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lle praktiserende læger møder 
patienter med symptomer og 
funktionel lidelse af varierende 

sværhedsgrad. De senere års forskning 
kombineret med afprøvning af forskelli-
ge redskaber i behandlingen har vist, at 
vi har gode muligheder for at hjælpe dis-
se patienter – også inden for rammerne i 
almen praksis. I denne artikelserie præ-
senterer vi en række af disse redskaber. 
Tanken er, at du i løbet af det kommende 

brugbare, i din egen værktøjskasse.  

Redskaber til håndtering og behandling 
af vedvarende symptomer og funktionel 
lidelse i almen praksis. 

Af  / Lene Toscano og Marianne Rosendal

Værktøjskassen 
til funktionel lidelse 1

SYMPTOMOVERBLIK

Værktøjskassen til funktionel lidelse
præsenterer en række værktøjer, som
den praktiserende læge kan benytte
sig af i behandlingen af funktionel
lidelse. Første værktøj finder du i
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Du kan downloade og/eller printe red-
skaberne i A4-størrelse fra https://www.
maanedsskriftet.dk/temasaertryk/funk-
tionel lidelse-værktøjskasser/

Parallelt med udgivelsen af værk-
tøjskassen udgiver Månedsskriftet ar-
tikelserien ”Funktionel lidelse”, hvor 
der gås i dybden med forskellige tema-

første artikel i serien i Månedsskrif-

være en god idé også at læse disse ar-

tikler for at få en bedre forståelse af, 
hvorfor de forskellige redskaber anbe-
fales.

Case 1: Anne
Anne er 43 år og er gennem det sene-
ste ca. 1½ år blevet undersøgt i almen 

været henvist til reumatologisk og 
neurologisk udredning, uden at man 
har fundet noget patologisk. 

Anne henvender sig og fortæller om 
adskillige symptomer fra det meste af 
kroppen. Hun giver udtryk for, at hun 
har behov for at få en afklaring på til-
standen og en ordentlig undersøgelse, 
samt at hun tvivler på, om lægen tager 
hendes klager alvorligt. 

Lægen afdækker, at der ikke er 
alarmsymptomer, som kræver akut in-
tervention, og giver derefter Anne ret i, 
at det lyder, som om der er behov for 
en grundig gennemgang af alle symp-
tomerne. 

Lægen tager redskab 1 frem og præ-
senterer det for hende. Sammen mar-
kerer de nogle af symptomerne på teg-
ningen, og lægen instruerer hende i, 

-
ren med alle de symptomer, som gen-
nem de næste 2 uger er generende. 
Anne får en tid til opfølgning. 

Ved den opfølgende konsultation er 
det gået op for Anne, at hun faktisk er 

det meste af kroppen. Symptomerne 

styrke. Nogle dage har hun haft så 
voldsomme smerter fra det ene ben, at 
hun næsten ikke kunne gå, mens hun 
andre dage slet ikke har haft gener fra 
benet, men derimod været overmandet 
af træthed og hovedpine. Symptomer-
ne er vanskelige at afgrænse og kan i 

kroppen til et andet.  

VÆRKTØJSKASSEN
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Symptomerne passer med kriterier-
ne for funktionel lidelse.

Lægen gennemgår de undersøgelser, 
som allerede er foretaget, og med ud-
gangspunkt i Annes symptomer fore-
tager lægen en grundig somatisk un-
dersøgelse og vurderer på den bag-
grund, at der skal foretages et par en-
kelte parakliniske undersøgelser. Læ-
gen fortæller, at hendes symptomer i 
høj grad passer på det mønster, man 

ofte så mange signaler og symptomer 
fra forskellige steder i kroppen, at det 
kan være svært at få et overblik. Symp-

-

være tidskrævende at få et overblik over 
alle symptomerne, og ofte vil patienten 
opleve, at lægen ikke lytter eller tager 
tilstanden alvorligt, når det ikke kan 
lade sig gøre at undersøge alle sympto-
mer i løbet af én konsultation. 

Når patienten får den hjemmeopga-
ve at sætte navn og lokalisering på alle 
sine symptomer, bliver det nemmere 
både for lægen og for patienten at kig-
ge på symptomerne udefra og forholde 
sig til dem som et samlet billede, sam-
tidig med at det sparer tid i konsultati-
onen. Lægen bliver også hjulpet til at 
få øje på evt. alarmsymptomer, som el-
lers nemt kan gemme sig i den store 

Hvis lægen har mistanke om, at der 
kan være tale om en funktionel lidelse, 
er det vigtigt at spørge ind til de typi-
ske funktionelle symptomer, som 
fremgår af denne tabel:

Redskabet på forrige side er især 
velegnet tidligt i forløbet, hvor der er 
brug for at danne et overblik, og hvor 

Almene symptomer

Symptomer fra mave 

og tarm

Symptomer fra 

hjerte og lunge

Symptomer fra 

bevægeapparatet

Koncentrations- 

besvær

Hukommelses- 

besvær

Træthed

Hovedpine

Svimmelhed

Mavesmerter

Hyppige, løse afføringer

Diarré

Oppustethed

Kvalme

Opstød

Halsbrand

Hjertebanken eller uro i 

brystet

Trykken for brystet

Forpustethed uden  

anstrengelse

Anfald af vejrtræknings-

besvær 

Varm- eller koldsveden

Mundtørhed

Smerter i arme eller ben

Muskelsmerter

Ledsmerter

Lammelse eller  

svaghedsfornemmelse

Rygsmerter

Smerterne flytter sig fra  

sted til sted

Dødhedsfornemmelse eller 

føleforstyrrelse

Tabel 1 / 

VÆRKTØJSKASSEN

Når patienten får som hjemmeopgave at 
sætte navn og lokalisering på alle sine symp-
tomer, bliver det nemmere for både lægen og 
patienten at kigge på symptomerne udefra 
og forholde sig til dem som et samlet billede

››

ser ved funktionel lidelse, men at det 
er nødvendigt at foretage nogle yderli-
gere undersøgelser, før man kan fast-
slå, at det netop er det, hun fejler.  

Formål
Mennesker med funktionel lidelse har 
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tegningen kan bruges som led i udred-
ning og diagnostisk afklaring. Også 
hvis der stadig er tvivl om årsagen til 
patientens symptomer.

Bed patienten anføre alle sine sympto-
-

suppleres med et tal 0-10, der angiver, 
hvor generende symptomer har været. 
Alternativt kan patienten sætte en 
ring om de mest generende sympto-
mer.

patienten at blive konfronteret med 
alle symptomerne på én gang. Når man 
har mange forskellige og vekslende 
symptomer, er det ikke ualmindeligt, 
at man gradvist har udviklet en evne 
til at fortrænge, eller ”glemme”, hvor 
ondt det gør, eller hvor træt man er. 
Når man på denne måde får til opgave 
at se alle symptomerne i øjnene på én 
gang, kan det virke overvældende.
• Tænk på, hvilke symptomer du har 

haft i løbet af de seneste 2 uger eller 
læg mærke til dine symptomer de 
næste 2 uger.  

• Skriv navnet på symptomerne, og 
noter hvor på kroppen, du mærkede 
det pågældende symptom. 

• 
pil hen til det område på kroppen, 
hvor du mærkede fx smerte, følefor-
styrrelser, svimmelhed, kvalme, 
træthed osv. Eller du kan vælge at 
skravere eller farvelægge de områ-
der i kroppen, hvor de forskellige 
symptomer sad.


