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Af  / Marianne Rosendal

Funktionel lidelse 
– en ny diagnose 
Og hvorfor nu det? 

Kontakt / MAROSE@rm.dk
 

Marianne Rosendal, speciallæge i almen medicin, tidligere praktiserende læge, seniorforsker v. Funk-
tionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital og Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus. Hun er desuden 

Vi kender patienterne, men ved ikke altid, hvordan vi skal håndtere deres sygdom.  
De har vedvarende og uspecifikke symptomer, og nogle bliver kronisk syge og svært  
invaliderede − men vi har svært ved at stille en diagnose og skabe et afsæt for behandling. 
Patienterne føler sig stigmatiseret og mistænkeliggjort, og usikkerheden sniger sig ind på 
begge sider af lægens bord. Læs denne artikel og bliv klogere på den nye diagnose, og  
hvordan du fremover kan skærpe din opmærksomhed på det karakteristiske  
symptommønster hos patienter med funktionel lidelse.

Jeg kan godt lide at hjælpe folk, så jeg 
foretrækker, når de kommer med no-
get, hvor jeg kan forklare, hvad det er, 
og hvad vi vil gøre. Disse patienter 
[med funktionel lidelse], de bliver no-
gen, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal 
gøre. Derfor er de … de er ikke så rare 
at behandle (1).

Ikke sjældent er det en udfordring at 
hjælpe en patient, der er svært syg af 
sin funktionelle lidelse. Som læge skal 
man på én gang sikre grundig udred-
ning for førlighedstruende sygdomme 
og samtidig forebygge sygeliggørelse. 
Man skal desuden håndtere samarbej-
det med det øvrige sundhedsvæsen og 

Funktionel lidelse er kendetegnet 
ved fysiske symptomer, der på-
virker patientens funktionsevne 

og livskvalitet, uden at der kan påvises 
forandringer ved kliniske eller parakli-

-
tomer kan således ikke forklares ved 

psykiatrisk sygdom. I almen praksis 
ser vi næsten dagligt patienter med 
funktionel lidelse af forskellig svær-

fylder meget i venteværelset; men lige 
så vigtigt er det måske, at disse patien-
ter kan fylde rigtig meget i lægers be-
vidsthed. Måske mange læger oplever 
det som udtrykt af en kollega: 
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Foto 1 / 

Ved funktionel lidelse har  

patienten fysiske symptomer, 

som ikke kan forklares ved 

en somatisk eller psykiatrisk 

lidelse.

Foto: privat
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socialvæsenet uden at have en af de 
almindeligt kendte diagnoser at arbej-
de ud fra. Udfordringen er imidlertid 
blevet meget mere håndterbar med 
den viden, vi har i dag. Månedsskriftet 
vil i det kommende år kaste lys over 
emnet med en ny artikelserie, hvor vi 
bl.a. vil se på, hvordan vi kan forstå og 
behandle funktionel lidelse. Parallelt 
med artikelserien bringes beskrivelser 
af en række konkrete redskaber, der 
kan bruges i udredning af, dialog med 
og behandling af patienter med funk-
tionelle lidelser i almen praksis. Red-

Sundhedsstyrelsens kommende udgi-
velse ”Værktøjskasse til almen prak-

side 285 i dette nummer.
I denne første artikel vil vi se på sel-

ve diagnosen funktionel lidelse: Hvor-
for og hvordan er den blevet indført i 

kriterier?

I 2018 udgav Sundhedsstyrelsen anbe-
falinger til udredning, behandling, re-
habilitering og afstigmatisering af 
funktionelle lidelser. På baggrund af 

steds) og dermed ikke længere opfat-
tes som en psykiatrisk lidelse. Parallelt 
med introduktionen af diagnosen har 
regionerne desuden været ved at om-
lægge deres behandlingstilbud i det 
specialiserede sundhedsvæsen fra at 
være placeret i psykiatrien til nu at lig-
ge i det somatiske sygehusvæsen (2). 

Men hvad er en funktionel lidelse, 
og hvorfor er der så megen debat om, 
hvor den hører til? 

En af de faktorer, der har haft væ-
sentlig betydning for debatten om 
funktionelle lidelser, er den medicin-

-
-

ne første artikel indledes derfor med et 
indblik heri, før der stilles skarpt på de 
nye diagnosekriterier.

på vores opfattelse af, at universet 
grundlæggende består af to forskellige 
substanser: materie og ånd. I medi-
cinsk sammenhæng er det blevet til 

mellem krop og psyke føres tilbage til 

-
gevidenskabelige tilgang og forståelse 
af sygdomme. Selv om der er sket me-
get på 300 år, og vi i stigende grad har 
fået en forståelse af, at krop og psyke 
påvirker hinanden gensidigt og i virke-
ligheden slet ikke kan skilles ad, så har 
vi fortsat en tendens til at udrede, 
diagnosticere og behandle ud fra tan-
kegangen: Er det fysisk eller psykisk?

Som almenmedicinere vil vi nok 
hævde, at vi er bedre end mange andre 
specialer til at have en helhedsoriente-
ret tilgang til vores patienter, og at vi 
tænker bio-psyko-socialt i ethvert 
møde med dem. Men forholder det sig 
nu også sådan i en travl hverdag? I 

Befolkningen har i høj grad taget dualismen 
til sig og skelner skarpt imellem fysiske 
sygdomme og psykiske lidelser

››

denne vejledning introducerede styrel-
sen i juli 2019 en ny diagnose i den 

lidelse (R688A9). Ud over at være en 
ny diagnose er det også nyt, at syg-
dommen er placeret i det neutrale 
diagnosekapitel R (symptomer og ab-

-

FUNKTIONEL LIDELSE
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2009 gennemførte Forskningsenheden 
for Almen Praksis i Aarhus en tvær-
snitsundersøgelse i Region Midtjylland 
med deltagelse af rundt regnet 400 læ-
ger og 5.500 tilfældigt udvalgte voksne 
patienter. Her anslog lægerne for 52 % 
af patienterne, at det  
var biomedicinske forhold, der spillede 
en rolle i konsultationen med dem. 
Gennemsnitligt anførte lægerne, at be-
tydningen af det biomedicinske var 78 
%, mens psykologiske og sociale for-
hold kun udgjorde henholdsvis 17 og 5 
% (3). Hvis man er pernitten, vil man 
dog kunne hævde, at selve betegnel-
sen bio-psyko-social og måden at spør-
ge til det på i sig selv lægger op til en 

opsplitning i forskellige områder frem 
for at tage en holistisk tilgang.

Befolkningen har i høj grad taget 
dualismen til sig og skelner skarpt 
imellem fysiske sygdomme og psyki-
ske lidelser. Fysiske sygdomme har høj 
prioritet, fx intensiv forskning i kræft-
sygdomme og udbredelse af kræftpak-

har været nedprioriteret. Samtidig har 
psykiske lidelser tidligere været svære 

-
domme og usikkerhed i forhold til pa-
tienter med psykiske lidelser. Alt sam-
men noget, der har bidraget til stigma-
tisering af psykiske lidelser. 

Ved funktionel lidelse oplever pa-

Foto 2 / 

Både læger og befolkning 

skelner skarpt imellem fysi-

ske sygdomme og psykiatri-

ske lidelser, når symptomer 

skal forklares. 

Illustration: Colourbox

Skemaer som kan anvendes 
ved behandling af patienter 
med funktionellelidelser 
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tienterne kropslige symptomer, der på-
virker deres hverdag. Samtidig har 
mange fagprofessionelle (haft) den op-
fattelse, at problemet primært er psy-

-
get let ind i debatten om funktionelle 
lidelser og bidrager til, at mange pa-
tienter føler sig misforstået og stigma-
tiseret. I kraft af den dualistiske til-
gang kører debatten meget let af spo-
ret, for funktionel lidelse er et ”både 
og”.

-

-
ret i, at nogle af de samme symptom-
mønstre er blevet tolket som forskelli-
ge sygdomme på tværs af specialer. Et 
eksempel er sygdommen kronisk træt-
hedssyndrom, der er diagnostisk ind-
placeret i det infektionsmedicinske 
speciale, mens sygdommen neuraste-
ni, med stort set samme symptomato-

-
delse. I tabel 1 er angivet en række for-
skellige syndromdiagnoser, som har 

det til fælles, at de bygger på subjekti-
ve symptomer, hvor man ikke objektivt 
kan påvise organfejl ved kliniske eller 

-
de, der tegner sig, er, at hvert speciale 
har lavet sine egne syndromdiagnoser. 
Nye undersøgelser viser imidlertid, at 
mange af patienterne med sådanne 
syndromer faktisk har de samme 
symptomer (4), og at symptomerne, og 
dermed syndromerne, kan skifte hos 
den samme patient over tid (5). Syn-
dromerne afspejler altså i et vist om-
fang vores specialer, mere end de af-
spejler forskellige sygdomme. 

Senest har en tværsnitsundersøgel-
se af befolkningen i Glostrup med in-
terview af 1.590 voksne vist et stort 

-
-

skesmæld, kronisk træthedssyndrom 
og multipel kemisk hypersensitivitet 
(4). Således opfyldte 82 % af patienter 

-
mer. I den anden ende lå irritabel tyk-
tarm, hvor 57 % samtidig havde andre 
syndromer. Tilsvarende har man tidli-
gere fundet et stort overlap mellem 

Gastroenterologi Irritabel tyktarm (IBS), funktionel dyspepsi

Gynækologi Bækkenløsning, kroniske bækkensmerter

Reumatologi Fibromyalgi, kroniske rygsmerter

Kardiologi Non-kardiogene brystsmerter

Lungemedicin Hyperventilationssyndrom

Infektionsmedicin Kronisk træthedssyndrom (CFS, ME)

Neurologi Spændingshovedpine, non-epileptiske anfald

Tandlæger Temporomandibular joint dysfunction (TMD)

ØNH Globus-syndrom

Allergologi Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)

Ortopædkirurgi Kronisk piskesmæld

Anæstesiologi Kroniske smertetilstande

Psykiatri Somatoform tilstand, herunder somatiseringstilstand

Tabel 1 / Eksempler på funktionelle syndromer efter fagspeciale (6).

FUNKTIONEL LIDELSE
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Somatoform tilstand

N=178

Prævalens 11,2

Funktionel lidelse

N=250

Prævalens 15,7

Syndromdiagnose: fibromyalgia, kronisk 

træthedssyndrom, iritabel tyktarm, non-

kardiogene brystsmerter, hyperventilati-

onssyndrom, smertesyndromer

N=220

Prævalens: 14,2

n=10
3,7%

n=8
2,9%

n=12
4,4%

n=30
11,0%

n=60
22,1%

n=4
1,5%

n=148
54,4%

Figur 1 / 

Overlap mellem funktionelle 

somatiske syndromdiagno-

ser, somatoform tilstand og 

funktionel lidelse (oversat fra 

(7)).

De diagnostiske kriterier for kropslig stresstilstand er: 

• Min. 3 symptomer fra én eller flere af symptomgrupperne vist i figur 2

• Moderat til svært påvirket funktionsevne eller livskvalitet

• Sygdomsvarighed min. 3 mdr.

• Relevante differentialdiagnoser er udelukket

den psykiatriske diagnose somatoform 
tilstand og syndromdiagnoserne irrita-

-
hedssyndrom, non-kardiogene bryst-
smerter, hyperventilationssyndrom og 

-
digt over med den nye diagnose: funk-

-
lige både somatiske og psykiatriske 
syndromdiagnoser er en væsentlig 
grund til at begynde at betragte symp-

tommønstrene som ét og samme fæ-
nomen. 

forskningsprojekter undersøgt symp-
tommønstre i befolkningen og iblandt 

-
søgelser bekræfter, at der er et under-
liggende fænomen, der går på tværs af 
symptomerne. Patienterne har typisk 
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tid, og ofte går disse symptomer også 
-

tomerne er helt almindelige sympto-
mer, der også optræder hyppigt og som 

iblandt raske i normalbefolkningen. 
Hvordan vi kan forstå det underliggen-
de fænomen, vender vi tilbage til i en 
senere artikel. Selve diagnosen er rent 
deskriptiv, dvs. baseret på symptom-

-

sen er i forskningssammenhæng ble-
vet betegnet bodily distress syndrome 

-
stand” (8-10). 

En funktionel lidelse er således en 
sygdom, hvor man er belastet af fysi-
ske gener i en grad, der gør det svært 
at fungere i dagligdagen. Symptomer-
ne kan ikke forklares ved en anden vel-

sygdom, men de er i sig selv blevet til 

Almene symptomer

1) Koncentrationsbesvær 

2) Hukommelsesbesvær

3) Træthed

4) Hovedpine

5) Svimmelhed

Symptomer fra mave og tarm

1) Mavesmerter

2) Hyppige, løse afføringer

3) Diarre 

4) Oppustethed

5) Kvalme 

6) Opstød 

7) Halsbrand

Symptomer fra hjerte og lunge 

1) Hjertebanken eller uro i brystet

2) Trykken i brystet

3) Forpustethed uden anstrengelse

4) Anfald af vejrtrækningsbesvær

5) Varm- eller koldsveden

6) Mundtørhed

Symptomer fra bevægeapparatet

1) Smerter i arme eller ben

2) Muskelsmerter 

3) Ledsmerter

4) Lammelse eller svaghedsfornemmelse

5) Rygsmerter

6) Smerterne flytter sig fra sted til sted

7) Dødhedsfornemmelse eller føleforstyrrelse

Figur 2 / 

Symptomer ved funktionel  

lidelse.

Dansk ICD-10

R688A9 Funktionel lidelse IKA

   R688A9A    Funktionel lidelse, multiorgan

   R688A9B    Funktionel lidelse, enkeltorgan

      R688A9B1       Funktionel lidelse, almen/træthed

      R688A9B2       Funktionel lidelse, gastrointestinal

      R688A9B3       Funktionel lidelse, muskuloskeletal

      R688A9B4       Funktionel lidelse, kardiopulmonal

      R688A9B5       Funktionel lidelse, neurologisk

      R688A9B6       Funktionel lidelse, urogenital

      R688A9B9       Anden funktionel lidelse, enkelt organ

R688A9C Funktionel lidelse, enkelt symptom

ICPC-2-DK

A29 Medicinsk uforklarede symptomer (MUS)

Tabel 2 / Klassifikation af funktionel lidelse i dansk ICD og ICPC (11).

FUNKTIONEL LIDELSE
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Case / Morten

Morten er 38 år og gift med Anne, der er jævnaldrende. De har 3 børn på 4, 8 og 10 år. Morten er 

uddannet datalog og medejer af et mindre it-firma, hvor han arbejder som leder og udvikler. 

Anne har været ledig i en længere periode, men er nu sendt i praktik. Der er travlhed både på ar-

bejde og derhjemme, og det er taget til nu, hvor Anne også skal ud ad døren om morgenen. Fami-

lien har været på en tiltrængt efterårsferie, hvor Morten dog følte sig usædvanlig træt. Efterføl-

gende fik han influenzasymptomer og var sygemeldt i 10 dage. Der tilkom hovedpine, som ikke 

rigtigt ville fortage sig, og trætheden hænger stadig i her 3 måneder senere. Morten henvender 

sig i praksis, hvor han fortæller, at han har fået tiltagende problemer med at sove om natten, 

især her på den anden side af nytår, og koncentrationen svigter indimellem, så han har fået 

svært ved at passe sit arbejde. På det sidste har han desuden bemærket hjertebanken og lige-

som en klemmen rundt om brystet i forbindelse med møder på arbejde, og han synes, at det er 

svært at trække vejret ordentligt igennem. Derhjemme plejer han at hjælpe med madlavning om 

aftenen, men det har han slet ikke overskud til mere. Han er bekymret for, hvad der er galt og 

forstår ikke, hvorfor symptomerne bliver værre, og det hele trækker sådan ud.

sygdom. Man kan forstå funktionel li-
delse som en tilstand, hvor hjernen og 
kroppen er overbelastet, og samspillet 
ikke længere fungerer normalt.

Sværhedsgraden af funktionel lidel-
se kan vurderes dels ved graden af 
funktionsnedsættelse, dels ud fra antal-
let af involverede symptomer. Analyser 
fra de nævnte studier har således vist, 
at man for det meste er rask, hvis man 
IKKE har multiple symptomer (altså 
under tre), at man er moderat syg, hvis 

eller to af de viste symptomgrupper 
(funktionel lidelse, enkelt organ), og at 
man er svært syg, hvis man har mindst 

symptomgrupperne (funktionel lidelse, 
multiorgan). Man kan evt. bruge den 

hurtigt at få et overblik over patientens 
symptomer (9).

funktionel lidelse er mere omfattende 

kropslig stresstilstand/bodily distress 
syndrome, således at den også omfat-
ter andre organsystemer samt vedva-
rende enkeltsymptomer (tabel 2) (11). 

-
on.

Sundhedsstyrelsen har med den nye 
diagnose ikke -

samme patient, fx funktionel lidelse, 
gastrointestinal + colon irritabile. Ved 
at bruge diagnoserne under funktionel 
lidelse vil det imidlertid i fremtiden bli-
ve lettere at skabe et samlet overblik 
over og blive klogere på alle disse til-
stande. Ikke mindst har vi nu en diag-
nose til de mange patienter, som ikke 
nødvendigvis opfylder kriterierne for 

Vi undgår således, at syge patienter 
falder imellem menneskeskabte diag-
nosekasser i såvel sundhedsvæsen 
som socialvæsen. 
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 Slet ikke  Lidt  Noget  En hel del  Virkelig meget 

Hjertebanken eller uro i brystet?  
Trykken eller smerter i brystet?  
Forpustethed uden anstrengelse? 
Anfald med vejrtrækningsbesvær? 
Varm- eller koldsveden? 
Mundtørhed? 

Mavesmerter? 
Oppustethed, spændings- eller 
tyngdefornemmelse i maven? 

Sure opstød? 
Kvalme? 
Svie eller smerter i toppen af maven? 

Smerter i armene eller benene? 
Muskelsmerter eller ømhed? 
Ledsmerter? 
Følelse af lammelse i arme eller ben? 
Rygsmerter? 

Ubehagelig dødhedsfornemmelse eller
 føleforstyrrelser? 
           

Koncentrationsbesvær? 
Træthed? 
Hovedpine? 
Hukommelsesbesvær? 
Svimmelhed? 

BDS checkliste / I de sidste fire uger, hvor meget har du været generet af: 

1. Han har et symptommønster, der 
kunne pege i den retning: koncen-
trationsbesvær, træthed og hoved-
pine + hjertebanken, trykken for 
brystet og vejrtrækningsbesvær. 

Han har altså tre af symptomerne 

funktionel lidelse, enkeltorgan.
2. Han har påvirket funktionsevne, 

idet han ikke længere kan varetage 
de samme opgaver hjemme, og ar-

FUNKTIONEL LIDELSE
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bejdsevnen også er begyndt at 
svigte.

3. 
omkring efterårsferien.

4. En uddybende anamnese og objek-
tiv undersøgelse vil formentlig give 

-
tialdiagnoser bør afklares. Indtil det 
er sket, kan diagnosen funktionel li-
delse ikke stilles endeligt, men bør 
være med i de diagnostiske overve-
jelser.

hyppige. Ifølge den nævnte undersø-
gelse fra Glostrup har ca. 11 % af voks-
ne danskere en funktionel lidelse i en 

funktionel lidelse af multiorgan type 
(4). Tilsvarende tal er fundet i dansk 
almen praksis, hvor en tværsnitsun-
dersøgelse ved brug af spørgeskema 
viste, at op imod 17 % af patienter i al-
deren 18-65 år opfyldte symptomkrite-
rierne for funktionel lidelse – uanset 
om de havde en samtidig kronisk lidel-
se eller ikke. Vi ser altså rigtig mange 
af disse patienter i praksis. Et opfølg-
ningsstudie i almen praksis har des-
uden vist, at ca. halvdelen af de pa-
tienter, der opfylder kriterierne for at 
have en funktionel lidelse, fortsat op-
fylder disse 2 år senere (5).

-
sis, der opfyldte kriterierne for funktio-
nel lidelse, havde et dårligt helbred målt 
på såvel fysisk formåen som psykisk 
helbred. Cirka halvdelen havde et fy-
sisk funktionsniveau på niveau med 
KOL-patienter, 40 % screenede positivt 
for angstlidelse, og 40 % screenede po-
sitivt for depression. I 2009 udgjorde de 

-
dineret behandling med opioider (12). 

Samtidig ved vi, at patienter med 
funktionel lidelse er i stor risiko for at 
miste tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Funktionel lidelse udgør 14 % af samt-
lige sygemeldinger ud over 8 uger og 8 
% af nytilkendte førtidspensioner i 

Patienter med funktionel lidelse er i høj risiko 
for at udvikle et dårligt helbred og påvirket 
arbejdsevne. Derfor har det stor betydning, 
at vi i almen praksis kender diagnosen og har 
den med i differentialdiagnostiske overve-
jelser, når patienter præsenterer multiple 
symptomer

››

lidelse af typen enkeltorgan, har man 
en fem gange forøget risiko for at få til-
kendt førtidspension i de efterfølgende 
10 år, og har man funktionel lidelse af 
multiorgantype, er risikoen forøget 
gange ni (14). Funktionel lidelse er en 
sygdom med risiko for svære følgevirk-

kunne diagnosticere den, så vi kan 
hjælpe patienterne bedre på vej.
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