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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 14. november 2014 

stillet følgende spørgsmål nr. 189 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-

byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udval-

get. 

 

Spørgsmål nr. 189:  

’’Vil ministeren oplyse, hvorvidt der pågår et samarbejde og/eller erfaringsud-

veksling mellem de nordiske landes sundhedsmyndigheder inden for forskning 

i og behandling af funktionelle lidelser? Vil ministeren endvidere oplyse, hvor-

vidt og på hvilke punkter den danske tilgang til behandling adskiller sig fra de 

øvrige nordiske landes?” 

 

Svar: 

Jeg har til besvarelsen af dette spørgsmål indhentet nedenstående bidrag fra 

Sundhedsstyrelsen, som jeg henholder mig til: 

 

”Der er ikke aktuelt samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de øvrige nor-

diske landes sundhedsmyndigheder indenfor forskning i og behandling af funk-

tionelle lidelser. I forbindelse med at Sundhedsstyrelsen i 2008 nedsatte en 

arbejdsgruppe, som havde til formål at drøfte rammer for udredning og be-

handling af patienter med CFS/ME (kronisk træthedsyndrom/myalgisk encefa-

lopati), pågik en dialog og erfaringsudveksling med de norske sundhedsmyn-

digheder. 

 

I Danmark behandles funktionelle lidelser i udgangspunktet i almen praksis og 

på hovedfunktionsniveau. Hos patienter med funktionelle lidelser der har ved-

varende fysiske symptomer, som påvirker patienternes funktionsevne i svære-

re grad, kan der være behov for at tilbyde en mere tværfaglig behandlingsind-

sats, som den fx tilbydes på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, på 

tværfaglige smertecentre eller lignende.  

 

Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med den generelle organisering af be-

handling af funktionelle lidelser, herunder alle de funktionelle somatiske syn-

dromer, i de øvrige nordiske lande”. 

 

 

Med venlig hilsen 
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