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I forbindelse med høringen 
om funktionelle lidelser, som 
blev afholdt på Christians-
borg onsdag 19. marts, har 
der været en række indslag i 
medierne i anledning af disse. 
Generelt har disse indslag 
været præget af en meget  
ukritisk tilgang til problem-
stillingerne i forbindelse med 
begrebet funktionelle lidelser 
og de problemstillinger, der 
følger heraf.

I den forbindelse er Dansk Fibro-
myalgi-Forening ligeledes blevet 
kontaktet af flere landsdækkende 
medier, hvor foreningen bl.a. har 
gjort opmærksom på, at fibromyalgi 
ikke er en psykiatrisk lidelse, og at 
WHO anerkender diagnosen som en 
reumatologisk lidelse. Dette syns-
punkt har desværre ikke haft medi-
ernes interesse, og foreningens 
synspunkter i denne forbindelse er 
derfor ikke blevet citeret eller kom-
menteret i medierne. Når man ikke 
kan bekræfte „den gode historie“ og 
levere en illustrativ patientcase, som 
bekræfter fordelene ved begrebet 
funktionelle lidelser, forsvinder me-
diernes interesse desværre som dug 
for solen.

Den eneste undtagelse fra dette 
er Information, der efter den første 
kontakt, hvor vi ikke ønskede at 
indgå i den først skitserede historie, 
vendte tilbage dagen efter og som 
endte med at skrive historien „Ti  
patientforeninger: Vi vil ikke stemp-
les som psykisk syge“. Artiklen kan 
læses her: http://www.information.
dk/492004 

Nogle af de problemstillinger, for-
eningen bl.a. har gjort opmærksom 
på i denne forbindelse, er den mang-
lende dokumentation for, at behand-
lingsprincipperne for funktionelle li-
delser hjælper patienterne, samt at 
det er problematisk, at et stort for-
sikringsselskab som Tryg Forsikring 
og Trygfonden involverer sig i pro-
jektet med så stort et millionbeløb.

Foreningen var endvidere repræ-
senteret ved høringen på Christians-
borg, selv om det ikke var muligt at 
deltage i debatten pga. den stærkt 
begrænsede taletid. Men på Christi-
ansborg kunne der heldigvis spores 
en mere kritisk tilgang fra de frem-
mødte politikere, end det har været 

tilfældet fra mediernes side. Det er 
foreningens håb, at denne politiske 
opmærksomhed vil kunne spores i 
sundhedsvæsenet fremover, så det 
ikke alene bliver den psykiatriseren-
de tilgang til en række fysiske lidel-
ser, som fremover dominerer debat-
ten og holdningerne i sundhedsvæ-
senet.

Udover at fastholde fokus på, at 
fibromyalgi (i modsætning til funkti-
onelle lidelser) er en selvstændig 
diagnose i det danske sundhedsvæ-
sen, er det vigtigt at fokusere på, at 
der i Sundhedsstyrelsens regi i øje-
blikket arbejdes på at udfærdige et 
sæt nationale kliniske retningslinjer 
til behandling af kroniske smerter i 
bevægeapparatet, herunder fibro-
myalgi. Dansk Fibromyalgi-Forening 
indgår i referencegruppen for dette 
arbejde.

Sidst men ikke mindst kan det op-
lyses, at WHO via sin Twitterkonto 
har meldt ud, at diagnosen fibro-
myalgi fortsat vil være placeret 
under reumatologien i de kommende 
ICD-11 klassifikationskriterier. Der er 
ikke planer om at ændre diagnose 
eller placering til det psykiatriske 
område, heller ikke selv om Funktio-
nelle Lidelser under betegnelsen Bo-
dily Distress Syndrom skulle ende 
med også at blive optaget på diag-
noselisten.
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