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I de seneste år er behandlingsmulighe-
derne for patienter med funktionel li-
delse forbedret i takt med en øget 
forskningsaktivitet og den nylige op-
rettelse af behandlingssteder i alle re-
gioner. Der er dog fortsat kun få be-
handlingstilbud, som er underbygget 
af forskning. Generelt kan farmakolo-

gisk behandling sjældent stå alene, 
hvorimod multimodal behandling in-
klusive psykoedukation, gradueret 
genoptræning og psykoterapi (jf. 

med hensyn til symptomreduktion, til-
bagevenden til arbejde og varighed af 
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En funktionel lidelse er en sygdom, hvor man er belastet af fysiske gener i en grad, der gør det 

svært at fungere i dagligdagen. Symptomerne kan ikke forklares ved en anden veldefineret so-

matisk eller psykiatrisk sygdom, men de er i sig selv blevet til sygdom. Man kan forstå funktio-

nel lidelse som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet, og samspillet ikke længere 

fungerer normalt. Hvis du vil vide mere om den kliniske definition og diagnosen, henvises til den 

første artikel i serien: Funktionel lidelse – en ny diagnose, udgivet af Månedsskriftet i april 2021.

Du kan også finde information til patienter og fagfolk om funktionel lidelse på www.funktionel-

lelidelser.dk og på www.dasefu.dk.
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sygemeldinger. Der er dog en mindre 
gruppe af patienter, der er så svært 
syge, at de ikke kan hjælpes tilfreds-

Kliniske studier af den farmakologiske 
behandling af funktionel lidelse af-
spejler de forskellige diagnoser, der er 
beskrevet i Månedsskriftets første ar-
tikel i denne serie (se Månedsskriftet, 

-
diagnoserne, der ofte er knyttet til et 

-

patienter med multiple somatiske 
symptomer, der studeres under den 
bredere diagnose funktionel lidelse, 
multiorgan. Dog har det stort anlagte 
danske epidemiologiske studie af 
symptomer DanFunD vist, at enkeltor-
gandiagnoserne af funktionel lidelse 
praktisk talt svarer til syndromdiagno-
serne. Det betyder, at vi benytter funk-
tionel lidelse, muskuloskeletal syno-

funktionel lidelse, gastrointestinal med 
irritabel tyktarm samt funktionel lidel-

Case 1 / Heidi  

Heidi er 41 år. Hun er fraskilt og er alene med tre børn på ni, syv og fire år. Hun arbejder fuld tid på 

kontor. Symptomerne begyndte for ca. 10 år siden med diffuse smerter i lænden. De var ikke for-

udgået af nogen konkret hændelse eller traume. Der er siden tilstødt tinnitus, synspåvirkninger i 

form af sorte og hvide prikker for øjnene samt afbrudt søvn. Desuden er der over det sidste år til-

kommet en invaliderende både fysisk og mental træthed. Heidi har af og til behov for at springe 

en arbejdsdag over for at restituere sig grundet træthed. Hun bruger typisk weekenderne i sofa-

en. Symptomerne bliver markant forværret ved udsættelse for belastninger eller krav fra omgi-

velserne. En typisk hverdag går med, at hun er på kontoret, kommer hjem, når at hvile, inden hun 

henter børnene, prøver at lave noget med dem, hvorefter hun er helt udmattet og ikke kan fore-

tage sig yderligere. Efter relevant udredning er der ingen somatisk eller psykiatrisk sygdom, der 

kan forklare hendes symptomer.
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se, almen/træthed med kronisk træt-
hedssyndrom. 

Evidens for farmakologisk behand-
-

fundet af reumatologer internationalt. 
Det mest undersøgte stof er duloxetin, 
der er en serotonin-noradrenalin-gen-

-
dig bivirkninger som kvalme, mund-
tørhed, svimmelhed og træthed samt 

brugen svagt (jf. den nationale kliniske 
retningslinje for udredning og behand-
ling samt rehabilitering af patienter 
med generaliserede smerter i bevæge-

-
ger nogle undersøgelser med amitrip-
tylin. Det kan derfor svagt anbefales 
på trods af bivirkninger, og selvom det 
kun er godkendt til neuropatiske smer-

patienter med funktionel lidelse. Alle 
serotonin- og noradrenalin-genopta-

-
befales svagt og bruges som regel kun, 
når der er komorbid angst eller depres-
sion. Antiepileptika i form af lyrica og 

hvorimod det ikke anbefales at bruge 

arbejder med funktionel lidelse, frarå-

det forringer patientens evnen til at få 
det optimale udbytte af psykoedukati-
on og psykoterapi, der er helt central 
for en vellykket behandling.   

Gastroenterologerne har også for-
sket i behandlingen af irritabel tyk-

Behandlingen følger to strategier, dels 
er der evidens for at behandle lidelsen 
som de andre enkeltorgan-funktionelle 

enkelte symptomer ved irritabel tyk-
-

ler oppustethed farmakologisk. Dansk 
-

tologi har skrevet retningslinjer for ud-

der følger sidstnævnte strategi. De to 
strategier kan benyttes sideløbende. 

For andre former for funktionelle 
syndromer og tilstande er der ingen 
evidens for antidepressiv behandling 
fraset en svag evidens for funktionel 
lidelse med almene symptomer i form 
af kronisk træthed. Generelt mangler 

Case 2 / Arne 

Arne er 52 år. Han er gift og har voksne børn, der er flyttet hjemmefra. Han er nu sygemeldt, men 

har hele sit liv arbejdet i dagligvarebutikker, ofte som butikschef. Symptomerne begyndte for fire 

år siden, hvor han pludseligt fik ondt i brystet og kom akut på hospitalet. Mistanken om akut 

myokardieanfald blev afkræftet. De sidste år har smerte i brystkassen plaget ham. Derudover 

generes han af voldsom træthed, koncentrationsproblemer og mavesymptomer. Hans funktions-

niveau er blevet lavt siden sygemeldingen for nogle måneder siden. Han ligger mest på sofaen og 

vil ikke ud blandt mennesker. I de seneste år, hvor han har forsøgt at fastholde et arbejde, har 

det været helt nødvendigt, at han har kunnet komme og gå, som han havde energi til. Efter rele-

vant udredning er der ingen somatisk eller psykiatrisk sygdom, der kan forklare hans sympto-

mer. 

FUNKTIONEL LIDELSE
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der forsat farmakologisk forskning i 
funktionel lidelse. 

Inden for de diagnoser, der inklude-
rer patienter med funktionelle sympto-

-

evidens for farmakologisk behandling 
af de svære tilstande, der omfatter cir-

med funktionel lidelse (jf. følgende af-
-
-

gisk behandling, og det er derfor svært 
at give anbefalinger. Det er dog altid 
vigtigt, at eventuelle farmakologiske be-
handlinger ledsages af psykoedukation, 
og at både lægen og patienten gør sig 
formålet med den farmakologiske be-
handling klart, jf. afsnittet om faldgru-
ber for farmakologisk behandling  

Der er dokumentation for behandling 
med ”bredspektrede” antidepressiva, 

neurotransmittere. Et studie med imi-
pramin til patienter med svær funktio-

nel lidelse, der opfylder diagnosen 
funktionel lidelse, multiorgan, har vist 

Af 

det bedre eller meget bedre på det selv-
-

-
pen. Patienterne blev behandlet med 

de startede langsomt op med 10 mg i 
en til to uger, så 25 mg i to uger, og der-
efter, hvis muligt, stigende hver anden 

seks uger, hvis det overhovedet var 
muligt på grund af bivirkninger, ellers 
blev dosis reduceret til 50 mg. De pa-

-
virkninger i form af mundtørhed, 
svimmelhed, kvalme og øget svedten-
dens, men de tolererede det godt i un-

Duloxetin er et præparat, der også 
bruges til funktionel lidelse af multior-
gantypen, selvom der ikke for nuvæ-
rende foreligger undersøgelser, der un-
derbygger brugen. Potentialet ved 
duloxetin vil være, at det i antidepres-
sive doser har en bedre bivirkningspro-

Case 3 / Cecilie 

Cecilie er 25 år. Hun bor sammen med sin kæreste og har ingen børn. Hun læser til sygeplejerske, 

men har haft svært ved at klare studierne det sidste år. Hun plages af maveproblemer i form af 

smerter, oppustethed og vekslende afføring, som har fulgt hende størstedelen af hendes liv. Det 

sidste år er hendes mave er gået helt i stå, hvilket har medført, at hun tager store doser laksan-

tia. Dette medfører, at når hun endelig skal på toilettet, skal det gå stærkt, og hun får det fysisk 

dårligt af det med sveden og rysten. Af frygt for at hun pludselig skal på toilettet, når hun er på 

studiet, på hospitalet eller ude, tager hun laksantia til natten hver anden nat. Dette medfører, at 

hun hver anden nat ikke sover særligt meget, og at hun går i en konstant træthed og plages af 

spændingshovedpine. På en typisk hverdag spiser hun ikke særligt meget, idet hun frygter, at det 

skal udløse mavesymptomer. Efter relevant udredning er der ingen somatisk eller psykiatrisk 

sygdom, der kan forklare hendes symptomer. 
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bruges, når patienterne har komorbid 
depression og angst. 

Endvidere har antiepileptika (gaba-
pentin, pregabalin, lamotrigin, carba-

smerter. Der kunne formodentlig også 

-
nel lidelse, men der mangler endnu 
veldesignede, randomiserede, kontrol-
lerede undersøgelser af dette.

Hypotesen bag at bruge antidepres-
siva mod funktionel lidelse er, at be-
handlingen retter sig mod forstyrrelser 
i symptomperceptionen centralt og i 
de descenderende inhibitoriske baner i 
rygmarven, hvor serotonin og nornad-

formodet underliggende depression el-
-

tienten har komorbid angst, depressi-
on eller anden psykisk lidelse, kan der 
behandles efter de sædvanlige ret-
ningslinjer, og behandlingen synes lige 

-
on uden komorbid funktionel lidelse.

-

Patienter med funktionel lidelse er ofte 
meget følsomme over for bivirkninger. 
Derfor bør man starte i mindre doser 

langsomt og være stoisk med hensyn 
til mulige bivirkninger (start low - go 

tolererede bivirkningerne af imipramin 

Imipramin (n=63) Placebo (n=57)

Meget værre   1 (2 %) 1 (2 %)

Værre   4 (6 %) 11 (19 %)

Uændret   25 (40 %)    31 (54 %)

Bedre 22 (35 %) 14 (25 %)

Meget bedre 11 (17 %) 0 (0 %)

Tabel 1 / ”Clinical Global Improvement score” efter behandling med imipramin (oversat fra Agger et al. 2017).

Imipramin (n=65) Placebo (n=60)

Alle hændelser 

Ingen bivirkninger 7 (10,8 %) 17 (28,3 %)

Mindst en bivirkning af moderat intensitet 36 (55,4 %) 12 (20,0 %)

Patientfrafald pga. bivirkninger 4 (6,2 %) 3 (5,0 %)

Specifikke bivirkninger

Mundtørhed 26 (40,0 %) 8 (13,3 %)

Svimmelhed 23 (35,4 %) 7 (11,7 %)

Kvalme 14 (21,5 %) 6 (10,0 %)

Øget svedtendens 11 (16,9 %) 4 (6,7 %)

Tabel 2 / Bivirkninger ved imipraminbehandling, resultater af et randomiseret studie på patienter med funktio-
nel lidelse, multiorgan type (oversat fra Agger et al. 2017).

Tabellen angiver antal patienter (%), som svarer på spørgsmålet: ”Hvordan vil du vurdere dit helbred nu, i for-
hold til da du først kom til klinikken?” 
Manglende besvarelse for to og tre patienter i henholdsvis imipramin- og placebogruppen.

FUNKTIONEL LIDELSE
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godt i det føromtalte studie. En af for-
klaringerne på dette er måske, at pa-
tienterne blev fulgt tæt i forbindelse 
med undersøgelsen. De havde mulig-
hed for at kontakte personalet dagligt i 
forbindelse med spørgsmål. Dette siger 
noget om, at denne patientgruppe 
eventuelt har brug for tæt opfølgning, 
for at behandlingen følges og får mak-

Patienter med svær funktionel lidel-
se er ofte - især når symptomerne også 
inkluderer smerter - udsat for en mar-
kant polyfarmaci, inkl. anvendelse af 

have behov for udtrapning af medicin 
med ledsagende abstinensbehandling. 
Det er som før nævnt forfatters opfat-
telse, at brugen af alle opioider er kon-
traindiceret i behandlingen af funktio-

det kun forekomme i korte perioder. Pa-
tienterne er i overhængende risiko for 
afhængighed og kommer ofte ud i et læ-
gesanktioneret opioidmisbrug. Værst er 
dog, at anden ikkefarmakologisk be-

og/eller uhensigtsmæssig farmakolo-
gisk behandling kan undgås ved, at 
man er omhyggelig med at monitorere 

milepæle, hvor indikationen for fortsat 
behandling tages op til overvejelse. Ved 
manglende virkning skal behandlingen 
seponeres, når den har været anvendt i 

-

Et vigtigt element i behandlingen af 
funktionel lidelse er at give patienter-

og hjælpeværktøjer til håndteringen af 
sygdommen samt at arbejde med deres 
sygdomsforståelse og -adfærd. Med 

udgangspunkt i dette og med erfaring 
fra tidligere studier er der udviklet en 
patientskole for funktionel lidelse, 
multiorgan, som for nylig er testet i et 
ukontrolleret pilotstudie med lovende 

-
står af en gruppeundervisningssession 
og individuelle konsultationer. Der fo-
kuseres i gruppeundervisningen især 
på sygdomsforståelse og -adfærd, og i 
de efterfølgende konsultationer indivi-
dualiseres uddannelseselementerne. 
Forløbet sigter mod at øge patienter-
nes forståelse af deres sygdom og be-
tydningen af stressfaktorer samt styr-
ke deres engagement i selvbehandling 
og evt. anden behandling. Patientsko-
len minder om den type patientuddan-
nelse, der i stigende grad anvendes til 
håndtering af kroniske tilstande, også 
til kroniske smerter.

Et patientskoleforløb/psykoedukati-
on kan for mange patienter kombineres 
med medicinsk behandling, idet kombi-

begge interventioner. Dette gælder især 
for medicin med antidepressive egen-
skaber, idet denne type medicin kan 
forbedre patienternes symptomer, psy-

deres kognitive funktionsniveau.

-

Vores patienter i de indledende cases 
ville man formentlig som praktiseren-
de læge have et indgående kendskab 
til, idet de sikkert ville være kendte 
gæster i praksis. Det vil være vigtigt, 
at de har følt sig taget alvorligt og 
grundigt undersøgt allerede ved de før-

-
kommende for 10 år siden, og at dette 
er blevet vedligeholdt over årene. Det 
ville formentlig betyde, at de allerede 
tidligt i processen var blevet præsente-
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-
nel lidelse, når de er blevet henvist til 
relevante udredningsforløb. Det er 
særligt vigtigt i denne patientgruppe, 
at udredningshenvisninger er lægefag-
ligt funderet og ikke drevet af patien-
tens bekymringer, dels fordi helbreds-
bekymringer sjældent dæmpes af un-
dersøgelser, og dels fordi for mange og 

lange udredninger med usikkerhed osv. 
ikke er befordrende for bedring af den 
funktionelle lidelse. I kommunikatio-
nen omkring symptomer, diagnoser og 
udredninger har bl.a. TERM-modellen 

Desuden ville udlevering af skriftligt 

og henvisning til hjemmesiden: www.
funktionellelidelser.dk fordre en fælles 
multifaktoriel sygdomsforståelse. For 
yderlige forslag til behandling i prak-
sis, se de andre artikler i denne serie i 
Månedsskriftet og ”værktøjskasse” 
med redskaber. Redskab 1 er for ek-
sempel at få patienten til at markere 
alle sine symptomer på et tegnet om-
rids af et menneske. Ideen er for både 
lægen og patienten at få overblik over 
mængden og arten af symptomtomer. 
Dette redskab kan bruges i alle tre ca-
ses i starten af forløbet.

medicinsk behandling ikke meget 
stærk, og sandsynligheden for symp-
tomfrihed ved behandling er meget lille. 
Generelt er fordelene en symptomre-
duktion, men denne skal altid ses i rela-

tion til bivirkningerne. Ulemperne er ud 
over bivirkninger, at patienter i nogle 
tilfældes styrkes i en udelukkende bio-
logisk tankegang om symptomerne. Der 
er derfor ikke noget entydigt svar på 
den medicinske behandling af funktio-
nelle lidelser i de beskrevne cases, men 
fordele og ulemper må meget nøje vur-
deres i de enkelte cases. 

overveje at give duloxetin, idet de mu-
skuloskeletale smerter har været do-
minerende over mange år. Jeg ville des-
uden være meget opmærksom på et 
eventuelt andet forbrug af smertestil-
lende medicin såsom ibuprofen eller 

hende om at gå ned i tid på arbejdet, 
eventuel deltidssygemelding, og der-

-
ramin, idet patienten har symptomer 
fra mindst tre organsystemer og der-
med har funktionel lidelse, multiorgan. 
Jeg ville også være opmærksom på, om 
han er ved at udvikle en depression, 
idet han meget af dagen ligger på sofa-
en. Derudover ville jeg sende ham til 
gradueret genoptræning hos en fysio-
terapeut, der kender til funktionelle li-

først gå i gang med det uhensigtsmæs-
sige laksantiaforbrug og ellers følge 

Hepatologis retningslinjer for behand-
ling af gastrointestinale symptomer. 
Derudover ville jeg foreslå hende 
duloxetin, dels grundet hendes høje 
angstniveau (angsten for at skulle på 

den evidens, der viser, at antidepressi-
va generelt behandler patienter med 
funktionelle mavesymptomer.

I de beskrevne cases ville det for-
mentlig blive nødvendigt at henvise 

Der er derfor ikke noget entydigt svar på den 
medicinske behandling af funktionelle lidelser 
i de beskrevne cases, men fordele og ulemper 
må meget nøje vurderes i de enkelte cases 

››

FUNKTIONELLE LIDELSER
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et af de fem regionale behandlingsste-
der for funktionelle lidelser, hvis de ikke 
responderer på den beskrevne farmako-
logiske og non-farmakologiske behand-
ling. På baggrund af de lange ventetider 
ved de regionale behandlingssteder, 
nogle steder over et år, er det fortsat 
vigtig at give behandling for funktio-
nelle lidelser i almen praksis. 

Der indgår en række faktorer i vur-
deringen af, hvor intensivt et behand-
lingstilbud den enkelte patient har be-
hov for. Der er både patientens forpint-
hed og funktionsniveau at tage hen-
syn til, og hvor kompleks patientens 
situation er. Desuden om patienten 
kun har et enkeltstående symptom el-
ler multiple symptomer, om der er 
samtidige sociale eller psykiske pro-

-
tidige sygdomme eller et stort eller 
mangeartet medicinforbrug.

Med stigende sværhedsgrad og 
kompleksitet fordres en stigende be-

-
dre sygdomme skal patienterne derfor 

niveauer. Det betyder, at en stepped 
care-tilgang er hensigtsmæssig. Denne 
model har til formål at sikre, at patien-
tens behov dækkes på det lavest for-

-
ste patienter behandles hos praktise-
rende læge, nogle hos praktiserende 
speciallæge eller psykolog og et fåtal 
på egentlige multidisciplinære centre 

for funktionelle lidelser. Det er især i 
de svære tilfælde med tværfaglig be-
handling, at farmakologisk behandling 
tages i brug.

 ingen angivet
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HOVEDBUDSKABER

1. Farmakologisk behandling af funktionelle lidelser kan sjældent stå alene.

2. Lavdosis antidepressiva har vist effekt på funktionelle lidelser. 

3. Multimodal behandling, der inkluderer psykoedukation, gradueret genoptræning og psykotera-

pi, har vist sig mest effektiv.


