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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 1. juli 2014 stillet 

følgende spørgsmål nr. 964 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-

gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Chri-

stian Schmidt (V). 

 

Spørgsmål nr. 964:  

’’Vil ministeren oplyse, hvori forskningsklinikken for funktionelle lidelsers sam-

arbejde med andre afdelinger og udlandet består, herunder konkrete eksem-

pler på, hvad samarbejdet omfatter, og om de undersøgelser og fysiske be-

handlinger, som mange patientgrupper tilbydes i udlandet indgår i samarbej-

det?” 

 

Svar: 

Jeg har til besvarelsen af dette spørgsmål indhentet nedenstående bidrag fra 

Region Midtjylland, som jeg henholder mig til: 

 

”Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser (FFL) har et omfattende samar-

bejde med danske og udenlandske forskningsmiljøer og kliniske afdelinger.  

 

Som eksempler på nyere samarbejdspartnere kan nævnes Karolinska Institut-

tet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Stockholm. Dette samarbejde 

drejer sig om udvikling af en internet-baseret behandling, herunder teknologi-

overførsel og udvikling af en dansk IT-platform og behandlingsprogram. Som 

eksempel på et mangeårigt samarbejde kan nævnes, at forskningsklinikken 

deltager i en af WHO nedsat arbejdsgruppe omkring udvikling og undervisning 

i et diagnostisk interview til klinisk- og forskningsmæssig brug kaldet SCAN 

(Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry). Der er deltagere i 

gruppen fra hele verden. FFL er udnævnt til europæisk IT-center og har an-

svaret for den sektion af interviewet, der omhandler fysiske symptomer. 

Forskningsklinikken arbejder både på programmør- og lægeniveau tæt sam-

men med Center for Neuromodulation, Morsani College of Medicine University 

of South Florida, Tampa, USA, som er det amerikanske IT-center.    

 

FFL henviser ikke patienter til behandling eller undersøgelse i udlandet. Om-

kring behandlingen af patienter med kronisk træthedssyndrom/ME har forsk-

ningsklinikken et formaliseret samarbejde med Infektionsmedicinsk Afdeling 

ved Aarhus Universitetshospital. Patienter med træthed som hovedsymptom, 

og som er diagnostisk uafklarede, bliver initialt indlagt på Infektionsmedicinsk 

Afdeling og afklaret før den videre behandling på FFL. Der er i dette samar-

bejde udviklet et standard undersøgelsesprogram. Programmet er udviklet på 

baggrund af instrukserne fra ME-senteret på Oslo Universitetssykehus, og 

endvidere har Wolfson Institute of Preventive Health, Barts and The London 
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School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, London, 

UK været konsulteret. Begge er specialafdelinger for kronisk træthedssyn-

drom/ME i deres respektive lande. Forskningsklinikken har aftale om at kunne 

konsultere samarbejdspartnere i England og Holland (Expert Centre Chronic 

Fatigue, Radboud University, Nijmegen Medical Centre) ved tvivlsspørgsmål.  

 

Vedrørende patienter med bodily distress syndrome har forskningsklinikken i 

samarbejde med diverse medicinske specialer udviklet et standard undersø-

gelsesprogram, som afhængigt af patientens problemstilling og symptomer 

kan suppleres med øvrige nødvendige undersøgelser.  

 

FFL og specialisterne ved Infektionsmedicinsk Afdeling holder sig orienteret 

om videnskabeligt dokumenterede diagnostiske undersøgelser og behandlin-

ger relateret til infektionsmedicinske sygdomme – bl.a. ved at samarbejde med 

forskellige laboratorier, institutter og afdelinger, primært ved Aarhus Universi-

tetshospital og Aarhus Universitet men også med andre danske universiteter.   

 

I naturlig forlængelse af det internationale samarbejde svarer en række af 

FFL’s undersøgelses- og behandlingstilbud til, hvad der tilbydes patienter i ud-

landet. FFL dækker dog hele viften af tilbud i udlandet”. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Sarah Bang Refberg 

 


