
PLANCHE 1

 Sundhedsstyrelsen har i 2012 ca. 1200 registrerede patienter med diagnosen 
funktionel lidelse.

 Forskningsklinikken har ca. 200 patienter i behandling om året, men skriver, at 
der er 300.000 danskere, der lider af funktionelle lidelser.

 Kommentar: 
          Der er nul danskere, der lider af funktionelle lidelser.
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PLANCHE 2

Diagnosen BDS (Bodily Distress Syndrome) stilles efter følgende kriterier: 
”Symptommønsteret er karakteriseret ved tilstedeværelsen af mindst tre samtidige 
symptomer fra mindst en af de følgende symptomgrupper.

 Hjertebanken + trykken/smerter i brystet + forpustethed uden anstrengelse = 

BDS

 Mavesmerter + diarré + oppustethed = BDS

 Smerter i arme eller ben + ledsmerter + rygsmerter = BDS

 Koncentrationsbesvær + hukommelsesbesvær + træthed = BDS

Kommentar: 

1. Bemærk hvor let alle mennesker opfylder disse kriterier i perioder af deres liv, og 
bemærk også hvordan disse symptomer kan dække over alvorlige sygdomme.

2. BDS regnes for en psykiatrisk sygdom, dette bevirker at sygeforsikringer og 
arbejdsskadeforsikringer kun udbetales i ca. 5%  af tilfældene, hvilket er en hån mod 
befolkningen.



PLANCHE 3

Liste over sygdomme annekteret af funktionelle lidelser:

1. Atypiske ansigtssmerter

2. Atypiske brystsmerter – Syndrom X

3. Bækkenløsning

4. Colon irritabile

5. Dyspepsi

6. El-overfølsomhed 

7. Fibromyalgi

8. Funktionel Dyspepsi

9. Globulusfornemmelse

10. Hyperventilationssyndrom

11. Infralydoverfølsomhed

12. Konversionshysteri

13. Kronisk smertesyndrom

14. Kroniske lændesmerter

15. Kroniske bækkensmerter

16. Kæbeledsdysfunktion

17. Myalgisk Encephalopati (ME/CFS)

18. Multiple chemical sensitivity (MCS)

19. Neurasteni

20. Pseudoepileptiske anfald

21. Præmenstruelt syndrom

22. Spændingshovedpine

23. Somatoforme sygdomme 

24. Tinnitus

25. Whiplash læsioner

26. Vertigo

Desuden er funktionelle lidelser interesseret i at annektere følgende sygdomme:

1. Arbejdsskader

2. Hjerneskader

3. HPV vaccinationsskader

4. Kræft

5. Migræne

6. Sclerose

7. Ulykkesskader

Kommentar: 

Fortsætter funktionelle lidelsers kræftknude med at vokse, vil listen inden længe 
omfatte alle sygdomme – til uoverskuelig skade for landets borgere.


