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”Mennesket påvirkes ikke af de hændel-
ser, der sker, men af den betydning, det 
tillægger dem.”

Kognitiv terapi er på sin vis en æld-
gammel kunstform. Som det udtryk-

-
kes vi mennesker i lige så høj grad af 
vores egen forståelse og fortolkning af 
svære hændelser som af hændelserne 
selv. I nogen grad gælder dette for al 

sygdom, der måtte ramme os – men ci-
tatet har en særlig vægt ved de funkti-
onelle lidelser, hvor symptomerne i sig 
selv, patientens antagelser om symp-
tomernes konsekvenser og sympto-
mernes påvirkning af patientens funk-
tionsniveau og livskvalitet tilsammen 
har udmøntet sig i sygdom. For at kun-
ne hjælpe patienten med en funktionel 
lidelse er det derfor altafgørende at 
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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 funktionel 

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

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

ste 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.funktionelle-

lidelser.dk og på www.dasefu.dk.
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kunne undersøge den betydning, han 
eller hun tillægger sine symptomer, og 
at forstå patientens måde at håndtere 
dem i et gensidigt og tillidsfuldt sam-
arbejde. Kun ud fra en sådan fælles for-
ståelse kan lægen lykkes med at anvi-
se en ny og mere frugtbar vej i både 
forståelse og håndtering af sympto-
merne.

Målet med et kognitivt baseret sam-
taleforløb: at patienten bliver eks-
pert i egen sygdom 
Den sokratiske dialog, én af grundste-
nene i kognitiv terapi, er i særlig grad 

egnet til at sætte rammerne omkring 
et sådant tillidsfuldt samarbejde i un-
dersøgelsen af patientens sygdomsfor-
ståelse (boks 1). Den danner derfor en 
rød tråd igennem et kognitivt samtale-
forløb og leder hen imod samtaleforlø-
bets overordnede mål: at patienten 
med funktionel lidelse bliver ekspert i 
egen sygdom, dvs. forstår sine fysiske 
symptomer, lærer, hvordan de kan 
dæmpes eller bedres, og i sidste ende 
er i stand til at hjælpe sig selv, hvis 
symptomerne skulle vende tilbage.

De vigtigste elementer i et kognitivt 
behandlingsforløb er skitseret i boks 2. 

Boks 1 /  Den sokratiske dialog som kongevej til patientens (ubevidste)  

forventninger til symptomoplevelsen

  

Aaron T. Beck, grundlæggeren af den kognitive terapi, genopdagede og forfinede den sokratiske 

dialog, som med fokus på et gensidigt samarbejde og en fælles erkendelse stod i diametral mod-

sætning til 1950’ernes ortodokse, paternalistiske psykoanalyse. I datidens psykologiske behand-

ling var terapeuten eksperten, der – på baggrund af patientens drømme og frie associationer – 

skulle analysere og bevidstgøre patientens ubevidste intrapsykiske konflikter. Oftest var dette en 

årelang proces, som ikke nødvendigvis medførte nogen bedring. Beck og hans medforkæmpere 

for den kognitive metode gjorde op med eksperternes teoritunge, forudfattede holdninger. De be-

gyndte i stedet at udforske patientens indre verden – især dennes tænkning – igennem gensidig, 

ligeværdig dialog, og de samlede systematisk det ”materiale”, som fremkom igennem samtalen, 

for bedre at kunne forstå den forvrængede tænkning, som er med til at vedligeholde psykisk li-

delse. Dette skabte en revolution i datidens psykologiske behandling og banede vejen for nutidens 

evidensbaserede psykoterapi. 

Der er en vis ironisk parallel mellem psykoanalysens insisteren på at forstå og helbrede psykisk 

lidelse igennem fri association og tolkning og biomedicinens insisteren på at forstå, og måske 

endda helbrede, funktionel lidelse igennem en endeløs række af biomedicinske test og biomedi-

cinske interventioner. Parallellen er, at terapeuten – lægen – insisterer på at være eksperten og 

hjælpe patienten igennem værktøjer, som lægen alene styrer, og som i øvrigt langt hen ad vejen 

er særdeles uegnede til både at forstå og behandle funktionel lidelse. Biomedicinens ”behandling” 

af en patient med funktionel lidelse er ligesom datidens psykoanalyse ofte en årelang proces, 

som sjældent medfører bedring, og som alt for ofte ender på samme måde som psykoanalysen af 

den psykisk syge: Patienten erklæres for at være besværlig, umotiveret eller uegnet til behandlin-

gen. Lægen – eksperten – må hellere bruge sin dyrebare tid på andre, mindre besværlige patien-

ter. Behandlingen opgives, og både læge og patient efterlades i frustration. 



Elementernes konkrete anvendelse i 
almen praksis vil blive udfoldet nær-
mere i en næste måneds artikel i denne 
serie (Funktionel lidelse: Samtalefor-

-
nitive teknikker vil blive uddybet. For-
målet med herværende artikel er dels 
at give et overblik over den videnska-
belige evidens for behandlingsmeto-
den samt et indblik dens virkningsme-
kanismer, dels at klæde lægen på til at 
motivere patienten til et psykologisk 
behandlingsforløb ud fra vores nuvæ-
rende forståelse af funktionelle lidel-
ser. Artiklen fokuserer derfor på det 
første, og for et vellykket forløb afgø-
rende, element i et kognitivt baseret 
samtaleforløb: patientundervisning. 
Det er en særlig udfordring at formidle 
vores viden om funktionel lidelse på 
en måde, så det vækker genklang i pa-
tienten og giver lyst til at afprøve den 
nye forståelse. 

Patientundervisning: formidling af 
viden om funktionelle lidelser
Når lægen motiverer patienten med 
funktionel lidelse til et kognitivt sam-
taleforløb, enten i egen praksis eller 
hos en psykolog, er det ofte hjælpsomt 
at starte med en disclaimer. Patienten 
kan blive usikker: Mon lægen antyder, 
at mine symptomer er indbildning? 

Tror lægen, at der er tale om rene tan-
keprocesser eller falske forestillinger? 
Dette er selvfølgelig ikke tilfældet, 
men det kan være nødvendigt at sige 
det tydeligt og ligefremt: 

”Når jeg vil tale med dig om de tanker, 
du gør dig, når du har hovedpine, er det, 
fordi vores tanker påvirker den måde, 
vores nervesystem fungerer på. Det vil 
sige, at man via sine tanker kan påvirke 
nervesystemet og kroppen og derved i 
sidste ende også ændre på sine sympto-
mer. Vil du høre lidt om, hvad lægeviden-
skaben har fundet ud af om de mekanis-
mer, som er på spil ved funktionelle lidel-
ser?”

I det følgende gennemgås kortfattet 
vores nuværende forståelse af funktio-
nel lidelse, som kan anvendes i patien-
tundervisningen, og som ligger til 
grund for anvendelsen af kognitiv te-
rapi ved funktionelle lidelser. Denne 
forklaringsmodel skal selvfølgelig ikke 
præsenteres i én lang monolog, men 
med passende timing ift. patientens 
tankeproces, og tilpasset patientens 
egen forståelsesramme og baggrunds-
viden. Det er vigtigt, at det foregår i en 
løbende dialog med patienten. I for-
hold til yderligere forklaringsmodeller, 
som kan hjælpe både lægen og patien-
ten, henvises til tidligere artikler i den-
ne artikelserie (5; 8-9).

Boks 2 /  Et typisk forløb med kognitiv adfærdsterapi.

  

• Patientundervisning 

• Caseformulering 

• Symptomregistrering 

• Den kognitive diamant: analyse og omstrukturering af typiske problemsituationer 

• Adfærdseksperimenter 

• Tilbagefaldsforebyggelse 
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Funktionelle lidelser er i deres es-
sens funktionsforstyrrelser i hjernens 
måde at skabe en meningsfuld og 
handlingsanvisende integration mel-
lem myriader af nye sanseinput og 
hjernens allerede indlærte model af 
verden (7). En funktionel lidelse synes 
at nedsætte hjernens evne til at bruge 
sanseinput korrektivt, hvilket medfø-
rer, at det primært er forventningen, 

-
levelse. Sanseinput er både interocep-
tive, dvs. sansninger af kroppens fysi-
ologiske status, og exteroceptive, dvs. 
lugt, smag, syn, lyd og berøring. I nog-
le tilfælde – fx ved funktionelle kram-
per eller funktionelle lammelser 
– sker der et egentligt sam-
menbrud i selve sanseinte-
grationen, dvs. fylogenetisk 
tidligt udviklede, ”primitive” 
beskyttelsesprogrammer 
overruler storhjernens evne 
til at styre slagets gang. Pa-
tienten besvimer, kramper, 
mister evnen til at se eller høre 

-
nesker er i stand til at ople-
ve sådanne ”uforståelige” 
reaktioner under vold-
somme katastrofer, 
svære traumatiske 
hændelser eller i sær-
lige kulturelle sam-
menhænge, fx ved re-
ligiøse ritualer. Når 
traumerne er vedva-

rende, eller personen har en særlig sår-
barhed, kan han/hun opleve dette in-
tegrationssammenbrud så hyppigt, at 
det i sidste ende kan blive en vedva-
rende, dysfunktionel overlevelsesstra-
tegi, som fx beskytter mod svær indre 
smerte eller sikrer en position i verden, 
hvor man er ufarlig for andre. Det skal 
understreges her, at langvarig sanse-
deprivation – som den fx nogle gange 
tilrådes personer med hjernerystelse 
eller med kronisk træthed – øger risi-
koen for, at angsten for og forventnin-
gen til sanseoplevelsen fuldstændig 
overskriver de (sparsomme) reelle in-

teroceptive og exteroceptive san-
seinput, hjernen modta-

ger, og derfor forvær-
rer situationen. Det 

samme gælder pa-
tienter, som ned-

Foto 1 / 

Filosoffen Sokrates lægger 

navn til den sokratiske dialog, 

som er en måde at tænke 

fordomsfrit sammen for at nå 

frem til en ny, fælles forstå-

else igennem samtalen. 

Foto: Shutterstock
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sætter de interoceptive signaler ved at 
bevæge sig for lidt, eller ved at undgå 
kropsstillinger eller bevægelser, som 
erfaringsmæssigt har medført smerte 
eller ubehag.

Langt hyppigere er det dog, at krop-
pen igennem påvirkning af det autono-
me nervesystem, immunsystemet og 
HPA-aksen, men også vha. tilpasning 
af adfærden, skaber overensstemmelse 
mellem hjernens fortolkning af krop-
pen og verdens tilstand. Sagt mere 
simpelt: Hjernen forudsiger, hvordan 
en situation vil udvikle sig, og hvordan 
den vil opleves, og tilpasser kroppens 
indre tilstand og personens ydre ad-
færd til situationen (7). Derfor er en 
helt central virkningsmekanisme af 
kognitiv behandling at underkaste de 
mere eller mindre ubevidste forudsi-
gelser en nøje granskning igennem vi-

-
eksperimenter (1).

Funktionelle lidelser har således en 
lang række neurobiologiske, immuno-
logiske og humorale korrelater, selvom 
disse (endnu) ikke kan bruges i rutine-
diagnostikken. Det ser endda ud til, at 
der kan opstå varige forandringer i det 
autonome og centrale nervesystem, 

som ikke altid er reversible. Vi ved ikke 
med sikkerhed, om det er de (neuro-)
biologiske forandringer eller de obser-
verede ændringer i tænkning og ad-
færd, som er den primære driver i syg-
domsudviklingen. Formentlig er deres 

komplekse bio-psyko-sociale samspil 
ikke grundlæggende anderledes end 
ved bedre forståede sygdomme som 
diabetes eller depression. Der er dog én 
væsentlig forskel: Selve samspillet af 
biologiske processer med ændringer i 
tænkning, adfærd og følelsesliv er det 
helt centrale ved lidelsen. Funktionelle 
lidelser er ægte mind-body-sygdomme, 
såkaldte interface-lidelser. De kan ikke 
placeres i hverken vores kasse med so-
matiske sygdomme eller psykiske syg-
domme, uden at vi mister en væsentlig 
del af forståelsen. 

Hvorfor behandle med 
kognitiv terapi?
Når denne artikel anbefaler praktise-
rende læger og klinikpersonale at bru-
ge samtalebehandling med inddragel-
se af elementer fra kognitiv terapi i be-
handlingen af funktionelle lidelser (1), 
skyldes dette tre faktorer: 
1. Anvendelsen af kognitiv terapi byg-

ger på stærk evidens: Blandt de psy-
kologiske behandlingsformer for 
funktionel lidelse er kognitiv be-
handling bedst undersøgt. Der fore-

-
form, og der er påvist en stabil, mo-

-
nelle syndromdiagnoser (irritabel 

-
hed) og de psykiatriske diagnoseko-
der (somatoforme tilstande) (2-4). 
Ved kroniske smerter er kognitiv te-

Impramin, Pregabalin eller lignende 
smertemodulerende præparater, 

ved, når terapiforløbet er afsluttet. 
2. Anvendelsen af kognitiv terapi har 

stort terapeutisk potentiale: Bevid-
ste og ubevidste forventninger til, 
hvordan kroppen vil opleves ”inde-
fra” nu og fremover, synes at spille 

Derfor er en helt central virkningsmekanisme 
af kognitiv behandling at underkaste de mere 
eller mindre ubevidste forudsigelser en nøje 
granskning igennem vidensformidling, reflek-
sion og adfærdseksperimenter

››

FUNKTIONEL LIDELSE
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en væsentlig rolle i både udvikling 
og vedligeholdelse af funktionel li-
delse. Bevidste alternative tanker, 
som modsiger automatiske (og ofte 
ubevidste) negative forventninger, 
har derfor et stort potentiale til at 
medføre symptomlindring igennem 
mere adaptiv adfærd. I laboratoriet 
er dette bevist igennem et utal af 
eksperimenter. Men også i real life 
viser det sig gang på gang, at vi 
mennesker påvirkes af vores anta-
gelser om os selv, verden og fremti-
den (såkaldte placebo- og noceboef-
fekter) (5). Et velkendt dansk ek-

-
fundsplan, såkaldt social smitte, er 
HPV-vaccine-krisen tilbage i 2015. 
Her udløste en TV-dokumentar 
både bivirkningsindberetninger af 
epidemiske dimensioner og en 
enorm nedgang af vaccinetilslut-
ningen. Et andet, helt aktuelt dansk 

vaccination mod Covid-19. Vi ved 
således, at menneskers forestillin-
ger og forventninger har enormt 
stor betydning ikke kun for intero-
ceptionen, dvs. sansningen af krop-
pen, men også for styringen af krop-
pens funktioner igennem det auto-
nome nervesystem, dvs. tilpasnin-
gen af vores indre tilstand til den 
formodede virkelighed. Kathi 
Wiech, stjerneforsker i smertebear-
bejdning, formulerede allerede i 
2016 følgende i et studie publiceret i 
Science: “The concept of pain as an 

has far-reaching implications for pain 
treatment and prevention.” (6). 
Forskningen de senere år har be-
kræftet dette og vist, at udsagnet 
ikke alene gælder smerte, men også 

mange andre fysiske symptomer (5, 
7). 

3. Elementer af kognitiv terapi er i høj 
grad anvendelige i almen praksis: 
Den gensidige, dialogiske samtale-
form (dvs. den sokratiske dialog) sy-
nes særlig velegnet i situationer, 
hvor både læge og patient kan være 
usikker på, hvordan patientens fysi-
ske symptomer skal forstås. Som 
det er udfoldet i tidligere artikler om 
funktionelle lidelser her i Måneds-
skriftet, ligger nøglen til denne for-
ståelse typisk i patientens disposi-
tioner, tidligere erfaringer og det nu 
levede liv, frem for i kliniske eller 
parakliniske test (8). Den kognitive 
terapeutiske tilgang og den sokrati-
ske dialog frisætter lægen fra at 
skulle kunne forklare patienten, 
hvordan vores generelle viden om 
funktionel lidelse passer på hendes 
situation og sygdom; i stedet for ud-

igennem samtale og samarbejde 
med patienten. 

danske studier
Idet klinisk randomiserede studier af 
psykologisk behandling er behæftet 
med en række metodiske svagheder 
pga. særlige udfordringer med blinding 
af både deltagere og behandlere, spiller 
”hårde” langtidsmål, såsom tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet, en helt sær-
lig rolle i vurderingen af den sande ef-
fekt af psykologisk behandling, ud 
over mulige placebo- og taknemmelig-

Igennem de seneste 15 år har Afde-
lingen for Funktionelle Lidelser ved 
Aarhus Universitetshospital afprøvet 
bl.a. kognitiv terapi, ACT og mindful-
ness over for personer med svær funk-
tionel lidelse i randomiserede kliniske 
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studier. Den kognitive behandling hav-
de de mest overbevisende resultater, 

-
scores, smerterelateret funktionsind-
skrænkning og det selvrapporterede 
fysiske helbred (Cohen’s d mellem 0,5 

terapi på overførselsindkomster var 
endda støt stigende, dvs. afstanden i 

-
lings- og kontrolgruppen tiltog frem til 
det 3. år efter gennemført kognitiv te-
rapi. Omregnet i kroner og øre og til-
lagt en ikke uvæsentlig forskel i for-
brug af sundhedsydelser mellem de to 
grupper medførte den psykologiske be-

-
gifter på mere end 50.000 kr. årligt pr. 

terapiforløb syntes således at have vir-
ket som et vendepunkt hos mange stu-

for alvor slog igennem en rum tid, efter 
behandlingen var afsluttet (11). Her 
ligger den største force af psykologisk 
behandling for funktionelle lidelser, 
sammenlignet med farmakologisk be-
handling.

Behandlingens formål var dels at 
klæde patienterne på til at være eks-
perter i egen sygdom, dels at motivere 
til – og helst begynde på – helt konkre-
te ændringer af sygdomsadfærden. In-
terventionen var et gruppebehand-
lingsprogram, som forløb over 16 uger, 
med 9 behandlingsdage af 3½ times 

-
handlingsprogrammet var at udfordre 
patienters egen forståelse af sygdom-

-
bel, adaptiv forståelse. På baggrund af 

-

sætte konkrete korttidsmål for be-

Figur 1 / 

Igennem en 10-års periode 

forud for behandlingen stiger 

de offentlige udgifter støt i 

begge grupper. Efter den kog-

nitive behandling falder udgif-

terne i behandlingsgruppen, 

mens de stiger yderligere i 

kontrolgruppen. Forskellen 

skyldes i overvejende grad en 

højere tilknytning til arbejds-

markedet i behandlingsgrup-

pen (11). STreSS = Specialised 

Treatment for Severe Bodily 

Distress Syndromes; EUC = 

Enhanced usual care.

FUNKTIONEL LIDELSE
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handlingsperioden, samt at inddele 
disse mål i helt konkrete ”skridt”, som 
skulle trænes frem til næste behand-
lingsdag. Formålet herved var at ind-
øve en mere adaptiv og sund livsstil, 
som tager højde for de multiple funkti-
onelle symptomer, men samtidig for-
bedrer det fysiske funktionsniveau og 

bekymringer eller andre belastninger. 
Denne ændring i tænkning og adfærd 
skulle på længere sigt medføre både 
øget livskvalitet og højere funktionsni-
veau. Det randomiserede studie teste-
de denne intervention over for enhan-
ced usual care (EUC), hvor studiedelta-
gerne modtog en grundig diagnostisk 
udredning med tilbagemelding til egen 

-
handling. 

Hvordan virker kognitiv terapi ved 
funktionelle lidelser?
Selvom virkningsmekanismerne af 
psykologisk behandling for funktionel-
le lidelser ikke er endeligt klarlagte, 
regner mange forskere med en styrkel-
se af den såkaldte top-down regulation 
af den subjektive symptomoplevelse, 
hvilket på længere sigt vil kunne med-
føre en normalisering af det sensibili-
serede smertesystem, som er så typisk 
for patienter med svære funktionelle 
lidelser. Selvom de biologiske virk-
ningsmekanismer af vores psykologi-
ske behandlingsmetoder således end-
nu er ukendte, ved vi, at psykologisk 
behandling på det bevidste plan bl.a. 
virker igennem en ændring af patien-
ters sygdomsopfattelse, konkret via en 
reduktion af symptom catastrophizing 
og en øgning af den selvoplevede 
symptomkontrol (12).

Der er endnu ikke udført danske stu-
dier, som undersøger brugen af manu-
aliseret kognitiv terapi ved funktionel-

le lidelser i praksis. Vi ved dog fra ud-

også i praksis, og mange praktiserende 
læger i Danmark anvender kognitiv te-
rapi i deres behandling af angst og de-
pression og er således fortrolige med 
de grundlæggende kognitive teknikker.

Grænserne af kognitiv terapi og be-
tydningen af andre terapiretninger
Væsentligt ved al psykologisk behand-
ling er den syges motivation for at ar-
bejde med indgroede mønstre i tanker, 
følelser og adfærd, som er med til at 
vedligeholde symptomerne, og som 
står i vejen for ændringer, som er nød-
vendige for at få det bedre. Der er stor 
forskel på, hvilken tilgang patienterne 
oplever som gavnlig, og hvor ”dybde-

Figur 2 / 

Oversigt over et kognitivt 

gruppebehandlingsforløb på 

specialafdeling (10). Manualen 

er tilgængelig på  https://

funktionellelidelser.dk/for-

fagfolk-og-forskere/til-be-

handlere/behandlingsmanua-

ler-og-kliniske-vejledninger/. 

STreSS = Specialised Treat-

ment for Severe Bodily Di-

stress Syndromes.
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gående” et psykologisk arbejde de øn-
sker. Nogle har primært brug for at re-
ducere følgevirkninger af sygdommen, 
dvs. hjælp til at genvinde deres tidlige-
re mere sunde adfærd og tænkning. 
Disse patienter har oftest stor gavn af 
den strukturerede, ”coachende” til-
gang, et kognitivt terapiforløb tilbyder. 

Andre patienter opdager igennem 
patientundervisning eller deres indivi-
duelle caseformulering (8), at deres 
funktionelle symptomer er tæt knyttet 
til svære følelsesmæssige tilstande, 
tidligere traumatiske oplevelser eller 

”gemt” under en dyne af træthed eller 

det ofte meningsfuldt at tilbyde en op-
levelsesorienteret, stærkt relations-

bunden terapiform. For selvom kogni-
tiv terapi afsøger de mere ubevidste 
tankeprocesser (det, som Aaron Beck 
har kaldt negative automatiske tan-
ker) og de bagvedliggende, grundlæg-
gende antagelser om selvet, den om-
givne verden, og fremtiden, tager den 
ikke direkte fat på mulige intrapsyki-

psykodynamiske terapiretninger), li-
gesom den ikke nødvendigvis udfor-
drer den syges indstilling til lidelsens 
natur som sådan (hvilket er en væ-
sentlig grundtone i den såkaldte 3. ge-
nerations psykoterapi, fx Acceptance 
and Commitment Therapy (ACT) og 
mindfulness-træning i alle sine for-
skellige udformninger). Den kognitive 
terapi har heller ikke til formål ”at se 
hele billedet”, hvilket er den analyti-
ske psykoterapis domæne. Der vil såle-
des være situationer, hvor et kognitivt 
behandlingsforløb kun kradser i over-

væsentlige forbedringer eller varige 
forandringer hos patienten med en 
svær funktionel lidelse. Hvis lægen er i 
tvivl, kan det anbefales at rådføre sig 
med en ekspert ved de regionale centre 
forud for en henvisning til psykologisk 
behandling. 

Konklusion
Denne artikel bygger på de diagnosti-
ske overvejelser og de aktuelle ætiolo-
giske modeller, som de er formidlet i 
tidligere afsnit af denne artikelserie (5, 
8-9). Som det er blevet udfoldet, er 
kognitiv terapi en ætiologisk oriente-
ret behandling, idet den – via indlæ-
ring af nye måder at fortolke kroppens 
signaler og derved nye måder at sanse 
og bruge kroppen på – forsøger at 
dæmpe eller endda ”slette” nogle af de 
neurobiologiske funktionsforstyrrel-
ser, som kendetegner de funktionelle 

 4 

1. Møde 
 

 
                                                    

 
 
 
 
Programoversigt 
 
Kl. 12.30 – 13.30: 

• Velkommen 
• Introduktion af behandlere 
• Navne på deltagere 
• Programoversigt 
• Boksskalaregistrering 
• Spørgsmål vedr. boksskalaregistrering 
• Rammer og regler 
• Introduktion af deltagerne 2 & 2. Øvelse 1 

 
Kl. 13.30 – 13.45: Pause 
 
Kl. 13.45 – 14.45: 

• Introduktion af deltagerne i gruppen 
• Forventninger til behandlingen Skema 1 
• Introduktion af Kognitiv Adfærdsbehandling (forkortet KAB). Undervisning 1 og 2 
• Faste punkter i hvert møde. Undervisning 3 
• Fysiske øvelser Øvelse 2 

 
Kl. 14.45 – 15.00: Pause 
 
Kl. 15.00 – 16.00: 

• Undervisningsmetoder og ordbog. Undervisning 4 og 5 
• Hjemmeopgaver til 2. Møde 1. Ugeskema. Skema 2 
• Afrunding 
• Boksskalaregistrering 

 
 

Introduktion til behandlingen 
Kognitiv adfærdsterapi 

Foto 2 / 

Eksempel på et program for 

det første møde i en kognitiv 

gruppebehandling. Fra htt-

ps://funktionellelidelser.dk/

for-fagfolk-og-forskere/til-

behandlere/behandlingsma-

nualer-og-kliniske-vejlednin-

ger/

FUNKTIONEL LIDELSE
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lidelser (7, 12). Når den kognitive tera-
pi igennem bl.a. den sokratiske dialog 
vælger ”vejen via pandelapperne”, står 
dette på ingen måde i modstrid til fysi-
oterapeutiske (13) eller farmakologi-
ske (14) behandlingstilgange, men er 
derimod et supplement til disse. I den 
kliniske praksis vil man ved svære 
funktionelle lidelser således oftest 

-
lingsformer, selvom den videnskabeli-
ge evidens for at kombinere medicin, 
fysisk træning og psykologisk behand-
ling er begrænset. 

 Ingen.
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HOVEDBUDSKABER

1. Blandt de psykologiske behandlingsformer for funktionel lidelse viser kognitiv terapi den stær-

keste evidens, med moderate effekter på symptomreduktion, funktionsniveau og livskvalitet.

2. Et kognitivt baseret samtaleforløb sigter mod at hjælpe patienten til at blive ekspert i egen 

sygdom.

3. Den sokratiske dialog, hvor lægen og patienten igennem nysgerrig og tillidsfuld samtale udfor-

sker patientens symptomer og deres betydning, er en hjørnesten i kognitiv terapi.


