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DFF og de 
funktionelle 
lidelser
Af Mark Sinclair Fleeton

Funktionelle lidelser er igen på dagsorde-
nen. Der er store interesser på spil ikke 
mindst økonomisk. 

Men det handler også om mere end det. 

Det handler om mennesker, deres funkti-
onsevne og deres livskvalitet. 

Derfor har vi i DFF gennem mange år imø-
degået funktionelle lidelser, som behand-
lingskategori og Bodily Distress Syndrom 
som diagnose. 

På vores hjemmeside kan du finde en tema-
side om funktionelle lidelser. Her kan du 
finde de ovennævnte dokumenter i sin fulde 
form. 

Du kan også læse mere om funktionelle 
lidelser og kritikken af behandlingskatego-
rien.

www.fibromyalgi.dk/tema
/funktionelle-lidelser 

• Indlæg fra daværende formand Anne Bendixen „TERM-

modellen“ i Fibromyalgi.dk nr. 1 2004

• Fibromyalgi.dk nr. 3 2004 bragte svaret fra funktionelle 

lidelser

• Per Fink og Marianne Rosendal udgiver bogen „Funktio-

nelle Lidelser – udredning og behandling“ (Munksgaard 

2012)

• DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) sender „Klini-

nisk vejledning om funktionelle lidelser“ i høring

• DFF udsender  sammen med ME Foreningen, og MCS-

Danmark (patientforening for duft- og kemikalieoverføl-

somme) „Klinisk vejledning møder lægefaglig kritik“ til 

ugeavisen „Dagens Medicin“.

• Den 19. marts 2014 høring i Folketingets Sundheds- og 

Forebyggelsesudvalg funktionelle lidelser. 

• Efterfølgende samråd med daværende sundhedsmini-

ster Nick Hækkerup. Høringen og samrådet blotlagde 

dels de interne stridigheder omkring begrebet funktio-

nelle lidelser indenfor sundhedsvæsenet og samtidigt 

en manglende vilje til at gå i rette med brugen af funk-

tionelle lidelser. 

• I 2016 funktionelle lidelser rundsender skrivelse til 

Sundhedsministeren, Sundheds- og Ældreudvalget, 

Danske Regioner og KL (Kommunernes Landsforening). 

• Skrivelsen følges op af et foretræde for udvalget

• DFF sender svar til minister, udvalg, regioner og Sund-

hedsstyrelsen

• DFF retter henvendelse til formanden for Ældre- og 

Sundhedsudvalget.

• Fibromyalgi.dk nr. 2 2017 bringer tema om Funktionelle 

lidelser
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