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Symptomer ved fibromyalgi

De hyppigst forekommende symptomer i forbin-
delse med fibromyalgi er følgende: 

• udbredte smerter 
• hovedpine
• koncentrationsproblemer
• hukommelsesproblemer
• problemer med immunforsvaret
• udmattelse
• hurtig udtrætning
• forøget stressfølsomhed
• svimmelhed 
• irritabel tyktarm
• søvnforstyrrelse 
• øget lysfølsomhed 
• øget lydfølsomhed
• problemer i bevægeapparatet
• tørre slimhinder
• tand- og kæbesmerter 
• irritabel blære
• forhøjet risiko for at udvikle depression

Det er vigtigt at huske, at listen med symptomer 
ikke er en facitliste! 

Sygdommen påvirker de fibromyalgiramte meget 
forskelligt. Nogle er mere belastede af bestemte 
symptomer end andre, og samtidig kan sympto-
merne variere i både intensitet og varighed. I nogle 
perioder kan de være meget invaliderende, og 
andre gange er de mindre udtalte.
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Jeg synes stadigt det er hårdt 
at have fibromyalgi 

Lene på næsten 48 har haft diagnosen 

fibromyalgi i et par år, men har haft 

symptomer i 16-17 år.

Sammen er vi stærkere

Foreningens ordinære generalforsam-

ling afholdes lørdag den 20. maj 2017 

kl. 13.00-17.30 på Huset Middelfart.

Funktionelle lidelser og den 
aktuelle dagsorden

Dansk Fibromyalgi-Forening er meget 

uenig i Forskningsklinikkens behand-

lingsmetoder...

Epigenitik

Ordet „epi“ er græsk og betyder „ved 

siden af“. Så epigenetik betyder „ved 

siden af generne“.
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Tænk hvis du blev sendt til psykiater, 
når du havde fået kræft!

 D et lyder absurd, ikke? Vi har alle en 
forståelse af, at en sådan behand-
ling ville være uhensigtsmæssigt. 

Ikke desto mindre er det sådan Forsk-
ningsenheden for Funktionelle Lidelser 
forestiller sig behandlingssystemet for en 
række diagnoser, som de gerne vil samle 
under behandlingskategorien funktionelle 
lidelser. Diagnoser som fx fibromyalgi. 

Det er absurd fordi fibromyalgi er en 
fysisk sygdom. Der er udbredt enighed 
om, at selvom fibromyalgi ikke kan diag-
nosticeres ved en blodprøve eller umid-
delbart dukker op på en scanning, så bety-
der det ikke, at der ikke findes en fysisk 
årsag. 

Forskningsklinikken for Funktionelle 
Lidelser italesætter behandlingskategori-
en, som det eneste behandlingstilbud til 
en række svært diagnosticerbare tilstande. 
Men der er behandlingsmuligheder ikke 
mindst indenfor de tværfaglige smertekli-
nikker. Behandlingen her betyder for 
langt de fleste fibromyalgiramte en mar-
kant forbedring af deres funktionsniveau 
og livskvalitet. 

En del af behandlingen på de tværfag-
lige smerteklinikker kan være psykolo-
gisk. Som en del af et samlet behandlings-

tilbud, der samtidigt indbefatter fysisk 
træning, ergo- og fysioterapi, samt medi-
cinsk behandling har det bestemt sin be-
rettigelse for mange. Men som selvstæn-
dig behandlingsform er det helt utilstræk-
keligt.

Desværre er det ikke kun den evidens-
baserede viden, der afgør behandlingsfor-
men i det danske sundhedsvæsen. Til tider 
synes økonomien at sidde i førersædet, når 
der træffes beslutninger i sundhedsvæse-
net. Derfor er så vigtigt, at der er nogen, 
der kæmper for at den individuelle og evi-
densbaserede behandling.

Løsningen er ikke at ensrette behand-
lingen for mange diagnoser, men:

1.  Hurtig afklaring og målrettet behand-
ling af den enkelte patient er nødvendig.

2.  Behandlingen skal ligesom afklaring 
være tværfaglig.

3.  Afklaring, udredning og behandling 
skal ske med basis i evidensbaseret vi-
den.

Det er det, der er DFFs mål og det vi hver 
dag arbejder målrettet hen i mod. Og det 
er derfor, at dit medlemskab af DFF er helt 
afgørende. 

Landsformand 
Søren Harboe, 
sha@fibromyalgi.dk

Forestil dig, at du for at få en diagnose som kræft skulle forbi en 

psykiater først. En psykiater, hvis udtalelse fik afgørende indfly-

delse på dit videre behandlingsforløb. Forestil dig, at du fik besked 

om, at din kræft var et spørgsmål om indstilling og at du sagtens 

kunne fungere og forsætte i arbejde bare du tog dig sammen.
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„Til tider synes økonomien 

at sidde i førersædet, 

når der træffes beslutninger 

i sundhedsvæsenet.“


