
354 Månedsskrift for almen praksis / maj 2021 

igesom ved mange andre syg-
domme kender vi ikke de til-
grundliggende årsager og meka-

nismer ved funktionel lidelse. De sene-
re år er der dog fremkommet en række 
velunderbyggede hypoteser og model-
ler, der bl.a. bygger på solide psykolo-

er ofte lavet i relation til langvarige, 
kroniske smertesyndromer og svær 

funktionel lidelse. De skal derfor tages 
med et vist forbehold, når vi i praksis 
arbejder med lette og moderate tilstan-
de, men det er ikke usandsynligt, at de 
beskrevne mekanismer med tiden vil 
vise sig at være de samme.

I denne artikel beskrives en overord-
net forklaringsmodel bestående af tre 
trin. I næste måneds artikel følger en 
mere indgående beskrivelse af mulige 
mekanismer i centralnervesystemet og 
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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 soma-

tisk eller psykiatrisk sygdom, men de er i sig selv blevet til sygdom. Man kan forstå funktionel li-

delse som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet, og samspillet ikke længere funge-

rer 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.funktionelleli-

delser.dk og på www.dasefu.dk.
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dernæst en artikel om viden fra place-
boforskning, der yderligere understøt-
ter de aktuelle forståelsesmodeller. 
Forklaringsmodellen i tre trin er en for-
enklet model, der bl.a. bygger på evi-
dens fra ”Whiplash Associated Disor-

-

-
gur 1 illustrerer, hvordan funktionel li-
delse kan forstås som multifaktorielt 

-
-

-
dende faktorer. I det følgende uddybes 
de enkelte trin.

Foto 1 / 

Foto: Colourbox

Figur 1 / 

Multifaktoriel model af  

kronisk piskesmældsskade. 

Med tilladelse fra DMJ (2).

 Prædisponerende faktorer Vedligeholdende faktorer

Udløsende faktor

Uhensigtsmæssig kropsholdning
Social støtte
Smerteerfaring
Indkomst
Helingsproces
Sundhedssystemet
Sygdomsopfattelse
Coping
etc.

Livserfaring
Uhensigtsmæssig kropsholdning
Sygdomsopfattelse
Kultur
Indkomst
Smerteerfaringer
Social status
etc.

Whiplash 
traume
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De prædisponerende faktorer kan også 
beskrives som patientens sårbarhed. 
Alle har en sårbarhed med baggrund i 
biologiske, psykologiske og sociale for-
hold. Det er faktorer, der som hovedre-
gel hører fortiden til og derfor ikke i sig 
selv er påvirkelige i nutiden. 

Der er påvist en genetisk disposition, 
men den er betydelig lavere end det, der 

med den medfødte genetik kan også pe-
rinatale forhold og faktorer i opvæksten 
spille ind. Tidligere alvorlig sygdom eller 
traumer menes også at kunne bidrage til 
en indlæring i centralnervesystemet 

-
vikling af funktionel lidelse. Endelig vi-

-
smældsskader, at der er en øget fore-
komst af fysiske symptomer og øget 
søgning til sundhedsvæsenet, forud for 
at en funktionel lidelse debuterer. Disse 
undersøgelser peger på, at en fysisk 
stresstilstand muligvis kan bringe krop-
pen og CNS i en tilstand af øget følsom-

hed og dermed øge risikoen for, at en evt. 

Mange opfatter triggeren som den ene-
ste årsag til sygdommen, netop fordi 
sygdommen startede med den. Trigge-
ren kan være meget forskellig fra indi-

en infektionssygdom, en anden syg-
dom, et traume, en ulykke eller gen-
tagne belastninger. Velkendte eksem-
pler er maveinfektion forud for langva-

forud for langvarig træthed eller et ho-
vedtraume, der giver problemer med 
langvarige post-commotionelle symp-
tomer. Endelig kan vi som læger bidra-
ge til at udløse en funktionel lidelse 
ved at starte en odyssé af udredninger 
og behandlingsforsøg på baggrund af 
et tilfældigt fund. Det skal i øvrigt 
nævnes, at der ikke altid foreligger en 

Figur 2 / 

Årsager til funktionel  

lidelse – en forklarings-

model i tre trin. 

Risikofaktorer
Medfødt/arv
Erhvervet: opvækst, alvorlig sygdom, traumer
Belastninger op til udløsende begivenhed

Udløsende begivenhed/trigger
Traume, fx ulykke
Sygdom, fx infektion
Gentagne belastninger

Forstærkende og vedligeholdende faktorer
Forandringer i nervesystemets funktion
Tanker (utryghed, sygdomsbekymring, negative tanker)
Adfærd (svingende aktivitetsniveau/boom-and-bust)
Livsstil (søvn, kost, bevægelse)
Mange undersøgelser i sundhedsvæsenet
Sociale forhold (isolation, økonomisk afhængighed)

Funktionel 
Lidelse

FUNKTIONEL LIDELSE
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på den udløsende begivenhed, men det 
er de vedligeholdende faktorer, der er 
påvirkelige og dermed de mest interes-
sante. Det er her, behandling kan gøre 
en forskel.

-
ke forhold medvirke til at forstærke og 
vedligeholde funktionelle lidelser: for-
andringer i nervesystemets funktion, 
tanker, adfærd, livsstil, lange udred-
ningsforløb i sundhedsvæsenet og so-
ciale forhold. CNS’ rolle i at vedligehol-
de funktionel lidelse beskrives nærme-
re i næste udgave af Månedsskriftet. 
Med hensyn til patientens tanker ved 
vi i dag, at sygdomsforståelse, syg-
domsbekymring og utryghed samt ne-
gative forventninger påvirker krop-
pens arousal og adfærd og dermed 
symptomerne og forløbet på længere 

-
søgelse af piskesmældsskader fra 
2008, at prognosen for forløbet afhang 

af de tilskadekomnes forventninger på 

for at blive rask, når man sammenlig-
nede de tilskadekomne, der havde po-
sitive forventninger med dem, der hav-

-
kernes betydning for adfærd og der-
med forløbet kan illustreres i den så-

også ses af denne cirkel, er det ikke 
triggeren, der afgør forløbet, men deri-

-
-

tom- og sygdomsforståelse spiller der-
for en helt central rolle i såvel forståel-
se af som behandling af funktionel li-
delse. Derfor er det en vigtig del af ud-
redningen af symptomer at spørge 
grundigt ind til patientens sygdoms-

I forhold til patientens adfærd er det 
særligt vigtigt at være opmærksom på 
et fænomen, der betegnes ”boom-and-
bust” eller på dansk ”optur og nedtur”. 
Det er et aktivitetsmønster, der svinger 
mellem overaktivitet og underaktivitet. 

Figur 3 / 

Den onde cirkel (10).
Virus
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skal møde op i praksis, bruger patien-
ten al sin energi, og nogle gange mere 
til, på at fremstå, som inden han/hun 
blev syg. Konsekvensen er, at der i da-
gene efter ingen energi er tilbage, og 
patienten ”ligger brak”. Hvis dette ak-
tivitetsmønster står på i lang tid, for-
værres tilstanden gradvist, og patien-
ten vil opleve, at funktionsniveauet 
bliver dårligere og dårligere. Boom-
and-bust-mønsteret opstår bl.a., fordi 
det er svært at acceptere det tab i 
funktion, som den funktionelle lidelse 

-
rer det også med til vedligeholdende 
adfærd, at nogle gradvist kan få en 
dårligere livsstil i form af dårlig søvn, 
ændrede kostvaner og minimal fysisk 
bevægelse. Alt sammen noget, der på-
virker kroppens og nervesystemets 
funktion i negativ retning.

I forhold til det sociale er der mange 
forskellige faktorer, der kan være med 
til at vedligeholde symptomer. Helt ba-
nalt kan det dreje sig om legitimering 
af sin sygdom i forhold til nære relatio-
ner eller social- og sundhedsvæsen. 

Som en engelsk forfatter skrev i 1996: 
”If you have to prove you are ill, you 
can’t get well”
for, at symptomer ubevidst forstærkes, 
hvis man over længere tid skal legiti-
mere sine symptomer og sin funkti-

forsikringssager eller sygedagpenge-
sager. I konsultationen vil man typisk 
opleve, at patienten begynder at præ-

-
mer, når han/hun ikke oplever sig hørt 
eller forstået. Funktionel lidelse er des-
værre stadig en stigmatiserende syg-
dom, der ofte er forbundet med mang-
lende forståelse fra omgivelserne. 

En evt. manglende forståelse eller 
måske blot manglende opmærksom-
hed i sundhedsvæsenet kan desværre 
også være en vedligeholdende eller 
endda forstærkende faktor. Ikke sjæl-
dent kommer vi til at passivisere pa-
tienten og skabe usikkerhed og be-
kymring i kraft af, at vi iværksætter 
den ene udredning efter den anden 
uden samtidig at italesætte mulighe-
den for, at symptomerne måske kunne 

Identitet Den betegnelse patienten bruger.

”Hvilke tanker har du selv gjort dig om, hvad du fejler?”

Årsag Hvilke årsager tænker patienten ligger til grund for symptomerne (legemlig 

sygdom, psykiske faktorer, sociale forhold, andet)? 

”Hvilke tanker har du selv gjort dig om, hvad der kan have udløst dine sympto-

mer?”

Tidshorisont Tænker patienten, at det er en kortvarig sygdom, eller er der frygt for en 

kronisk tilstand?

”Hvor længe har du tænkt, at det kan vare?”

Konsekvens Hvilke tanker gør patienten sig om fx arbejde, sygemeldinger, alvorlige gener 

mv.? 

”Hvad tror du, det vil betyde for din dagligdag?”

Helbredelse 

og kontrol

Tror patienten, at han vil blive rask, at en behandling vil kunne hjælpe, og at han 

har indflydelse på sine symptomer? Eller føler patienten sig helt hjælpeløs?

”Har du tænkt over eller gjort dig nogen erfaringer med, hvad der kan forbedre 

eller forværre dine symptomer?”

Tabel 1 / Spørgsmål til patientens sygdomsforståelse.

FUNKTIONEL LIDELSE
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være funktionelle. På den måde bidra-
ger vi til at fastlåse patienten i en so-
matisk forståelse af sine symptomer, 
og vi får ikke skabt et ordentligt afsæt 
for patientens egne handlemuligheder. 
Husk at somatiske udredninger ikke 
altid beroliger patienter, men i stedet 
kan bidrage til øget sygdomsbekym-
ring og undgåelsesadfærd – og af og til 
direkte iatrogene skader.

I sidste nummer af Månedsskriftet 
mødte du datalogen Morten med træthed 
og hovedpine samt tiltagende søvnbe-
svær. Hvordan vil du tale med Morten 
om, hvad han fejler, og hvordan det kan 
forklares?

En indgang til samtalen med patienten 
kan være at aftale en statuskonsulta-
tion og lægge ud med at lave en livslin-
je sammen. Hvis patientens funktio-
nelle lidelse er kronisk, kan man gøre 
det som led i en årskontrol. Et alterna-
tiv kan være at gennemføre et samta-
leforløb, hvor der er bedre tid til at gå i 
dialog om diagnosen og gennemføre 

behandlingen, som i et vist omfang be-
står i, at lægen ”sætter sig på hænder-
ne” og hjælper patienten til at gøre for-
andringsarbejdet – med støtte. 

Som forberedelse til statuskonsulta-
tionen gennemgår lægen patientens 
journalmateriale og opsummerer 
symptomer, undersøgelsesresultater, 

Man kan evt. bede patienten om hjem-
mefra at udfylde en tidslinje med vig-
tige livshændelser. 

I forbindelse med selve statuskon-
sultationen udfylder læge og patient 

-
-

A3-papir at skrive på. Det vigtige er at 
gøre det i fællesskab og dermed skabe 
overblik for både sig selv og for patien-
ten. Ikke sjældent vil patienten i forlø-
bet spontant kunne se nogle sammen-
hænge mellem symptomers opståen 
eller forværring og forskellige hændel-
ser.

Når livslinjen er udfyldt, giver det 
ofte sig selv at inddrage den nævnte 

Tabel 2 / Statuskonsultationen (12)

Før konsultationen

• Afsæt den fornødne tid til at gennemgå patientens journal

• Opsummér de symptombilleder, som patienten har præsenteret og har været udredt for i få 

hovedgrupper 

• Opsummér, hvilke udredninger og behandlinger patienten har været igennem – husk både posi-

tive og negative fund

Under konsultationen 

• Fortæl patienten om formålet med statuskonsultationen

• Fremlæg opsummeringen af journalmaterialet som neutrale fakta – sæt dem ind i tidslinjen

• Se efter mønstre over tid i sygdomsgrad i relation til livsbegivenheder 

• Se også efter evt. tegn på psykiske lidelser (pga. høj komorbiditet ved funktionel lidelse)

• Uddyb patientens forventninger til behandlersystemet 

• Vær optimistisk/skab positive forventninger
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tretrinsmodel. Man kan som regel di-
-

rer/sårbarhed, hvad triggeren eller 
triggerne har været og måske også, 
hvad der er med til at vedligeholde 
symptomerne. Det giver et godt ud-
gangspunkt for den videre dialog med 
patienten om, hvad en funktionel li-
delse er. Evt. kan patienten få redska-
bet med hjem og selv udfylde det på 
baggrund af dagens samtale. Et ek-
sempel baseret på Morten, nævnt 

i værktøjskassen, side 362.

De tre redskaber, forklaringsmodel i tre 
trin, den onde cirkel og livslinjen, giver 
på forskellig vis en indgang til at gå i 
dialog med patienten om, hvordan en 
funktionel lidelse kan forstås ud fra en 
række ydre og indre forhold som tan-
ker og adfærd. Hertil kommer en æn-
dret forståelse af, hvordan vores krop 
og psyke er forbundet, så det ikke læn-
gere giver mening at tale om, hvorvidt 
funktionel lidelse sidder det ene eller 
andet sted – og hvorfor det giver me-
ning at anvende såvel psykologiske 

Familierelationer

Symptomer, undersøgelser, 
diagnoser og behandling

Sociale 
begivenheder

Navn

Tid

Figur 4 / 

Livslinje.

Figur 5 / 

Årsager beskrevet ud  

fra tidslinje beskrevet  

af Morten.

Risikofaktorer
Vokset op hos mor i sammenbragt familie, der endte i skilsmisse, 
da jeg var 15 år
Minimal kontakt til far og ingen til bonusfar
Mor havde moderat til svær depression, da jeg var ca. 13 år

Udløsende begivenhed/trigger
Tiltagende travlhed på arbejde - kommer mere og mere bagud 
med opgaverne
Travlhed derhjemme, da Anne starter i praktik
Influenza?

Forstærkende og vedligeholdende faktorer
Er begyndt at få sitren af muskler i ansigtet, og jeg kan ikke holde ud at høre musik 
mere. Det bekymrer mig.
Er i det hele taget bekymret for mine symptomer og for ikke at kunne tage vare på 
mit arbejde eller min familie i fremtiden
Spekulerer over, hvad de seneste blodprøver fra lægen mon vil vise
Tager mig ind imellem gevaldigt sammen og går på arbejde, men ligger så på sofaen 
hele weekenden
Dårlig nattesøvn. Ser TV, når jeg ikke kan sove
Holdt op med at motionere for et halvt år siden pga. travlhed i hverdagen og er be-
gyndt at tage på i vægt
Har ikke overskud til at have gæster og se mine venner mere

FUNKTIONEL LIDELSE
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som fysiske metoder i behandlingen. 
Mere herom i næste måneds udgivelse.
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HOVEDBUDSKABER

1. Funktionel lidelse forstås bedst ud fra en multifaktoriel model.

2. Én model er tretrinsmodellen bestående af: 

1) risikofaktorer,  

2) udløsende begivenhed/trigger og  

3) vedligeholdende og forstærkende faktorer.

3. Modellen er et godt dialogredskab i mødet med patienten og kan tage sit afsæt i et overblik 

over patientens livsforløb mht. symptomer, undersøgelsesresultater, diagnoser og behand-

linger samt sociale begivenheder/livshændelser (livslinje).


