FAKTA om funktionelle lidelser
– funktionelle lidelser – TERM – BDS – Bodily Distress Syndrome
Af Jimmy Sigenstrøm
Jeg har indtil nu valgt ikke at skrive om den usaglige, såkaldte diagnose og de mennesker, som er dybt
involveret i denne svindel og umyndiggørelse af syge mennesker og deres lidelser, men på et eller
andet tidspunkt er man nød til at råbe op, for ellers sker der jo ingenting.
Desværre er det sådan, at funktionelle lidelser / Bodily Distress Syndrome er ved at få fodfæste
hos visse læger, behandlere og kommuner, dette til trods for, at det ikke på nogen måde er en
anerkendt diagnose, men kun en forskningsdiagnose. Det betyder med andre ord at læger som Per
Fink, Ida Krabbe, Jens Tøllbøll, for blot at nævne 3, dagligt underkender diagnoser, tilsidesætter
diagnoser med den konklusion, at du ikke fejler noget, blot fordi vi i DK ikke er dygtige nok til at
påvise en given sygdom.Det betyder, at vi har syge mennesker, som får diagnosen BDS / funktionel
lidelse, som kort sagt betyder, at du ikke fejler noget, at det hele er i dit hoved, at du blot er en
hypokonder, som ikke vil arbejde...
»Skræmmende ikke sandt?«
Funktionelle lidelser / Bodily Distress Syndrome, forskningsdiagnoser, som på ingen måde er bevist,
tværtimod er det skudt til jorden så mange gange, at det efterhånden er sørgeligt, at der
stadigvæk er mennesker, som falder for projektet, lidt som mange falder for svindel på nettet.
Vil faktisk også gå så langt som at sige, at det er svindel på sammen måde, som vi næsten dagligt ser det
med virksomheder og hjemmesider, der snyder folk. Ja, jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at
funktionelle lidelser / Bodily Distress Syndrome er farligt for danskerne, det vil sige farligt for deres
ve og vel sågar deres liv, derfor er det også endnu mere vigtigt, at man ved, hvad det er, og dermed
også kan tage sine forholdsregler.For læger, som er tilhængere af denne ”diagnose” bryder gladeligt
loven for at bevise deres påstand!
Eksempler på lovbrud begået af disse læger kan være:
› Ulovlig deling af ens oplysninger
› At læger har søgt i andre familiers læge journaler uden tilladelse
› At læger som intet har med patienten at gøre,
har ulovligt tilgået deres journaler
› At læger har ændret diagnoser
› At læger har forfalsket udtalelser fra andre
læger/speciallæger/psykologer/psykiatere
› At læger har forfalsket udtalelser lavet til en
syg borger
› At læger har brugt trusler, begrænsning af ytringsfrihed

For blot at tage nogle af de eksempler på ting der bruges for at få funktionelle lidelser / Bodily
Distress Syndrome til at fremstå, som noget der har bund i fakta og viden. Hvilket jo er uhyggeligt
skræmmende, at vi har læger, behandlere, psykologer og psykiatere, som vil gå så langt for
at fremstå som saglige. Dertil kommer forsikringsverdenen, hvor blandt andet TrygFonden
støtter op omkring funktionelle lidelser / Bodily Distress Syndrome, men de gør det ikke fordi de
nødvendigvis mener, der er hold i det lægerne siger. TrygFonden gør det udelukkende set ud
fra et økonomisk synspunkt, for en stor del af de forsikringer, mange har tegnet i tilfælde af, at det
skulle gå galt, og de kom til skade, dækker slet ikke psykiske sygdomme.
Det vil sige, jo flere fysiske sygdomme og lidelser de kan få ændret til at være psykiske, jo
flere penge sparer de, så der ligger deres motiv til det hele. Man kan så kun gisne om, om nogle af de
læger, som støtter op om funktionelle lidelser / Bodily Distress Syndrome, bliver betalt af
forsikringsverden til at fremture og arbejde på at få ændret disse diagnoser.Men dette er faktisk langt
fra den eneste årsag til at funktionelle lidelser / Bodily Distress Syndrome er farlige. Det farlige er, at det
de bruger til at påklistrer de syge en sådan diagnose kan være noget så simpelt som normale
bivirkninger ved brug af forskelligt håndkøbsmedicin. Det kan i sig selv være farligt nok, men der hvor
kæden helt falder af er, at de selvsamme bivirkninger kan være symptomer på livstruende sygdomme,
som så bliver overset / negligeret, hvilket i sidste ende kan betyde at en patient dør, fordi denne
diagnose bliver påklistret denne person.Symptomerne, som de bruger, er delt op alt efter hvor på
kroppen, det stammer fra.Det er ikke sådan, at du skal have mange af symptomerne på en gang, du
behøver blot at have 3 af dem samtidig, hvilket hæver chancen uhyggeligt meget, for at du får denne
”diagnose” påklistret, fordi du fejler noget andet! For at vise hvor galt det er, har jeg lavet et lille
eksempel på en ting, du kan fejle, som enten kan være livstruende, eller som kræver en behandling.
Symptomerne fra hjertet og lungerne er: hjertebanken, ubehag/trykken i brystet, besværetvejrtrækning,
svedudbrud, rysten, mundtørhed, rødme eller blussen, forpustethed uden at du anstrenger dig.
Eksempel: Astma, nogle af symptomerne for astma er trykken i brystet, besværet vejrtrækning,
forpustethed uden at du anstrenger dig. Det vil sige, at hvis lægen ikke er opmærksom på at disse
symptomer kan være astma, og hvis du måske har en af de mange andre symptomer, kan du
risikere, at dit astma ikke bliver behandlet, og du får diagnosen hypokonder, hvilket betyder, at
ingen læge fremover vil tage dig seriøst!
Symptomerne fra maven og tarmen er: mavesmerter, vekslende afføring, oppustethed, opstød,
forstoppelse, kvalme, opkast, brændende fornemmelse i brystet eller det øverste af maven,
spændings- eller tyngdefornemmelse i maven.
Eksempel 1: Mavesår, her er symptomerne, oppustethed, opstød, opkast, spændings- eller
tyngdefornemmelse i maven.
Eksempel 2: Ved spiserørsbrok er symptomerne, opstød, brændende fornemmelse i brystet eller
det øverste af maven.

Symptomerne fra musklerne er: smerter i ryg, arme og ben, ledsmerter, føleforstyrrelser,
følelsesløshed, kraftnedsættelse.
Eksempel: Leddegigt, her er symptomerne, ledsmerter, føleforstyrrelser, smerter i ryg, arme og ben.
Generelle symptomer er: koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, udtalt træthed, hovedpine,
svimmelhed.
Det er blot 4 eksempler, som falder inden for bare en af psykiaternes grupper, men hvad hvis nu
der er tale om sygdomme, som har symptomer i mere end blot en af dem. Tror du så, det hæver
chancen, for at du bliver kaldt hypokonder, eller tror du det mindsker chancen for det??
Et eksempel kunne være min egen sitaution eller kræft, som kræver behandling med det
samme, en sygdom som mange dør af hver år. Så vi er enige om, at patienten skal tages seriøst.?
Symptomer på kræft er: Kvalme, mundtørhed, ondt i ryggen, sved, opkast, træthed, åndenød
for blot at nævne nogle af dem.
Eksempel: kvinde / mand sygemeldes, og en sag startes hos kommunen, hvor sagsbehandleren
ikke tror på dig, fordi de få prøver du har fået fortaget, ikke viser noget som helst, hvorefter du
sendes til en Term læge, som sværger til funktionelle lidelser / Bodily Distress Syndrome, og som
efter at have snakket med dig, hvor du har fortalt om dine symptomer, som er kvalme, mundtørhed,
ondt i ryggen, sved, træthed, åndenød, forpusthed og hjertebanken. Tror du så, at han/hun konkluderer,
at du kan have en ubehandlet astma og kræft, eller om der blot endnu engang er tale om en af de
mange, som har ”ondt i livet”, som ikke vil arbejde, en der bare er ude på at score en fed erstatning og
dermed giver dig diagnosen funktionel lidelse.Endnu mere skræmmende bliver det, hvis din
astma er behandlet med for eksempel terbasmin, for her er de normale bivirkninger nemlig
også hovedpine, rysten og hjertebanken, og det betyder, at du nu er oppe på hele 10 forskellige
symptomer, som viser noget helt andet end forskningsdiagnosen funktionelle lidelser / Bodily
Distress Syndrome.
Medicin: men det er ikke kun sygdomme, som har disse symptomer, hvis du samtidig med at
du har en sygdom også får for eksempel smertestillende piller, så går den helt gal. Dolol bivirkninger:
Opstød, kvalme, svimmelhed, forstoppelse, mundtørhed, træthed, opkastning, hovedpine, øget
svedtendens og det er blot de alm. bivirkninger, som der er, hvilket vil sige, at dem får rigtig mange
mennesker, som får dem.Ibuprofen bivirkninger(håndkøb): Træthed, diarré, fordøjelsesbesvær, luft i
maven, svimmelhed, kvalme, hovedpine, forstoppelse.
»Det er skræmmende er det ikke?«
Derfor mener jeg, det er en farlig diagnose at få stillet, en diagnose som stilles allerede i dag i stor
stil hos Socialmedicinsk Enhed i Aalborg(SME) og naturligvis i Århus hos ”Forskningsklinikken”

for Funktionelle Lidelser. Og du som syg borger/patient er tvunget til at tage skridt til at beskytte dig selv
mod ”læger”, som støtter disse diagnoser, det kan være ved, at du tager en bisidder med til samtalerne,
og du optager mødet. Optager du mødet, skal du gøre det skjult, da det er lovligt, og de ellers vil
nægte dig retten til at gøre det. Vil du læse mere om Funktionelle lidelser, det vil sige fakta og ikke
fup så læs evt. på denne side Funktionellidelse.dk
NB: Skal for en god ordens skyld lige gøre opmærksom på, at jeg IKKE har fået diagnosen
”funktionel lidelse”, så det er ikke fordi jeg er sur over, at jeg har fået den.Havde jeg ”kun” haft mit
piskesmæld som mange andre, så kunne jeg sagtens have fået den, men de ville havde svært ved at
negligere mine andre skader...

