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I år er det 25 år siden, at Dansk 

Fibromyalgi-Forening blev stiftet. 

I dette nummer ser vi på den udvik-

ling som foreningen har været igen-

nem siden dengang. Heldigvis kan vi 

se forbedringer på mange områder.

Anerkendelse har altid været et centralt område for 
foreningen. Det har ikke altid været let og ofte har vi 
følt, at det var op af bakke at trænge igennem overfor 
både sundhedsvæsen, det sociale system og politike-
re. Særligt i løbet af de sidste par år, har vi dog følt at 
der er kommet lidt mere skub i tingene. Senest har vi 
gennem vores arbejde i Etisk Råds regi oplevet, at 
læger, fysioterapeuter og psykologer er begyndt at 
tage diagnosen alvorligt. I arbejdsgrupperne vi sad i, 
var der udbredt enighed om, at man ikke kan karakte-
risere en sygdom som fx fibromyalgi som en psykisk 
sygdom, bare fordi der ikke er fundet en somatisk 
årsag. Og der var derudover også en ret udbredt 
holdning om, at man ville finde en fysisk årsag til fi-
bromyalgi.

Fælleskabet er et andet område, der altid har været 
fokus på i DFF. Vi er en medlemsorganisation. Det be-
tyder både, at vi skal være talerør og rådgiver for 
mennesker med fibromyalgi, men det betyder i endnu 
højere grad, at vi er en organisation, der er bygget op 
af medlemmer og drevet frem af medlemmernes en-
gagement. På generalforsamlingen har vi mulighed for 
at mødes ansigt til ansigt alle sammen, men det kan 
være svært for alle at deltage. Derfor er det lokale 
fællesskab måske endnu vigtigere. Og derfor arbejder 
vi målrettet med at udbygge og understøtte de lokale 
netværk.

DFF har også altid haft en ambition om, at være 
indsamler og formidler af viden og vi oplever i dag, at 
vi er den eneste forening i Danmark, der målrettet ar-
bejder med fibromyalgi. Vi har kompetente ansatte, 
der følger med i den nyeste viden både inden for 
sundheds- og det sociale område. Det gør at vi kan 

give vores medlemmer en seriøs og relevant viden 
inden for  både mestring af sygdommen og i forhold til 
mødet med det sociale system. Samtidig arbejder vi 
målrettet på at formidle den viden via vores kurser, 
medlemsblad, hjemmeside og nyhedsbreve. 

Men vi skal også omsætte den viden til indflydelse 
og også her er der sket en udvikling på de 25 år. Vi er 
langt mere vidende og professionelle og kan udfylde 
rollen som en troværdig dialogpartner for både sund-
hedsvæsen, det sociale system, medier og beslut-
ningstagere. Samtidigt kan vi også mærke, at det 
langsomt er begyndt at gå op for medierne, at det er 
ganske mange mennesker, der har kroniske smerter 

og fibromyalgi. Vi har set flere artikler i forskellige 
medier i løbet af 2015 og allerede første kvartal i 
2016 har budt på endnu flere artikler med fibromyalgi 
som et element end i hele 2015. Det skaber øget syn-
lighed for de fibromyalgiramte og det skaber øget 
synlighed for foreningen og det betyder større indfly-
delse.

Vi oplever således, at vi gør en forskel for medlem-
merne, men vi vil gerne gøre en forskel for endnu 
flere medlemmer og de positive resultater er blot et 
springbræt til fremtiden. Vi er på vej videre i fuld fart. 
Og fordi vi i år fejrer 25 års jubilæum, så har vi 
måske mere end nogensinde blikket rettet mod frem-
tiden og mod på at tage hul på et nyt kapitel i for-
eningens historie.
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Et springbræt til fremtiden

Vi har kompetente ansatte, der følger med i 

den nyeste viden både inden for sundheds- og 

det sociale område. Det gør at vi kan give vores 

medlemmer en seriøs og relevant viden inden 

for både mestring af sygdommen og i forhold 

til mødet med det sociale system.




