inledande samtalet ger dig gott om tid att berätta hela din historia. Inför sam-
talet behöver du fylla i ett heltäckande intagningsformulär och du ombeds göra 
ett antal labbtester som mäter dina biokemiska system. Labbtester är kostsam-
ma, men visar svart på vitt ditt hälsotillstånd. Det är i sin tur nödvändigt för att 
ställa rätt funktionsdiagnos och skräddarsy behandlingen så noga som möjligt. 
En behandlingsperiod är normalt 3 - 12 månader.

Mindre fokus på 
diagnoser, mer på 
dina biokemiska  
obalanser

Egenvård innan  
du söker vård

Funktionsmedicinsk behandling betonar symtomspecifika och individanpas-
sade kost- närings- och livsstilsåtgärder, men kan också bestå av läkemedel, 
samtalsterapi, sjukgymnastik och andra skolmedicinska åtgärder. Behand-
lingen består också av utbildning i hur din livsstil påverkar aktuella symtom 
och hur du kan upprätthålla hälsosamma vanor över tid. 
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