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Funktionel lidelse bruges som samlebetegnelse for en række lidelser, herunder ME-træthedssyndrom,
der alle er kendetegnet ved, at personen har et eller flere fysiske symptomer, som
påvirker funktionsevne og livskvalitet, og som ofte har et karakteristisk mønster. Som ved andre
tilstande skal anden fysisk eller psykisk sygdom (differentialdiagnoser) være udelukket i
relevant omfang. De er ligeledes kendetegnet ved, at der ved klinisk undersøgelse eller supplerende
diagnostiske undersøgelser ikke findes oplagte forklaringer på symptomerne, eller at
hvis fysiske eller kropslige fund er til stede, så forklarer de ikke symptomernes art eller omfang
på en tilfredsstillende måde.

Funktionelle lidelser er hyppige og kan i de sværeste tilfælde være invaliderende. De lidelser og tilstande, der samles 
under betegnelsen funktionelle lidelser, har en lang række fællestræk. I videnskabelige studier om funktionelle lidelser 
er både anvendt specifikke syndromdiagnoser, og bredere samlebetegnelser for funktionelle lidelser. Blandt de 
funktionelle lidelser med specifikke syndromdiagnoser, der har størst hyppighed findes ME-træthedssyndrom, som 
også benævnes kronisk træthedssyndrom (chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis, CFS/ME). Andre 
eksempler på almindelige syndromdiagnoser er bl.a. irritabel tyktarm (irritable bowel syndrome, IBS), og andre 
syndromer med primært neurologiske symptomer, samt generaliseret muskuloskeletal smerte (fibromyalgi).

For en række funktionelle lidelser og tilstande er der løbende bestræbelser i internationale faglige miljøer for at 
etablere faglig konsensus omkring syndrombeskrivelser. For fx fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom har der været 
foreslået en række forskellige diagnosekriterier. Ofte ændrer disse konsensusbaserede syndrombetegnelser og 
definitioner sig over tid, i takt med at der tilkommer ny viden og sygdomsopfattelser ændrer sig. Der er således ikke 
faglig enighed om diagnosekriterierne for kronisk træthedssyndrom.

Funktionel lidelse er udtryk for reel sygdom og er ikke indbildt lidelse. Funktionelle lidelser har – ligesom de fleste 
andre sygdomme – et bredt spektrum af alvorlighed, fra svage symptomer og lette tilfælde, der ofte går over af sig 
selv, over mere moderate tilfælde og til svære tilfælde, hvor patientens livskvalitet er dårlig, dagliglivets funktioner er 
svært påvirkede, og patienten er truet både kropsligt, socialt og psykisk. Sundhedsstyrelsen har i 2018 udgivet 
rapporten ”Funktionelle lidelser – Anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering”. 
Rapporten er udarbejdet i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række 
specialer og behandlere, der beskæftiger sig med funktionelle lidelser. I arbejdsgruppen deltog også repræsentanter
fra Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. I forbindelse med udarbejdelse af rapporten var 
Sundhedsstyrelsen i dialog med en række patientforeninger herunder ME foreningen.

Årsager til funktionelle lidelser
Der er generelt faglig enighed om, at funktionelle tilstande og lidelser bedst forstås ud fra en
bio-psyko-social multifaktoriel sygdomsmodel, som inddrager både prædisponerende, udløsende
og vedligeholdende faktorer. Ofte tager det mange år at kortlægge sygdomsmekanismer
fuldt ud, ligesom udvikling af effektive behandlinger kan kræve mange års forskning for at
dokumentere både effektivitet og sikkerhed.
Fælles for funktionelle lidelser er, at årsagssammenhænge og sygdomsmekanismer er ufuldstændigt
kortlagt. Der foregår en omfattende forskning både internationalt og i Danmark for at
identificere mulige prædisponerende, udløsende og vedligeholdende faktorer samt biologiske,
psykologiske og sociale markører for specifikke funktionelle lidelser.
Den biologiske del af forskningen beskæftiger sig bl.a. med immunsystemets rolle, styringen
af det autonome nervesystem, cellernes energistofskifte, samt hvordan hjernen bearbejder
smerteoplevelse. Der er endnu ikke påvist biologiske faktorer, som med sikkerhed kan fastslå
sygdomsmekanismerne.
Den psykologiske del af forskningen har identificeret mulige prædisponerende faktorer såsom
bestemte personlighedstræk og barndomstraumer i form af eksempelvis sygdom hos patienten
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selv eller forældre samt seksuelle overgreb. Derudover ser sygdomsbekymring og uhensigtsmæssig
sygdomsopfattelse, fx katastrofetænkning om symptomer og uhensigtsmæssige mestringsstrategier
ud til at spille en rolle som vedligeholdende og muligvis også prædisponerende
faktorer for udvikling af funktionelle lidelser.
Den socialmedicinske del af forskningen beskæftiger sig med sammenhængen mellem forekomsten
af funktionelle lidelser og lavere socialstatus, herunder ringere uddannelse og tab af
beskæftigelse. Det er en socialmedicinsk erfaring, at patienter med funktionelle lidelser ofte
sideløbende med belastninger relateret til deres sygdom har betydelige sociale udfordringer i
relation til usikkerhed omkring arbejdsevne, og dermed større risiko for tab af forsørgelsesgrundlag.
Det er en klinisk erfaring, at belastende livsomstændigheder og en uafklaret social
situation kan være en væsentlig forklaring på manglende effekt af ellers relevante behandlingsforløb.

Et omfattende dansk forskningsprojekt med udgangspunkt i en bio-psyko-social sygdomsopfattelse
er aktuelt ved at afdække en lang række faktorer i forhold til udvikling af funktionelle
lidelser. Der undersøges for, hvordan gener, det autonome nervesystem, kronisk inflammation,
mitokondriefunktion, smerteoplevelse, personlighed, stress, livsstil og andre biomarkører,
samt sociale og psykologisk forhold spiller en rolle i udviklingen af funktionelle lidelser.

Forekomst af kronisk træthedssyndrom
Kronisk træthed som isoleret symptom eller diagnose udgør 1-3 % af alle henvendelser i almen
praksis. I et dansk befolkningsstudie rapporterede 1,1 % af mændene og 1,3 % af kvinderne,
at de havde fået diagnosen kronisk træthedssyndrom af en læge.
En norsk registeropgørelse for perioden 2008-2012 fandt en incidensrate for kronisk træthedssyndrom
på 25,8/100.000/år, og fandt at tilstanden er tre gange hyppigere blandt kvinder sammenlignet
med mænd.
En analyse af data fra almen praksis i Storbritannien fandt en incidensrate af kronisk træthedssyndrom
på 12,6/100.00/år.
I en spørgeskemaundersøgelse fra 2010 af ca. 60.000 mennesker i Canada svarede 1,4 %, at
de er blevet diagnosticeret med kronisk træthedssyndrom. Der blev fundet en fordeling på
1:1,7 mellem mænd og kvinder.

Udredning og behandling
Et fælles kendetegn for de funktionelle lidelser er, at de ikke kan påvises ved blodprøver,
røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests, det gælder også for kronisk træthedssyndrom.
Formålet med den sundhedsfaglige udredning er bl.a. at undersøge, om lidelsen kan forklares
med en eller flere kendte og velbeskrevne tilstande, som kan beskrives i form af en eller flere
diagnoser, samtidig med at man overvejer andre relevante, måske mindre oplagte og mere
sjældne, tilstande (differentialdiagnoser). I praksissektoren, hvor man ser mange patienter med ofte forbigående 
symptomer, vil det ofte være tilstrækkeligt med en basal klinisk undersøgelse og vurdering, mens den specialiserede
udredning i sygehusvæsen m.v. vil være mere omfattende. I udredningen skal lægen også vurdere, om der er anden 
samtidig sygdom, som der skal tages højde for. Ved funktionelle lidelser kan der, ligesom ved alle andre sygdomme, 
være tale om både psykisk (fx depression eller helbredsangst) eller somatisk (fx gigtsygdom eller hjertesygdom)
komorbiditet samtidig med funktionel lidelse. Generelt skal udredning kun foretages i det omfang, det er relevant i 
forhold til den kliniske problemstilling, og der bør foretages en konkret og individuel faglig vurdering i forhold til
omfanget af udredningsprogrammet. Det er langtfra altid muligt at afdække en lidelses præcise karakter og omfang. 
Det er ikke en betingelse for at modtage bestemte behandlinger, at der er stillet bestemte diagnoser, eller at
der er udelukket bestemte diagnoser. I sundhedsvæsenet er det således ikke ualmindeligt at behandle symptomer og 
tilstande som fx eksem, blødningsforstyrrelser, hovedpine, hoste, angst m.v. uden at den tilgrundliggende årsag er 
fuldstændigt afdækket. Men der skal altid foreligge en klar sundhedsfaglig vurdering og begrundelse for den givne 
behandling (indikation). Da udredning, såvel som behandling, kan være både stigmatiserende og have potentielle 
skadevirkninger, skal der løbende foretages en faglig vurdering af hensigtsmæssigheden af yderligere udredning. 
Dette er særligt vigtigt, når lægen udreder mennesker med mulig funktionel lidelse, hvor tilstandene netop ikke kan 
påvises ved kliniske fund, blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests. Hertil kommer, at lange 
udredningsforløb ofte kan have betydelige sociale konsekvenser med øget risiko for tab af erhvervsevne. Særligt 
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vedrørende funktionelle lidelser, der fejlagtigt har været opfattet som ’udelukkelsesdiagnoser’, er der en fare for, at 
patienterne udsættes for unødigt omfattende og potentielt skadende udredningsforløb.

Behandlingen af funktionelle lidelser, herunder kronisk træthedssyndrom, retter sig mod symptomerne og tager 
udgangspunkt i den bio-psyko-sociale forståelse af lidelsernes karakter. Behandlingen retter sig mod at lindre 
patientens symptomer og styrke patientens mestringsevne og livskvalitet. Der skal arbejdes for, at der etableres en 
god læge-patient kontakt, at behandlingen individualiseres, og at non-farmakologiske interventioner bør afprøves 
først. Anbefalingerne bygger i de fleste tilfælde på svag evidens eller konsensus. For patienter med kronisk 
træthedssyndrom findes der evidens af lav til moderat styrke for en effekt af træningsintervention over for 
patienternes træthed, mens der er evidens af moderat styrke for at træning ikke har alvorlige negative effekter. 
Endvidere er der evidens for, at kognitiv adfærdsterapi har effekt over for patienternes træthed umiddelbart efter 
behandlingen. Sundhedsstyrelsen har i 2018 udgivet en håndbog om fysisk træning som behandling, med
gennemgang af den eksisterende evidens for effekt af fysisk træning i behandlingen af 31 sygdomstilstande,
herunder kronisk træthedssyndrom. I kapitlet om kronisk træthedssyndrom konkluderes, at der er beskeden til 
moderat evidens for positiv effekt af fysisk træning, heriblandt især gradueret træning. Den fysiske træning har ikke 
helbredende effekt, men har til formål at undgå de negative konsekvenser af inaktivitet og dermed yderligere 
træthed.

Anbefalingerne til behandling af kronisk træthedssyndrom i Danmark ligger på linje med anbefalinger i andre lande. 
Det norske helsedirektorat har i 2015 publiceret en klinisk vejledning om CFS/ME. Retningslinjen beskriver 
udfordringerne ved håndtering af en lidelse, hvortil der ikke findes en helbredende behandling, og anbefaler en 
individualiseret tilgang til patienterne baseret på symptomlindring. Beskrevne mulige behandlingstiltag er bl.a. 
kognitiv adfærdsterapi, træning i form af gradueret træning eller gradueret aktivitetstilpasning, såkaldt 
energitilpasning (som hjælper patienten til at holde sig inden for den belastning som de tåler uden forværring
af symptomer), og rehabiliterende indsatser med henblik på at øge mestring af symptomer.
Flere af disse anbefalinger til behandlinger fremgår også af den kliniske retningslinje vedrørende
kronisk træthedssyndrom fra britiske National Institute for Health and Care Excellence
(NICE), som er fra 2007. NICE er i proces med at opdatere retningslinjen med modificering
af anvendelsesområdet.

Organisering af behandling
Patienter med funktionelle lidelser behandles på flere niveauer i sundhedsvæsenet. Forløbet
kan starte i almen praksis, men det kan også starte i det kommunale system. De nuværende
tilbud om udredning og behandling af funktionelle lidelser varierer på tværs af landet, og er
nogle steder mangelfulde. Mange patienter oplever lange udredningsforløb, som i mange tilfælde
ikke fører til et relevant tilbud om behandling. Samtidig oplever mange patienter med
funktionelle lidelser at blive mødt med mistro og stigmatisering fra omverdenen, herunder fra
sundhedsprofessionelle og ansatte i kommunernes socialforvaltninger, jobcentre mv.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at udredning og behandling af funktionelle lidelser organiseres
efter en ”stepped care” model, hvor behandlingen af lidelser af let til moderat sværhedsgrad
sker i praksissektoren, primært af alment praktiserende læger, eventuelt med inddragelse af
andre speciallæger eller eksempelvis psykologer og fysioterapeuter. Der kan for lidelser af
moderat sværhedsgrad være behov for inddragelse af sygehusfunktioner på hovedfunktionsniveau.
Det anslås, at op til 95 procent af patienterne kan udredes og behandles i regi af praksissektoren
eller på sygehus.
For de sværeste lidelser anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der etableres specialiserede tværfaglige
centre i alle regioner, som de mest syge patienter kan henvises til. Det anslås, at et sådan
tilbud vil være relevant for omkring fem procent af patienterne. Sundhedsstyrelsen anbefaler,
at de specialiserede centre tilbyder alle relevante fagligheder og kompetencer, både medicinske
generalister, specialister fra somatiske og psykiatriske specialer og andre faggrupper som
psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter mv. Centrene skal være forskningsaktive og tilbyde
undervisning og rådgivning af det øvrige sundhedsvæsen, kommuner, patienter og pårørende
mv.
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