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Kroniske smerter er en fast følgesvend resten af livet, 
når de først har sat ind. Derfor er det vigtigt at blive 
klædt på hurtigst muligt til at kunne håndtere sin syg-
dom. Patientuddannelse kan være med til at gøre det 
lettere at leve med kroniske smerter og begrænse smer-
terne, hvis du får den tidligt i et forløb. 

Patientuddannelse er traditionelt noget, der udbydes 
fra sundhedsvæsenets side. For fibromyalgiramtes ved-
kommende er der et tilbud på Frederiksberg Hospital. 
Men ofte er der lang ventetid på at komme på uddannel-
sen, og derudover kommer uddannelsen sjældent ind på 
alle aspekter af at leve med en kronisk sygdom. Derfor 
har DFF i mange år udbudt kurser omkring det at leve 
med fibromyalgi, hvor du kan få redskaberne til at leve 
et godt og aktivt liv med fibromyalgi.

Patientuddannelse gør livet lettere
Når du får konstateret kroniske smerter, som fx i forbin-
delse med fibromyalgi, er der i dag ikke et tilbud om lø-
bende opfølgning. Når du bliver udredt, får du en smule 
information om diagnosen, men derefter er du som of-
test henvist til at klare dig selv med lidt hjælp fra egen 
læge.

Hvis du i stedet gennemgår en patientuddannelse med 
fokus på hvilke ting, du selv kan gøre for at få det bedre, 
og hvordan du kan tilrettelægge en dagligdag, så du 
bedst bevarer funktionsevnen. Du får at vide hvilken me-
dicin, der eventuelt kan hjælpe dig. Ligeledes hvordan og 
hvilken træning du skal satse på. Endvidere lærer du om 
de rigtige arbejdsstillinger, og hvordan du kan håndtere 
det psykiske pres, det er at leve med kronisk smerter. 

Hvordan du bedst inddrager dine pårørende i patient-
uddannelsen og meget mere.

Den rigtige patientuddannelse med den rette opfølg-
ning kan samtidigt spare mange ressourcer i både sund-
hedsvæsenet og i det sociale system.

En kronisk smertepakke
Patientuddannelse var et vigtigt punkt i den kroniske 
smertepakke, DFF lancerede under valgkampen tidligere 
i år, men nu skal budskabet ud over rampen og veksles 
til reelle resultater. „Derfor er DFF nu i gang med en 
længere proces, hvor vi med vores kroniske smertepak-
ke i hånden vil tage ud og møde de forskellige partier 
og præsentere dem for den viden, vi kan tilbyde dem“, 
fortæller DFFs formand Søren Harboe. 

Patientuddannelse:

DFF giver dig viden 
til at handle

 Af Mark Sinclair Fleeton

Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) 

mener, at patientuddannelsen ikke bare 

hjælper mennesker med fibromyalgi – 

men også kan være med til at spare 

penge i både sundhedsvæsenet og på 

de kommunale og regionale budgetter.

DFF tilbyder følgende patientuddannelse:
• Mestringskursus
• Pårørendekursus
• Træning – hvorfor nu det?
• Håndtér dit liv.
• Mindfullness (nyt fra 2016)
• Job og fibromyalgi (nyt fra 2016)

Læs hele DFFs kursusprogram på bagsiden af 
bladet og læs mere om kurserne i indstikket 
midt i bladet eller på vores hjemmeside:
www.fibromyalgi.dk.
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Smertepakken er et konkret forslag til en konstruktiv 
dialog med sundhedspolitikerne, der skal gøre behandlin-
gen af mennesker med fibromyalgi bedre og dermed give 
de ramte en bedre livskvalitet. 

DFFs formand Søren Harboe udtaler: „Derudover 
mener DFF også, at vores forslag vil betyde en mere ef-
fektiv behandling, der på sigt vil kunne spare penge på 
både udgifter til behandling og på sociale ydelser. En tid-
ligere indsats mod kroniske smerter begrænser både 
smerterne og nedslidning – både fysisk, psykisk og øko-
nomisk – og dermed udgifterne til behandling. Det viser 
al erfaring.“ 

En tidlig og effektiv behandling vil også væsentligt 
øge muligheden for at fibromyalgiramte og andre med 
kroniske smerter vil kunne fastholde deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet og dermed reducere udgifterne til over-
førselsindkomster i form af sygedagpenge og førtidspen-
sion.

Patientuddannelse som en del 
af behandlingen
DFF er stor tilhænger af tværfaglig smertebehandling for 
fibromyalgiramte. Det kræver en helhedsorienteret til-
gang at bringe mennesker derhen, hvor de kan have et 
godt og aktivt liv med sygdommen. Det er en vigtig 
basis for at komme videre at vide noget om diagnosen 
fibromyalgi, og hvordan man kan håndtere en hverdag 
med kroniske smerter. „Der findes ikke en kur mod fi-
bromyalgi. Man kan ikke blive helbredt ved at tage en 
pille“, siger Sundhedspolitisk konsulent i DFF Sif Holst og 
forsætter: „Men der er meget, man selv kan gøre for at 
have et godt liv med fibromyalgi. Træning er en ting, og 
at lære sig selv og sin krop at kende er en anden.“ 

Effektiv og hurtig behandling 
sparer penge
Den typiske fibromyalgiramte har i dag været igennem 
et forløb på omkring 10 år, inden de har fået diagnosen. 
Dertil kommer tab i forbindelse med sygefravær på ar-
bejdet, afklaringsforløb med henblik på at komme tilbage 
til eller fastholdelse på arbejdsmarkedet og ikke mindst 
tab af arbejdsevne. Alt i alt store beløb. Men sådan be-
høver det ikke at være. Hurtig udredning og effektiv pa-
tientuddannelse kan spare mange penge på de offentlige 
budgetter. Der er erfaring for, at hurtig smertebehand-
ling kan bremse udviklingen hos mange med fibromyalgi. 
Det samme kan siges om patientuddannelse. Det bety-
der i et samfundsøkonomisk perspektiv, at man inden for 
sundhedsvæsenet og det sociale system vil kunne spare 
på udgifterne ved at sørge for, at fx mennesker med fi-
bromyalgi udredes og kommer i behandling hurtigere 
end de gør i dag.

I nogen sammenhænge (fx i de Nationale 
Kliniske Retningslinjer) ses patientuddannelse 
meget specifikt som offentlige tilbud. 
DFF ser patientuddannelse i et noget bredere 
perspektiv. Sundhedsstyrelsen har tidligere 
defineret patientuddannelse således:

Patientuddannelse:
Et struktureret uddannelsesforløb, rettet individuelt 
eller til grupper af patienter og eventuelt pårøren-
de. Uddannelsen kan være sygdomsspecifik, rettet 
til patienter med en given sygdom / tilstand eller 
generel, rettet til patienter / borgere med forskelli-
ge sygdomme / tilstande.

Sygdomsspecifik patientuddannelse:
Gruppebaseret / individuel patientuddannelse inden 
for en specifik kronisk sygdom, hvor uddannelsen 
sigter på at give patienten en forståelse af den 
konkrete sygdoms nærmere karakter og dens be-
handlings- og forebyggelsesmuligheder. Uddannel-
sen sigter også på at give patienten praktisk viden 
og kompetencer til at mestre sygdommen og livet 
med kronisk sygdom. Her indgår også muligheder-
ne for egenbehandling og monitorering af sygdom-
men i et aktivt samspil med sundhedsvæsenet.

Generel patientuddannelse
Gruppebaseret patientuddannelse på tværs af diag-
noser / tilstande, hvor der er fokus på generelle te-
maer omkring livet med en kronisk sygdom. Det vil 
sige livsstilsændringer og psykologiske og sociale 
forhold, herunder også arbejdsmæssige forhold mv. 
der påvirkes i mødet med sygdom. Hovedvægten 
lægges hermed på, at patienten tilegner sig kompe-
tencer til at mestre sygdom og symptomer.
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...der er meget, man selv kan gøre for at have 

et godt liv med fibromyalgi. Træning er en 

ting, og at lære sig selv og sin krop at kende 

er en anden.




