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Lægeforeningen og De Lægevidenskabelige Selskaber har bem ærket , at  Fol-

ket ingets Sundheds-  og Forebyggelsesudvalg har st illet  spørgsm ål t il sund-

hedsm inisteren vedr. funkt ionelle lidelser.  
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Funkt ionelle lidelser, herunder de såkaldte funkt ionelle som at iske syndrom er 

som  fibrom yalgi, kronisk t ræthedssyndrom / ME og irr iteret  tyktarm , udgør et  

væsent ligt  sam fundsm æssigt  og sundhedsm æssigt  problem . Pat ienter m ed 

funkt ionelle lidelser bør efter Lægeforeningens opfat telse behandles på lige 

så seriøst  lægefagligt  grundlag som pat ienter med andre sygdom m e.  

 

Udviklingen i behandling af funkt ionelle lidelser har igennem  de senere år 

været  god. Om rådet  har øget  fokus i alm en praksis, og der er udgivet  en 

klinisk vej ledning for prakt iserende læger med henblik på at  forbedre be-

handlingen. Der er i Danm ark et  m eget  stærkt  forskningsm iljø, som  er m ed i 

den absolut te internat ionale front  på om rådet , også m ed hensyn t il at  udvik-

le nye og bedre behandlings-  og undersøgelsesmetoder. 

 

Klinikkerne i Danm ark, herunder Forskningsklinikken for Funkt ionelle Lidel-

ser, følger med i den internat ionale lit teratur og forskning på området  for at  

kunne give den bedst  m ulige behandling.  

De m etoder, der anvendes i Danm ark, anvendes også i andre lande. Univer-

sitetshospitaler skal desuden leve op t il krav om , at  en undersøgelsesm etode 

og behandling skal være dokumenteret , før den tages i klinisk anvendelse. 

 

I  Lægeforeningen og De Lægevidenskabelige Selskaber har vi noteret  os, at  

Folket ingets Sundheds-  og Forebyggelsesudvalg har st illet  fagligt  detaljerede 

spørgsm ål t il de inst itut ioner, der står for behandlingen af disse kom plekse 

sygdom m e. 

 

Vi anfægter ikke Folket ingets ret  t il at  st ille spørgsm ål t il den polit isk ansvar-

lige m inister og de t ilsynsansvarlige m yndigheder. Det  er en naturlig del af 

magtens t redeling.  
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I m idlert id finder vi det  bemærkelsesværdigt , at  det  af udvalgets spørgsmål 

frem står som , at  der i udvalget  er m edlem m er, der ikke anerkender hverken 

Sundhedsstyrelsens og Retslægerådets udtalelser og faglige vurderinger 

vedrørende funkt ionelle lidelser. De to inst itut ioner er de øverste sundheds-

faglige m yndigheder i Danm ark, og i Lægeforeningen og i De Lægevidenska-

belige Selskaber mener vi, at  de bør anerkendes som  sådanne. Derfor un-

drer det  os, at  medlemmer af Folket ingets Sundheds-  Forebyggelsesudvalg 

finder anledning t il at  betvivle det  sundhedsfaglige grundlag for den udred-

ning og behandling, som  udføres på Forskningsklinikken for Funkt ionelle Li-

delser. 

 

Fra Lægeforeningen og De Lægevidenskabelige Selskaber vil vi opfordre t il,  

at  m an anerkender den sundhedsfaglige t ilgang t il behandling og udvikling 

af behandlingen, som  finder sted på Forskningsklinikken for Funkt ionelle Li-

delser.  

 

 

Med venlig hilsen 
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