Underskriftsindsamling imod det psykiatriske
forskningsbegreb ”funktionelle lidelser”
-------------------------------------------------UDDRAG af kommentarer fra underskriverne på den landsdækkende underskriftsindsamling ”DIN
Patientsikkerhed” som med tydelighed viser, hvorledes forskningsbegrebet ”funktionelle lidelser”
resulterer i fejldiagnosticering og fejlbehandling, og derfor ikke kan anbefales til implementering i
det danske sundhedssystem pga. manglende evidens.
Nedenstående citater er blot et lille udpluk fra underskriftindsamlingen som har over 10.000
borgeres uderskrifter – heraf mange begrundede.
ME Foreningen har naturligvis kontaktinformationer på de personer som har skrevet disse
kommentarer I underskriftsskemaet.
AVISARTIKEL FRA MARTS OM FL
http://fredericiaavisen.dk/debatindlaeg-funktionelle-lidelser-skal-afskaffes/
www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed
-------------------------------------------”Jeg som læge finder det dybt bekymrende, at somatiske sygdomme, der er utilfredsstillende
årsagsmæssigt dokumenteret pr. automatik klassificeres som psykiatriske sygdomme.”
”Som sygeplejerske er det oplagt at støtte denne underskriftsindsamling, når man har sat sig ind i
baggrunden for den”
”Jeg er psykolog og meget uenig med de folk, der står bag "Funktionelle Lidelser".
”Jeg underskriver på dette, da jeg også som uddannet sygeplejerske på ingen måde er tryg med
"funktionelle sygdoms begrebet"; sætter patienter i direkte forkert bokse / og dermed sætter
både på det individuelle område, men også hele grupper i risiko for fejlbehandling ”
” Funktionelle lidelser er opstået, fordi vores læger ikke er dygtige nok. Danske læger ligger
desværre langt bagefter udenlandske kollegaer. Det er pinligt.”
”Arbejder som social rådgiver og ser hvilke rapporter der kommer fra Klinikken for funktionelle
lidelser. Et almindeligt menneske med kendskab til menneskers psyke kunne nedskrive samme
rapport. ... det er spild af penge.”
” Funktionel Lidelse, bliver slynget ud i flæng, med stor sandsynlighed for fejldiagnose. ALT kan
efterhånden tilskrives "Funktionelle Lidelser". Det må stoppe”

”Jeg skriver under, fordi jeg som fysioterapeut har været i kontakt med patienter, som fejlagtigt
har fået diagnosen funktionel lidelse for fysiske sygdomme, som bækkenbundløsning, piskesmæld
og forskellige ryglidelser. De er derfor blevet fejlbehandlet, og det ikke har hjulpet dem at sidde i
en rundkreds og dyrke mindfulness mv, som forskningsenheden for funktionel lidelse anbefaler.
Det har store konsekvenser for disse patienter, men også samfundsøkonomisk, idet mange af
disse patienter alt for sent får den rette behandling.”
”Det tankesæt, der ligger til grund for en ensidig diagnogstisering af svære, fysiologisk og
biokemisk komplicerede sygdomme og syndromer, som værende af psykiatrisk oprindelse, hører
fortiden til - eller rettere burde gøre det...”
”Jeg har selv fået diagnosen da jeg havde et behandlingsforløb på forskningsklinikken. Jeg følte
mig manipuleret med og behandlingen hjalp intet på mit piskesmæld. Det er noget forbandet
svineri og skal stoppes!”
”Jeg har hørt om mange destruktive forløb i kølvandet på pseudodiagnosen "funktionelle lidelser",
men ingen konstruktive. Tvangsbehandling er lige så stille ved at blive genindført i Danmark.”

”Jeg har gennem mange år haft store problemer med min mave. Lægen gav mig til sidst
"diagnosen" funktionel lidelse!! Et år efter med tiltagende smerter, fik jeg endelig konstateret
Colitis Ulcerosa af en speciallæge. Der var jo en grund til mine smerter....”
”Det kostede os 11/2ÅR EKSTRA AT FÅ en korrekt somatisk diagnose på vores søn , som havde
ondt i maven. I stedet for at undersøge ham gav de ham diagnosen, psyko-somastiske smerterfunktionel lidelse, men i virkeligheden lider han af kronisk bugspytkirtelbetændelse - han er 14 år
og har haft ondt i maven siden han var 10år gammel”
”Jeg mener det at Staten og andre er med til at blåstemple BDS som diagnose er dybt
forkasteligt!”
”Efter 11 år med diagnosen Parkinson er der neurologer der forsøger, at overbevise mig om, at
jeg ikke har Parkinson men at det er funktionelle lidelser.”
Funktionelle lidelser er dybest set et bedrag, en diagnose som er opfundet af nogen smarte
psykiatere, som har fundet en levevej ved at behandle en mængde fysisk syge borgere med
psykiatriske 'behandlinger', som ikke virker på fysisk sygdom.

“Det er provinsielt og ikke professionelt i sammenligning til andre landes forskning og håndtering
af samme diagnoser.”
”Vi kan ikke svigte befolkningen, og uden korrekt og grundig diagnosticering er det nøjagtigt hvad
vi gør. Vi er nød til at sikre at personale inde for sundhedssektoren har de korrekte værktøjer og at
de er uddannet herunder også praktisk trænet i at diagnosticere og behandle patienter korrekt og
med medfølelse.”
” Jeg skriver under fordi jeg stadig håber og tror at det vil kunne gøre noget, selv om jeg er
begyndt at tvivle på disse underskriftindsamlinger, har ikke hørt om nogen endnu der har påvirket
regeringen........”
” Jeg skriver under, fordi jeg selv har oplevet, at blive fejlbehandlet. Jeg har en fysisk diagnose, (en
autoimmun, neurologisk), men har af kommunen været sendt til behandling på forskningsklinikken
for funktionelle lidelser. Her mente man, at kunne helbrede mig med mindfulness. Behøver jeg
nævne det ikke virkede?”
”Fordi jeg som psykoterapeut oplever at flere af mine klienter fejlagtigt får det hæftet på sig, når
de ikke kan finde årsagen til personens symptomer”
” Fordi jeg som sygeplejerske har oplevet hvor dårligt behandlet og undersøgt personer med
diagnosen " funktionel lidelse" bliver på de danske sygehuse. Mine egne erfaringer er fra en akut
medicinsk og delvist kirurgisk modtagelse. " Sig det ikke hvis blodprøverne ikke er helt som de skal
være, så får vi aldrig patienten ud herfra"
”Mit barn på 15 år som fik en nakkeskade i en ulykke på hendes skole i 2011 blev henvist til
funktionel lidelse af skolelægen ”
”Jeg skriver under, fordi jeg er enig med forfatteren af dette andragende samt fordi jeg har
mistet 2 pårørende, hvis kræft ikke blev opdaget i tide, fordi deres praktiserende læger hvilede i
den funktionelle hængekøje.”

Jeg skriver under, fordi jeg er en af dem, der i de sidste 5 år har kæmpet og kæmpet imod
jobcentres vedholdende forsøg på at flytte fokus væk fra mine veldokumenterede fysiske handicap
I knæ og ryg efter en trafikulykke og over på psykiatriske diagnoser, som min egen psykiater ikke
finder belæg for.

”Vi kan rent etisk ikke blive ved med at se til, imens syge mennesker snydes for korrekt behandling
via psykiatrisk diagnosekonvertering. ”
Jeg selv er blevet påhæftet diagnosen BDS, og nu sidder fast i systemet og ikke kan få anerkendt
mine kroniske smerter som andet end værende psykisk betinget.
”Fik diagnosen funktionelle lidelse henvist af egen læge. Men har lavt stofskifte og elhers danlos!
Rimeligt godt ramt ved siden af....”
”Fordi BDS er et udtryk for lægernes manglende kompetancer og forståelse for det enkelte
menneske.”
”Jeg er hpv vaccine skadet og har af 3 forskellige læger fået at vide jeg lider af funktionelle
lidelser”
M.E. Diagnostiseret i Sverige. Modtaget behandling i Norge til væsentlig bedring.
Betalt med hjælp fra familie !
”Jeg har selv en datter med borrelia som i DK kun har diagnosen funktionel lidelse, hvilket et
fuldstændig hen i vejret.”
”Jo flere beviser forskerne lægger frem om at ME er en fysisk sygdom, jo mere ihærdigt prøver
Sundhedsstyrelsen at benægte at det er en fysisk sygdom. Det giver ingen mening, og det må
derfor være en pengesag. Meget trist for de mennesker der er ramt, og meget pinligt for
Sundhedsstyrelsen.”
”WHO har klare retningslinjer, lad os bakke op om dem.”
”Har oplevet "psykiatrisering" i praksis og set, hvor forkert det er. Kan se nødvendigheden af at
stoppe dette og spore lægevidenskaben ind på forskning baseret på fysiske fakta.”
Jeg skriver under fordi flere og flere med min diagnose, FIBROMYALGI, tvinges til at acceptere at
få indskrevet funktionelle lidelser som en del af deres lægejournal...
”Jeg har været ude for 3 trafikuheld og ved, hvor stejl bakken er... Oveni det har man slet ikke
brug for, at nogen- på grund af manglende viden - prøver at vende noget fysisk til noget psykisk.”
” -Det er uhyggeligt at man i et samfund, som DK, hvor man burde være oplyst, kan finde på, at
lade en hokus-pokus-diagnose, som "Funktionel lidelse" er, pludselig gå ind og tage over for
evidensbaserede diagnoser, som man internationalt har videnskabeligt dokumenteret gennem
mange år! ”
”Jeg er diagnostiseret med BDS kronisk stress og fået antidepressiv mod det og har det bare værre
og værre. Nu fundet ud af jeg har lavt stofskifte fordi jeg ikke har givet op.”

”København kommune selv henviser til Forskningsklinikken for behandling af funktionel lidelse på
Aarhus universitetshospital. Jeg har afventet svar siden den 27.04.2016 jeg har også anket
spørgsmålet, men ankestyrelsen har undlad af svare. Jeg anser det som en meget problematisk
værktøj i sagsbehandlingen.”’
”Jeg skriver under fordi jeg med min psykodynamiske baggrund helt indlysende kan se at Per Finks
model til at diagnostisere med "Funktionel Lidelse" beror på rent fup! Dette påviste jeg for den
psykolog der på Skejby sygehus gav min datter diagnosen og hun måtte erkende at hun havde
taget fejl. Alligevel forsøgte HPV-centeret at prakke hende selv samme diagnose på. Hvilket
bevidner hvor meget fusk der begåes under dække af denne skraldespandsdiagnose!”
”Jeg skriver under fordi jeg fik betegnelsen funktionel lidelse på trods af, at jeg selv mente at min
sygdom var af fysisk og ikke af psykisk karakter. Fik senere konstateret stofskiftesygdom og
binyretræthed”
”Vi pt står med en nyresyg dreng, som de ikke kan forstå bliver ved med at have invaliderende
smerter hver dag. Så er det bare nemt for dem at kalde det funktionel lidelse.”Derfor står vi
fuldstændig i stampe med en syg dreng!”
” Som faglig konsulent i Hjernerystelsesforeningen”
”Min datter har ME med mange fysiske symptomer, og skal ikke behandles som en psykiatrisk
patient med terapi og fysisk træning, selv let basin træning ved fys forværrer hendes sygdom
markant.”
”Jeg skriver under, fordi dette er det absolut vigtigste tiltag indenfor sundheds- og
socialsystemet og dybt væsentligt for ALLE danskere.”
”Jeg skriver under fordi jeg mener, at den måde begrebet Funktionel lidelse bruges på i DK er
krænkende for vores menneskerettigheder og et udtryk for et farligt menneskesyn.”
” Af mange årsager er det vigtigt både for patient og behandlere, at korrekte diagnoser kommer
frem, således patient bliver korrekt behandlet, beholder sin værdighed og ikke køres rundt i det
offentlige system af folk, der ikke har kompetent viden og udnytter forholdene til kassetænkning.”

”Jeg selv fornyligt er blevet opmærksom på denne diagnose 'funktionelle lidelser' i det en ung
læge vil have mig henvist til denne. Dette på trods af tydelig blå/rød infektion med sort sår
skorpe , positiv borrelia blodprøve og daglig feber. Fik af den unge læge at vide at 'vi har grupper
til sådan nogle som dig, der ikke fejler noget'. Hvad er det for en gruppe at putte folk i. Det gør
folk mere syge, ikke raske. Jeg blev heldigvis reddet af erfaren læge, der ikke er tilhænger af den
diagnose!”
”Min søn, der har pådraget sig invaliderende gener efter langvarig hjernerystelse, har fået
diagnosen BDS af en psykiater”
” Jeg arbejder i psykiatrien, og ved hvordan det ser ud derude...”
”Jeg skriver under fordi, flere læger prøver at presse en funktionel lidelse ned over mig, og ikke
tager mig seriøst.”
”Jeg selv er diagnotiseret med Bds og er lagt ind under funktionelle lidelser med konstante
smerter forskellige steder i kroppen og kan ikke få hjælp af lægen til at blive undersøgt ordentligt
da jeg jo er psykisk syg...”
”At begrebet funktionel lidelse overhoved har fået så meget plads, fatter jeg ikke, man skal
enten være meget ubegavet eller have økonomiske interessere, for at tro på denne
umenneskelige vanvittige teori.”
”Pasientsikkerheten må følge forskningsutviklingen og ikke gå egne veier som ikke har hold i
vitenskapen.”
”Dette er et godt initiativ, korrekt rettet mod den fejldiagnosticering, vi har set for meget af - lad
os få de faktiske fysiske undersøgelser på plads og gætterier erstattet af faktisk helbredende
lægebehandling.”
Jeg skriver under fordi Danmarks helsemyndigheter bør påkreves å holde seg oppdatert på
internasjonal forskning om nevnte sykdommer.
Jeg har skrevet en masteroppgave om ME/CFS. Det er sjokkerende at Dk ikke følger WHO sine
retningslinjer og klassifikasjoner. I Norge har vi kommet langt innen forskning på ME/CFS. Jeg er
redd mange pasienter i Dk får ekstra belastning ved at helsevesenet ikke tar disse pasienter på
alvor. Mvh Karin Talleraas
”Vi har 2017 Danmark. Dette er flaut. Ta ansvar, om ikke annet, se til norsk forskning.
”Der eksisterer en arrogance og manglende faglighed i lægestanden ifht. patienternes egne
oplevelser af egen krop. Det enste, der er vallidt, er det det kan måles via laboratorieprøver. Og
kan det ikke det, så havner man som patient i den psykiatriske boks. Jeg ville gerne have, at det
kliniske billede vejede ligeså tungt og blev taget alvorligt!”
”Jeg arbejder til dagligt med patienter, som bliver ramt af denne holdning til funktionel ledelse.
De fleste af mine patienter har ingen psykiske problemer.”

Rystet over hvor mangelfuld det danske sundhedsvæsen er! At man virkelig vil være bekendt at
parkere virkeligt syge (fysisk) patienter under en psykiatrisk diagnose. Det har vist aldrig været
vigtigere at have et godt helbred samt et godt bagland, hvis man bliver syg i dk - skræmmende....
Jeg er imod forsøgsdiagnoserne Funktionel Lidelse - FL - og Bodily Distress Syndrome - BDS Det er rystende, at nogen kan komme afsted med at uddele psykiatriske forsøgsdiagnoser til
fysisk syge mennesker.
”Det er vigtigt at få en diagnose der reelt beskriver den enkeltes problem/sygdom. En
psykiatrik diagnose på et fysisk problem er lægens falliterklæring. Tro på patienten.”
”Har lige fået ok til at skifte læge af sagsbehandler. Min "gamle " læge er TERM- læge . Han
underviser andre læger i , hvordan de skal håndtere patienter med funktionelle lidelser .Jeg har
bl.a lavt stofskifte og fibromyalgi , samt MAV .Lægen insisterede på at jeg havde en funktionel
lidelse og jeg forklarede flere gange at jeg i høj grad er fysisk syg , hans respons : jo , men det ER
jo gået udover dit funktionsniveau , så det er vel ok at sige at der er tale om en funktionel
lidelse...Jeg bad om at han brugte speciallægernes udtalelser , - det gjorde han kun med modvilje
( patienten insisterer på at der er fysisk sygdom.. ) Vi må have de læger stoppet nu, samt
sundhedsstyrelsen mv..Jeg burde alene på Fibromyalgi kunne få pension, men er , som mange
andre , parkeret på langvarig kontanthjælp , mens jeg bli'r mere og mere syg...”

”Der dør mennesker fordi fysiske sygdomme overses, og mennesker fejlbehandles i årevis
pga."funktionelle lidelser" begrebet, det er kvaksalveri og helt uacceptabelt.”
”Jeg skriver under fordi jeg er blevet svært syg af ME efter en influenzavaccination, og jeg er af
flere læger blevet diagnosticeret med den forældede og faktuelt forkerte diagnose funktionel /
somatoform lidelse, der hævder at ME er psykosomatik lidelse - til trods for 7500 peer reviewed
medicinske forskningsartiklers påvisning af patogene forhold og andre biologiske afvigelser hos
ME-syge”
”Jeg skriver under, fordi danske patienter skal tages alvorligt, når de opsøger deres egen læge og
klager over fysisk dårligdom. Læger skal undersøge deres patienter fysisk og sende dem til en
udredning ved speciallæger for at nå frem til en korrekt diagnose. Der skal ikke kategoriseres til
"funktionel lidelse", bare fordi lægerne savner viden om specielle sygdomme eller fordi staten har
skåret i sundhedsbudgetterne.”
”Fordi det kostet min søn et halv år i sengen, fordi Herlev Hospital uden at undersøge ham sagde
at det var funktionel lidelse. Hamlet undersøgt ham og fandt en fysisk sygdom og behandlet ham i
14 dage for den. Han blev rask derefter og kom i skole igen efter ca 1års fravær”
”Jeg selv er et af ofrene”

”Jeg mener FL er en fup-diagnose uden evidens, der er på grænsen til at være i strid med
menneskerettighederne, idet somatiske sygdomme med anerkendte diagnosekoder bliver
indlemmet i psykiatrien”
”Djøf betegnelsen afværgemekanismen, for dovne læger, der ikke har viden, tid og ressourcer til
udredning, af eks. HPV bivirkninger,. De regionale centrers undersøgelser er en farce. Kalder
funktionelle lidelser for dovne lægers diagnose.”
”Fordi vi som patienter skal kunne sikres at få den rette diagnose og den rette behandling, og ikke
risikere at blive skadet af at få en forskningsdiagnose. Der findes beviser på at mennesker er blevet
mere syge eller ikke har fået den rette behandling i tide pga FL, hvilket i sidste ende kan være
livstruende. Det handler om penge og ikke om mennesker, og det skal der laves om på.”
”Funktionelle lidelser eksisterer, men forekomsten overdrives voldsomt for tiden. Begrebet
misbruges uden tvivl til at parkere kronisk syge på en psykiatrisk diagnose, hvor de nægtes rigtig
udredning og behandling samt sociale rettigheder. I virkeligheden er det bare et forsøg på at give
nyt navn til begrebet psykosomatiske sygdomme. Men 'funktionelle sygdomme' har ikke samme
betydning som psykosomatisk.”
”Jeg skriver under fordi jeg mener at det danske sundhedsvæsen i denne sag er ude på et
pseudovidenskabeligt sidespor, foranlediget af økonomisk spekulation i socialt regi og blandt
interessenter. Det er meget farligt. Både for retssikkerheden, for de ramtes helbred, idet de
risikerer uprofessionel udredning og desuden ødelæggende for det danske sundhedsvæsen som
helhed.”
”Jeg er lokalformand for Hjernesagen”
”
”fordi jeg har en datter, som står i den ulykkelige situation, måske at få påklistret "funktionel
lidelse" på sig, fordi hun har fået bivirkninger efter Gardasil”
”Hvornår holder lægevidenskaben op med at kategorisere lidelser der ikke har en indlysende
forklaring som psykiske lidelser”
”Har selv prøvet det via Glostrup reumatologiske afd. Nægtede laison klink, da jeg var 100% klar
over at min rug var gået af led. Hvilket var korrekt! Jeg fik ingen behandling, nu med varige men slidgigt! Det psykiatri svineri skal stoppes!”
”Det er vigtigt at få stoppet hele term ideologien. Det koster liv.”
”Jeg blev stemplet med BDS og blev dårlig af deres behandlings metode afbrød selv
behandlingen..”

”Var med til og starte kampen imod funktionelle lidelser da jeg var formand for
Whiplashforeningen det er bare så vigtigt og få stoppet. Det er kejserens nye klæder om igen.”
”Der er heldigvis mange læger der ikke bifalder at deres mange årige arbejde med at diagnotisere
de rigtige sygdomme, fejes til side af en psykiater og landets politikere der har brugt den som
grundlag i beskæftigelses og social politikken for nogle få år tilbage. Tak for initiativet til
modstanden :)”
”Hele konceptet er stærkt kontroversielt, bygger på total manglende evidens, men alligevel har
stifter Per Fink formået at sælge ideen om sin klinik til læger og politikere med stor succes. Det
koster i sidste ende menneskeliv at behandle (dermed IKKE behandle) fysisk syge, som værende
psykisk syge. Det må stoppes hurtigst muligt!!”
"Funktionel lidelse" er udtryk utilstrækkelighed og magtmisbrug idet begrebet dækker over
manglende viden.
”Fordi jeg selv har prøvet at blive fejl-diagnosticeret med en funktionel lidelse (det var nu en
alvorlig og kronisk fysisk lidelse) samt har kendskab til mange andre, som er blevet fejldiagnosticerede.”
”Min datter har HPV vaccine skader, vi gik til privat behandler da systemet ville have at det var
psykisk”
”At kalde noget for en funktionel lidelse er blot en betegnelse for lægens begrænsninger og
uvidenhed. Det skal patienterne ikke lide under.”
”Man skal ikke bruge forsøgs diagnoser som erstatning for rigtige diagnoser”
”Har selv været i kløerne på sådan en hjernevasket læge, og måtte kæmpe indædt for at få en
korrekt diagnose, nemlig leddegigt.”
”Jeg lider af piskesmæld og fibromyalgi og jeg synes det er kritisabelt de ryger inder ”funktionel
lidelser!” Jeg ønsker at gøre en forskel på det område..”
”Vores sundhedsvæsen synes helt underlagt medicinal industrien og behovet for at sælge nye
produkter til egen indtjening. Der er i den grad behov for nytænkning og ansvarlig ledelse i vores
Sundhedsvæsen og styrelse. Mistilliden er voksende og det kan ingen være tjent med. Finde nye
veje og skift ud på ledende poster. ”

”I stedet for udredning og hjælp så bliver folk mere og mere syge. I flere tilfælde skader
"behandlingen" hos Klinik for Funktionelle lidelser. I enkelte tilfælde har man overset
livstruende sygdomme. Folk hænger fast i det kommunale hamsterhjul uden afklaring når de
får denne diagnose.”
”Jeg skriver under, fordi forskningsdiagnosen funktionel lidelser tager livet af folk!
”Jeg kender adskillige med FYSISKE symptomer, som er blevet henvist til denne
forskningsklinik (og det er kun forskning, ikke behandling), og hvad sker der? De får tilbudt
angstmedicin. De har brug for hjælp til en korrekt diagnose, ikke angstmedicin.”

”Jeg skriver under fordi jeg er ME patient som fik henvisning til funktionelle lidelser i Odense af
Reumatolog på OUH – Psykiaterne mente at jeg havde BDS ( Bodily Distress Syndrome )”
”Min datter har hpv bivirkninger og har fået en funktionel lidelse diagnose.
Det er frygteligt at blive sat på den diagnose, så stopper alle undersøgelser for at finde det
egentlige problem.
At jeg er stofskiftesyg (arveligt) og lige så godt kunne bo i USA, jeg skal selv betale tusindvis af
kroner, hvis jeg skal have ordentlig behandling i Danmark. (Er på SU)
Fordi jeg ikke kan få hjælp for fejlbehandling fra hospital fordi de kalder det funktionel lidelse og
været sengeliggende 3 år pga dette og er stadig
Jeg lider af whiplash, irritabel tyktarm, tinnitus og en diskuspolaps men har af læge fået
diagnose BDS psykiater siger kronisk smertepatient

”Har stofskiftesygdom, men fik smidt diagnosen funktionel lidelse i hovedet. Den læge ville ikke
forholde sig til min stofskifte sygdom. Mærkelig nok forsvandt de voldsomme smerter jeg havde
når jeg fik kombi behandling tilbage.”
”Fordi jeg netop selv har modtaget en FL diagnose, som jeg overhovedet ikke kan genkende mig
selv i. Lad os få den/de tåbelige diagnoser afskaffet, for de forhindrer, at man får den rette og
rettidige behandling.”
”Det er dybt urimeligt, at nogle behandlere og medicinal industrien kan tjene så mange penge på
selvopfundne diagnoser som funktionel lidelse. Og pensionsselskaber og kommuner sparer penge.
””Man ignorerer folks fysiske sygdomme og prøver at behandle dem for psykisk sygdom, som de
ikke har! Grotesk !!!”

”Mine muskelsvinds symptomer er værre fordi jeg ikke blev taget alvorligt i 12 år- fik at vide
mine muskler problemer var i hovedet selv om jeg kunne vise samme symptomer i mine familie i
5 generationer. Jeg fik en muskelsvindsdiagnose til sidst. Men råd om mindfulness, pyskofarmika
og motion har rent faktisk gjort min sygdom værre ”
”Jeg har M.E. og jeg kan ikke få noget hjælp af det offentlige. Hverken en korrekt diagnose,
behandling, hjælp, eller økonomisk støtte. Jeg har endda måtte melde mig ud af jobcenteret og
droppe at tage til læge, fordi begge er forkert oplyst om min sygdom og kan skade mig.”
”Som formand for Det Kardiologiske Syndrom X en småkarssygdom i hjertet er vi mange der er
ramt af FL.”
”Forskningsdiagnosen funktionelle lidelser er en hån mod syge mennesker”
”Det er MEGET relevant at anerkende dynamisk opståede fysiske problemer som det de er:
Funktionsskader i den neuro-muskulære- skeletale krop som giver ægte og påviselige smerter, og
som kun bliver til en psykisk belastning fordi læger ikke kan diagnosticere og behandle disse
skader på rette måde. Kun en dynamisk røntgenundersøgelse kan stadfæste de fysiske skader som
en dynamisk opstået skade har forvoldt. Alt andet er pure opspind, et falsum og en bortforklaring
af faktuelle forhold. Det skal patienterne ikke leve med.”
”Jeg er syg pga bivirkninger fra hpv vaccinen, men da medicinal industrien ikke vil anerkende at de
har begået en fejl har jeg fået diagnosen funktionel lidelse og jeg er altså fysisk syg.”
”At min og andres patientsikkerhed er truet, når somatiske lidelser psykologiseres. Dermed får vi
ikke den korrekte behandling. Vi tvinges til udlandet, hvor undersøgelser og behandlinger
efterfølgende ikke bliver anerkendt - trods EU lovgivning om ligestilling af lægebehandlinger og
diagnoser ikke bliver accepteret i DK.”
”Det er en hel igennem urimelig måde at fjerne tusindvis af menneskers sygehistorie og diagnose
på, med et pennestrøg. Mennesker, der oven i deres fysiske udfordringer, også skal slås med den
manglende anerkendelse og forståelse fra omverdenen, der blot kunne kigge på WHO's
diagnoser samt på international forskning og resolutioner. Alle vurderet på et væsentlig højere
seriøst grundlag.”
”Kæmperne 4.år med syg datter. Mulige bivirkninger efter hpv. Møder kun en mur i det
etablerede system.”
”Jeg lider af Hortons hovedpine! Det er IKKE en sygdom, som skal behandles i psykiatrien!
Hvordan kan man drive forskning i de forskellige sygdomme, når alle med disse sygdomme får den
samme psykiatriske "diagnose"/forskningsbegreb??? –”

”Min underskrift skulle gerne være med til, at den psykiatriske forskningsbegreb - "funktionelle
lidelser" får dødsstødet.”
”Jeg selv lider af fibromyalgi og term modellen samt diagnosen funktionel lidelse er det mest
misforståede inden for lægevidenskaben. Fibromyalgi er en anerkendt sygsom med den eget fine
nr på WHO listen og det skader flere tusinde at blive mærket med diagnosen funktionel lidelse
samt at patienterne kommer ind under Term modellen.”
”Fordi betegnelsen funktionel lidelse skal afskaffes da den diskriminerer en lang række
mennesker med en fysisk sygdom hvor man har svært ved at stille en diagnose.””
”Migræne er en fysisk sygdom og ikke psykiaterens opgave.”
”Kroniske smerter er ikke en diagnose der skal behandles i det psykiatriske system.
Smerteskolen.dk”
”Jeg skiver under fordi jeg kender adskillige mennesker som lider af fysiske sygdomme, men
uden mulighed for at få korrekt hjælp I det etablerede danske sundhedssystem. Flere har måttet
rejse til udlandet for at blive udredt korrekt, men selv med den korrekte diagnose fra et EU land i
hånden, kan de ikke få opbakning af sundhedssystemet i Danmark. Det er så umenneskeligt, og
vi betragter os selv som de dygtigste i verden ?”

”Jeg ønsker en ansvarlig og seriøs behandling, fysisk OG psykisk. Kommer jeg med i/under en
forsøgsordning, forskning og.lign., kræver jeg at få klar besked om hvad, hvorfor, hvordan m.m.
INDEN jeg inddrages. MIT LIV - MIT VALG”
”Har selv oplevet en læge der mente at jeg led af funktionel lidelse, hvor det efter lægeskift
kunne konstateres at jeg lider af psoriasisgigt og mikroskopisk colitis. Skræmmende at man ikke
kan have tillid til at en læge gør alt for at hjælpe en.”
”Jeg skriver under fordi, jeg både har fået stemplet BDS og funktionel lidelse. Jeg har været
igennem et tre måneders forløb på funktionel lidelses klinik i Århus og det har IKKE hjulpet mig af
med min symptomer. Det var rart at blive " lyttet" på, men jeg følte mig talt efter munden og er
stadigvæk i dag, bange for at jeg fejler noget andet.....der er dog ingen der vil lytte på mig og jeg er
holdt op med at gå til læge! Jeg vil gerne tages alvorligt, men med mine papirer er det mere end
svært!”

”Jeg kender mange, som er kommet alvorligt til skade, fordi de har ME/CFS og ikke tåler TERM
tilgangen. Per Fink & co burde sigtes efter paragraffen om grov vold mod sagesløse!”

”Jeg har været igennem Per Fink og kæmpet mod hans diagnose ..”

”Fordi jeg selv har været i "kløerne " på
FFL”.

”Har været på forskningsklinikken for funktionelle lidelser og føler mig groft manipuleret og
udnyttet. De siger at de bruger udelukkelses metoden til at finde ud af hvad man fejler, i
virkeligheden er der ingen undersøgelser, bortset fra et hjertekardiogram og en test af reflekser,
resten er ren samtale. Allerede efter første samtale får man en psykisk diagnose som passer i
deres kram, jeg kom med ondt i muskler og led, træthed og eksem, havde ikke forinden været
henvist til speciallæge og gik med et psykisk stempel. Jeg er siden fået diagnosen psoriasisgigt,
men den psykiske diagnose kan ikke slettes igen. Jeg har totalt mistet tilliden til det danske
sundhedsvæsen.”
”Jeg har selv oplevet, at kommunen vil have mig på klinikken for funktionelle lidelser, men det har
både jeg og min egen læge nægtet. Jeg har endda masser af papirer fra både egen læge, hospital,
sociallæger, fysiotereupeut, 2 psykologer, samt smerteklinik, at mine smerter i kroppen skyldes
min immundefekt.”
”Det er absurd at lidelser, der er i det anerkendte diagnose system kaldes funktionelle lidelser i et
forsøg på at gøre disse lidelser til delvist psykiske lidelser.”
”Fordi at kun den korrekte diagnosticering kan give den rette hjælp. Fordi at flere ikke får den
rette hjælp af kommunen, eller får fjernet deres hjælp, da kommunen bruger funktionelle lidelser
som en undskyldning for at disse personer jo reelt set ikke har brug for hjælpen, da de kan blive
bedre hvis de anvender mindfulness, kognitiv terapi eller genoptræning, metoder som de fleste
fysiske sygdom som under ingen omstændigheder kan helbredes af. Og fordi at læger og
psykiatere ikke skal slippe af sted med at smide alle sygdomme, der ikke engang er tæt på
hinanden, ind under samme kategori, for at gøre staten og kommunernes arbejde lettere og
billigere.”

”Sundhedsstyrelsen har sovet i timen. Vågn op, fyr den uduelige direktør og lad os få normale
tilstande. Sygdommen findes, den er virkelig.”
”Jeg selv har oplevet at en læge mente jeg måtte have en funktionel lidelse. Jeg blev 22 dage
efter indlagt på intensiv og var 2 år om at komme helt hjem og få mine diagnoser.”

”Jeg selv har oplevet at blive nægtet behandling pga én læge har skrevet funktionel lidelse i min
journal”

”Min datter på 16 år har fået diagnosen funktionel lidelse i det offentlige sundhedsvæsen. En
diagnose vi ikke har anerkendt. Hun har efter 1 1/2 år sygdom fået diagnosen borrelia (på
baggrund af blodprøver og symptomer) og har nu været i behandling i 1/2 år for det. For første
gang i 2 år oplever vi nu en fremgang.”

”En forskningsdiagnose er ikke og bliver heller aldrig en diagnose jvf WHO! I mit virke har jeg
gennem tiden set mange patienter, der ikke bliver taget alvorlige lige så snart, der står FL, det kan
man ikke være tjent med som hjertepatient, rygpatient, erhvervet hjerneskadepatient ect! Det er
fejlbehandling af patienter med accept, hvis dette ikke bliver stoppet fra anden side af!”
”Min datter har fået diagnosen og nu blir alt hvad hun fejler behandlet som psykisk sygdom med
samtale. Lægerne tager hende ikke alvorligt og hjælper ikke med at udrede hende, det eneste hun
tilbydes er psykolog hjælp. Det er en kæmpe skandale. Jeg har så meget mistillid til
Sundhedsstyrelsen efter alt dette...”
"Betegnelsen funktionelle lidelser handler reelt om alt det, lægerne ikke har tilstrækkelig viden om, pga.
mangelfuld uddannelse. Men i stedet for at erkende, at de kittelklædte ikke er alvidende, opfinder man denne
skraldespandsdiagnose. Hellere give folk med somatiske sygdomme en psykiatrisk diagnose frem for at erkende
egne begrænsninger. Oven i købet har vi her til lands en professor på området - tænk lige over det: DANMARK
HAR EN PROFESSOR I EN LANG RÆKKE SYMPTOMER, SOM LÆGERNE IKKE KAN FORKLARE!? Så må man da
virkelig have studeret i mange år! Det er en skændsel, at vi som samfund skal betale for lægernes uddannelse,
hvis de ikke agter eller formår at give noget tilbage i form af anstændig og kompetent patienthåndtering. Der er
en talemåde, som siger - dén, som anser sig selv for færdiguddannet, er mere færdig end uddannet!"

Jeg skriver under fordi jeg mener, at anvendelsen af denne diagnose, vil legalisere at læger
ophører med at lede efter fysisk årsag til menneskers lidelser, hvor der ikke oplagt og påviseligt er
tale om psykisk sygdom. Der er historisk en uhyre stor gruppe fejldiagnosticerede patienter, som
det efterfølgende har vist sig fejlede noget, som man enten ikke kendte på det pågældende
tidspunkt eller som man overså, fordi man havde fokus på noget forkert. Det har især gjort indtryk
på mig, at min moster, på et tidspunkt hvor man burde vide bedre, blev behandlet på Montebello,
for smerter der fik hende til at græde sig igennem dagen. Hun fik Pamol og psykofarmaka for disse
smerter og besked på at tage sig sammen. Dette stod på til 6 dage inden hun døde af en terminal
cancer...

Det er så forkert, at man ikke kigger mere til udlandet og forske videre derfra, i stedet for at
Danmark altid skal lave sine egne dokumentationer. Hvor kunne der spares mange penge på den
konto.

Det er vigtigt at holde somatiske lidelser og psykiatriske lidelser hver for sig. Det er vigtig at bruge
de rigtige diagnose koder som WHO bruger. En somatisk lændesmerte(eksempel) er ikke en
psykiatrisk lidelse. Vi kan ikke i DK skalte og valte med diagnoser som for godt befindende.
” Jeg forstår ikke, at DK lukker øjnene, for de fremskridt der gøres i landene omkring os. Det er
amatøragtig stædighed, når vi holder på, at alle disse sygdomme, er funktionelle lidelser, når
sygdomme som f.eks. ME, stofskiftelidelser og fibromyalgi tages meget alvorligt af stort set alle
andre lande. Det er skræmmende, så lidt de praktiserende læger ved om de sygdomme jeg her har
nævnt.”
” Fordi det er en diagnose opfundet i Danmark med så bredt et symptombillede, at den i praksis
kan dække alle patienter. Den fjerner muligheden for medicinsk udredning samt patientens
retssikkerhed. Det er en psykiatrisk hypokonder- diagnose, der også gives når danske læger støder
på et sygdomsbillede, de ikke kender. Det er inhumant. Diagnosen kan fjerne patientens tillid til
sig selv og dermed være menneskelig nedbrydende. Det er ikke praktiserende lægers opgave at
vurdere hvem der er psykisk syge. Diagnosen er opfundet i Danmark og vil kompromittere dansk
statistik om bivirkninger ved medicin og nye sygdomme. Danmark skal heller ikke lave sin egen
diagnose som ikke er internationalt anerkendt og som slører billedet ved sammenligning med
andre lande.”
” En diagnose som denne ikke virker troværdig endsige bygget på empiriske videnskabelige
studier, hvilket er ganske uacceptabelt for enhver diagnose i et civiliseret samfund.”
” Jeg arbejder som socialrådgiver med sygsdagpengemodtagere, og har netop deltaget i et kursus
og funktionelle lidelser med deltagelse fra Aarhus Universitetshospital, og er rystet over deres
fremlæggelser”
” Jeg er pens. Sygeplejerske og har de seneste 10 år hjulpet syge i klemme, hvorfor jeg har måttet
sætte mig ind i gældende love på området - det er med stigende foruroligelse, jeg har set denne
stjålne betegnelse forvansket til en uautoriseret og ikke videnskabeligt baseret sygdomsgruppe
baseret på pseudovidenskab, ignorerende fakta og stræbende efter at sætte patientens
rettigheder skakmat Disse selvhævdende, såkaldte forskere ignorerer AL anstændighed, tromler
fysisk syge, ja endda dokumenteret hjertesyge må sætte livet på spil i deres kamp for at opnå
anerkendelse Endda har man opnået undervisningsret overfor autorisetede læger, som man
manipulerer til at handle til patientens skade og bringe syges liv og førlighed i fare Neurosenlæren,
som denne hr. FINK, læner sig op ad, er en særlig gren af diagnoserne i psykiatrien, hvor der
ustruktureret plukkes mønstre, som passes ind i de svært diagnosticerbare, men aner fysiske
lidelser på WHO's internationalt anerkendte diagnoseliste Selve betegnelsen, funktionelle lidelser
stammer fra fysiurger og fysioterapeuters sprog og kendetegner lidrlser i bevægeappatatet
gående på funktionen af kroppen Det er grundlæggende ulovligt og uetisk at blokere for

behandling af fysiske lidelser, og det er det, Fink lægger op til, hvorved liv og førlighed sættes på
spil Forskning i sig selv søger nye veje - der er et helt lov og regelsæt omkring dette, som
konsekvent overskrides - disse patienter fortaber deres retssikkerhed Ligeledes er der eksempler
på isolation af patient, bortførelse og fratagelse af samtlige rettigheder Ydermere er Fink så
ukollegial, at han, med sine magtfulde forbindelser fører krig imod respekterede, anerkendte
læger og specialister, som siger ham imod Den lære SLAL OG MÅ stoppes, inden den sætter flere
menneskeliv på spil og krænker flere Danmark er det eneste land, der giver denne lære plads,
lytter til forsikringsbranchen og medicinalindustrien frem for anerkendt viden indenfor fysiske
lidelser.”

”Fordi min patientsikkerhed er truet, og jeg har oplevet det gang på gang! Jeg betaler næsten
halvdelen af min løn til et system der ikke fungerer og ikke passer på mig om min familie som det
er meningen det skal.”
”Men hvis man klassificerer sygdommen under paraplyen "funktionel lidelse", KOMMER der heller
ikke en behandling, for alt det man behandler funktionelle lidelser med, HAR været prøvet i flere
årtier... Det er en sovepude og en ansvarsfraskrivelse der ikke hjælper andre end dem der sidder
på kassen. Det er en billigere, men bestemt ikke en værdig "løsning".
”Jeg skriver under, fordi jeg er modstander af funktionelle lidelser. Funktionelle lidelser er uden
substans og uden videnskabelig evidens. Det er en kræftknude i vores sundhedssystem, som
efterhånden breder sig og tærer på syge mennesker. Begrebet funktionelle lidelser bør afskaffes.”

