Din patientsikkerhed - din underskrift
Formænd for 29 patientforeninger - med i alt 37.000 patienter - har længe set med bekymring på en
udvikling i sundhedssystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark:
Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere
har valgt, at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionel
lidelse”.(BDS)
Indtil videre drejer det sig om ca. 30 fysiske sygdomme som tinnitus, piskesmæld, præmenstruelt syndrom
(PMS), kronisk hovedpine, bivirkninger af HPV-vaccine, stofskiftesygdomme, lændesmerter m.fl.
Nogen af disse mennesker får i dagens Danmark en psykiatrisk diagnose, selvom de er 100 % psykisk raske.
Deres symptomer forklares med antagelser om ”forandringer i hjernen”. Hypotesen savner både
videnskabeligt bevis og erstatter uden videre de fysiske WHO diagnoser, som allerede eksisterer for disse
lidelser.
Med ”funktionel lidelse”, får du at vide af din læge, at du er syg, fordi du tror, at du er syg. At du bare skal
ignorere dine symptomer eller have psykiatrisk terapi og psykofarmaka, som jo ikke hjælper på fysisk
sygdom. Det kunne ligne eksperimentel behandling. F.eks. får mange arbejds- og miljøskadede mennesker
pålagt et individuelt ansvar for samfundsskabte gener pga. el- og kemikalie-overfølsomhed.
Selv om ”funktionel lidelse” IKKE er en diagnose, men et psykiatrisk forskningsbegreb (sammen med
Bodily Distress Syndrome (BDS) øges anvendelsen af disse begreber hele tiden i vores social- og
sundhedssystem. Antallet af syge, som fejlbehandles under hypotesen "funktionel lidelse", øges da også år
for år. Din sygdom, kan være den næste som ulovligt vil blive omlagt til en psykiatrisk diagnose.
Derfor er også din patientsikkerhed truet!
Forskningsbegrebet ”funktionel lidelse” har været med til at destruere mange familier, fordi årsagen til
fysisk sygdom ofte overses eller benægtes. Børn er endda blevet tvangsfjernet, hvis forældrene ikke
accepterer, at psykiaterne giver dette psykiatriske forskningsbegreb ”funktionel lidelse” til deres barn. Man
skulle ikke tro at dette kunne lade sig gøre i Danmark.
I årevis har en lang række patientforeninger gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på problemet, men
oplever at tale for døve øre. Årsagen skal findes i de besparelser regionerne opnår via brugen af dette
forskningsbegreb, idet denne hypotese i høj grad anbefaler at fravælge speciallægeudredninger. Også
kommunerne opnår besparelser i det sociale system ved psykiatrisering af en lang række fysiske
sygdomme.
Underskriftsindsamlingen her handler ikke om at være for eller imod en psykiatrisk diagnose. Det handler
om at få en KORREKT diagnose og dermed den korrekte behandling og udredning.
Med din og vores underskrifter ønsker vi:
• AT Sundhedssystemet og det sociale system ophører med brugen af det psykiatriske forskningsbegreb
”funktionelle lidelser” (og BDS) til fysisk
syge.
• AT det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionelle lidelser” (og BDS) fjernes i de journaler, hvor det er
opført som forklaring på fysiske symptomer og eksisterende diagnoser.
• AT ansvar for alle disse nævnte fysiske WHO-sygdomme flyttes ud af psykisk regi.

• AT det danske sundhedssystem kun bruger de korrekte, dvs. somatiske diagnosekoder for disse fysiske
sygdomme.
(Ifølge WHO er det ulovligt at give en sygdom mere end en kode.)

Støt os og SKRIV UNDER NU - hjælp os at hjælpe jer!
Når Underskriftsindsamlingen afsluttes vil resultatet tilgå en skrivelse til Sundhedsstyrelsen,
Sundhedsstyrelsens formand Søren Brostrøm, Leder af arbejdsgruppen for Funktionelle Lidelser i
Sundhedsstyrelsen læge Ane Bonnerup Vind, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, de fem
regionsrådsformænd og Bestyrelsen for Kommunernes Landsforening m.fl.
Følgende patientforeninger støtter denne underskriftsindsamling:
1. Dansk Handicap Forbund - Jens Bouet, direktør
2. Migræne danmark - Knud Østberg, Formand
3. Høreforeningen - Majbritt Garbul Tobberup, Formand
4. Vaccinationsforum - Else Jensen, Formand
5. Patientforeningen Danmark - Annette Ulstrup, Formand
6. ME Foreningen - Rebecca Hansen, Formand
7. Stofskiftesupport - Annett Kromann, Formand
8. MCS Foreningen (Duft- og kemikalieoverfølsomme) - Simone Wrona, Formand
9. Hypofysenetværket - Jan Bugge Sørensen, Formand
10. EHS Foreningen (El- overfølsomme) - Christina Mellgren, Formand
11. Whiplash Foreningen - Sara Maria Grau, Formand
12. Det kardiologiske Syndrom X - (Hjertekramper) Anni Skarsholt Jørgensen, Formand
13. Migræne og Hovedpineforeningen - Hanne Johannsen, Formand
14. HPV-bivirkningsramte - Karsten Viborg, Formand
15. Daninfekt (Kronisk sygdom pga. infektion) - Marie Kroun, Formand
16. Danmarks Patientforening for Hovedpineramte Horton Hovedpineforening Christian Hansen,
Formand
17. IC Foreningen (kronisk blæresygdom) - Elly Jung, Formand
18. Sklerodermiforeningen - Annelise Rønnow, Formand
19. Colitis-Crohn Foreningen (kroniske tarmsygdomme) - Bente Buus Nielsen, Formand
20. Arbejdsskadeforeningen - Tina Huniche, Formand
21. Dansk Søvnapnøforening - Ellinor Wolff, Formand
22. Hypermobilforeningen - Kirsten Poulsen, Formand
23. Dansk Dercum Forening - Merete Louise Østberg, Formand
24. Patientforeningen - Niels Jørgen Langkilde, Formand
25. Hjerneskadeforeningen - Morten Lorenzen, Direktør
26. Immundefektforeningen - Jette Agerholm Olsen, Formand
27. Neuropatiforeningen - Jimmy Madsen, Formand
28. Hjernerystelsesforeningen - Kim Friedrich, Formand
29. DDHL - Den Danske Hypothyreose Landsforening - Anne Mette Høj, Formand

5.7 VORES PUBLIKATIONER
Billede: Foto af foreningens publikationer på reol.
Galleri/ kasser med billeder og tekst.
Whiplashforeningen står bag en række publikationer, som dels omfatter undersøgelse mennesker med
kronisk whiplashskade, dels viden og forskning på whiplashområdet omkring fx fysiske skader efter et
whiplashtraume, symptomer, undersøgelses- og behandlingsmuligheder, samt dels råd og vejledning til
whiplashskadede.
Desuden finder du også her foreningens reaktioner på en række tiltag på whiplashområdet.
NYERE UDGIVELSER FRA WHIPLASHFORENINGEN
”Konsensusrapport om undersøgelse af whiplashramte”. Whiplashforeningen og PTU. 2002.
(relevante undersøgelser af whiplashskadede udarbejdet af danske og svenske eksperter)
Tilgængelig på nettet den 2.4 2018 på http://www.whiplashforeningen.dk/uploads/Foldere/koncensus.pdf
Rasmussen H, Nikodam H. ”Hvidbog om whiplash/piskesmæld – et modsvar til whiplash som ”funktionel
lidelse”. 2018.
(en hvidbog med forskning og andet om whiplash som en fysisk lidelse samlet gennem mere end tre år –
hvidbogen er et modsvar til psykiatriseringen af whiplashskadede)
Rasmussen H, Nikodam H. ”Whiplash/piskesmæld - Sammenfatning af hvidbog – et modsvar til whiplash
som ”funktionel lidelse”. 2018
(en forkortelse/sammenfatning af ”Hvidbog om whiplash/piskesmæld” og uden så mange henvisninger,
som selve hvidbogen).
Rasmussen H, Nikodam H, Stick S, Voss B. ”Whiplashforeningens spørgeskemaundersøgelse 2015/2016”.
(spørgeskemaundersøgelsen giver indblik i, hvad og hvor meget et menneske med kroniske whiplashskader
har at kæmpe med)
”Læger, der behandler – Hvem, hvad hvor. For dig med piskesmældsskade og dine pårørende”?
Whiplashforeningen.
(en vejledning af ældre dato til whiplashskadede om læger og andre behandlere)
Tilgængelig på nettet den 8.4 2018 på
http://www.whiplashforeningen.dk/uploads/Laeger_og_behandlere.pdf
”Whiplashguiden”. Whiplashforeningen.
(en guide om whiplash af ældre dato)
Tilgængelig på nettet den 8.4 2018 på
http://www.businessdanmark.dk/Global/Pjecebibliotek/Whiplash.pdf

Whiplash-tips for pårørende KLIK (jeg har den liggende som fil). Whiplashforeningen.

WHIPLASHFORENINGENS DELTAGELSE I FORSKELLGE TILTAG
(senest iværksatte står først)
1.UDARBEJDELSE AF VEJLEDNINGSFILM TIL WHIPLASHSKADEDE OG PÅRØRENDE 2018
2. UDARBEJDELSE AF NY HJEMMESIDE 2018
3. HVIDBOG OG SAMMENFATNING AF HVIDBOG OM WHIPLASH
Støtte til udarbejdelse af hvidbog og sammenfatning af hvidbog om whiplash.
Begge var færdige januar 2018.
4. SPØRGESKAMEUNDERSØGELSE blandt 220 kronisk whiplashskadede samt efterfølgende analyse af
spørgeskemaerne. Start 2014 med udarbejdelse af spørgeskemaet. Skemaet blev sendt ud i 2015.
Færdiganalyseret i 2016.
5. UNDERSKRIFTINDSAMLING VEDR. FUNKTIONELLE LIDELSER PÅ NETTET:
Iværksat i december 2016 og forløber indtil Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. ”funktionelle lidelser”
udkommer engang i 2018. Der er indtil videre samlet over 8.000 underskrifter.

Din patientsikkerhed - din underskrift
Formænd for 29 patientforeninger - med i alt 37.000 patienter - har længe set med bekymring på en
udvikling i sundhedssystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark:
Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere
har valgt, at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionel
lidelse”.(BDS)
Indtil videre drejer det sig om ca. 30 fysiske sygdomme som tinnitus, piskesmæld, præmenstruelt syndrom
(PMS), kronisk hovedpine, bivirkninger af HPV-vaccine, stofskiftesygdomme, lændesmerter m.fl.
Nogen af disse mennesker får i dagens Danmark en psykiatrisk diagnose, selvom de er 100 % psykisk raske.
Deres symptomer forklares med antagelser om ”forandringer i hjernen”. Hypotesen savner både
videnskabeligt bevis og erstatter uden videre de fysiske WHO diagnoser, som allerede eksisterer for disse
lidelser.
Med ”funktionel lidelse”, får du at vide af din læge, at du er syg, fordi du tror, at du er syg. At du bare skal
ignorere dine symptomer eller have psykiatrisk terapi og psykofarmaka, som jo ikke hjælper på fysisk
sygdom. Det kunne ligne eksperimentel behandling. F.eks. får mange arbejds- og miljøskadede mennesker
pålagt et individuelt ansvar for samfundsskabte gener pga. el- og kemikalie-overfølsomhed.
Selv om ”funktionel lidelse” IKKE er en diagnose, men et psykiatrisk forskningsbegreb (sammen med
Bodily Distress Syndrome (BDS) øges anvendelsen af disse begreber hele tiden i vores social- og
sundhedssystem. Antallet af syge, som fejlbehandles under hypotesen "funktionel lidelse", øges da også år
for år. Din sygdom, kan være den næste som ulovligt vil blive omlagt til en psykiatrisk diagnose.

Derfor er også din patientsikkerhed truet!
Forskningsbegrebet ”funktionel lidelse” har været med til at destruere mange familier, fordi årsagen til
fysisk sygdom ofte overses eller benægtes. Børn er endda blevet tvangsfjernet, hvis forældrene ikke
accepterer, at psykiaterne giver dette psykiatriske forskningsbegreb ”funktionel lidelse” til deres barn. Man
skulle ikke tro at dette kunne lade sig gøre i Danmark.
I årevis har en lang række patientforeninger gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på problemet, men
oplever at tale for døve øre. Årsagen skal findes i de besparelser regionerne opnår via brugen af dette
forskningsbegreb, idet denne hypotese i høj grad anbefaler at fravælge speciallægeudredninger. Også
kommunerne opnår besparelser i det sociale system ved psykiatrisering af en lang række fysiske
sygdomme.
Underskriftsindsamlingen her handler ikke om at være for eller imod en psykiatrisk diagnose. Det handler
om at få en KORREKT diagnose og dermed den korrekte behandling og udredning.
Med din og vores underskrifter ønsker vi:
• AT Sundhedssystemet og det sociale system ophører med brugen af det psykiatriske forskningsbegreb
”funktionelle lidelser” (og BDS) til fysisk
syge.
• AT det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionelle lidelser” (og BDS) fjernes i de journaler, hvor det er
opført som forklaring på fysiske symptomer og eksisterende diagnoser.
• AT ansvar for alle disse nævnte fysiske WHO-sygdomme flyttes ud af psykisk regi.
• AT det danske sundhedssystem kun bruger de korrekte, dvs. somatiske diagnosekoder for disse fysiske
sygdomme.
(Ifølge WHO er det ulovligt at give en sygdom mere end en kode.)

Støt os og SKRIV UNDER NU - hjælp os at hjælpe jer!
Når Underskriftsindsamlingen afsluttes vil resultatet tilgå en skrivelse til Sundhedsstyrelsen,
Sundhedsstyrelsens formand Søren Brostrøm, Leder af arbejdsgruppen for Funktionelle Lidelser i
Sundhedsstyrelsen læge Ane Bonnerup Vind, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, de fem
regionsrådsformænd og Bestyrelsen for Kommunernes Landsforening m.fl.
Følgende patientforeninger støtter denne underskriftsindsamling:
1. Dansk Handicap Forbund - Jens Bouet, direktør
2. Migræne danmark - Knud Østberg, Formand
3. Høreforeningen - Majbritt Garbul Tobberup, Formand
4. Vaccinationsforum - Else Jensen, Formand
5. Patientforeningen Danmark - Annette Ulstrup, Formand
6. ME Foreningen - Rebecca Hansen, Formand
7. Stofskiftesupport - Annett Kromann, Formand
8. MCS Foreningen (Duft- og kemikalieoverfølsomme) - Simone Wrona, Formand
9. Hypofysenetværket - Jan Bugge Sørensen, Formand
10. EHS Foreningen (El- overfølsomme) - Christina Mellgren, Formand

11. Whiplash Foreningen - Sara Maria Grau, Formand
12. Det kardiologiske Syndrom X - (Hjertekramper) Anni Skarsholt Jørgensen, Formand
13. Migræne og Hovedpineforeningen - Hanne Johannsen, Formand
14. HPV-bivirkningsramte - Karsten Viborg, Formand
15. Daninfekt (Kronisk sygdom pga. infektion) - Marie Kroun, Formand
16. Danmarks Patientforening for Hovedpineramte Horton Hovedpineforening Christian Hansen,
Formand
17. IC Foreningen (kronisk blæresygdom) - Elly Jung, Formand
18. Sklerodermiforeningen - Annelise Rønnow, Formand
19. Colitis-Crohn Foreningen (kroniske tarmsygdomme) - Bente Buus Nielsen, Formand
20. Arbejdsskadeforeningen - Tina Huniche, Formand
21. Dansk Søvnapnøforening - Ellinor Wolff, Formand
22. Hypermobilforeningen - Kirsten Poulsen, Formand
23. Dansk Dercum Forening - Merete Louise Østberg, Formand
24. Patientforeningen - Niels Jørgen Langkilde, Formand
25. Hjerneskadeforeningen - Morten Lorenzen, Direktør
26. Immundefektforeningen - Jette Agerholm Olsen, Formand
27. Neuropatiforeningen - Jimmy Madsen, Formand
28. Hjernerystelsesforeningen - Kim Friedrich, Formand
29. DDHL - Den Danske Hypothyreose Landsforening - Anne Mette Høj, Formand
………………………………………………………………………………………………………………….
6. MEDUNDERSKRIVERE PÅ BREV, DER FØRTE TIL HØRING I FOLKETINGET
Whiplashforeningen var medunderskrivere på det brev, der førte til en høring i Folketinget om
”funktionelle lidelser” den 19.3 2014.
Høringen kan stadig ses på FOLKETINGETS WEBTV: http://www.ft.dk/webtv/video/20131/suu/tv.2106.aspx
…………………………………………………………………………………………………………..
7. SAMRÅD MED SUNDHEDSMINISTEREN
Høringen førte til, at sundhedsminister Nic Hækkerup efterfølgende blev kaldt i samråd den 15. maj 2014.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skriftlige reaktioner fra Whiplashforeningen:

1.WHIPLASHFORENINGENS DELTAGELSE I ET BREV TIL FOLKETINGET SOM MODSVAR TIL PROFESSOR PER
FINKS REAKTION PÅ UNDERSKRIFTINDSAMLINGEN IMOD ”FUNKTIONELLE LIDELSER” – 27.1 2017:

FOLKETINGET
Udvalgssekretariatet
Sundheds- og Ældreudvalget
Christiansborg
DK-1240 København K
Vedrørende brev til Udvalget af 27/1/2017 fra Forskningsklinikken for
Funktionelle Lidelser v/Per Fink.
De 29 patientforeningsformænd, som står bag underskriftsindsamlingen, har med bekymring læst
ovenævnte brev til Sundheds-og Ældreudvalget vedr. ”Styrkelsen af indsats for funktionelle lidelser” af
27/1/2017.
Vi ønsker at kaste lys over de misforståelser, der fremgår i Per Finks brev til udvalget.
Brevet virker som et ønske om at sætte Per Finks psykiatriske forskningshypotese ”funktionel lidelse” i et
positivt lys. Med forskningshypotesen i hånden har Per Fink i årevis ønsket at bringe den lange række
patienter - med fysiske, WHO-anerkendte diagnoser - bag underskrifts-indsamlingen over i psykiatrien.
Evidensen i forskningen udebliver dog. Det samme gør behandlingsresultaterne.
Ifølge Per Fink drejer det sig om sygdomme, der befinder sig i spændingsfeltet mellem det fysiske og
psykiske, men dette er kun en uafklaret antagelse i et uafsluttet forskningsprojekt.
Udenlandske forskere og sundhedsinstitutioner har for længst valgt at kategorisere de omfattede fysiske
sygdomme i somatikken. Dette bør Per Fink og andre respektere. Så længe det ikke sker, tages de syge
mennesker ikke alvorligt og bliver gidsler i en sundhedspolitik der ikke har patienter, eller den
evidensbaserede somatiske forskning med godkendte diagnosekodesystemer i fokus.
Per Fink påpeger i sin skrivelse, at underskriftsindsamlingen ikke forholder sig til fakta. Ud af de 5.804 der
indtil videre har underskrevet indsamlingen, kan man ved selvsyn læse deres kommentarer om, hvordan
rigtig mange af dem, er blevet fejlbehandlet og fejldiagnosticeret med såkaldt ”funktionel lidelse”. Bla. er
der kommentarer fra mange med stofskiftesygdomme. (BILAG VEDLAGT)
Patientforeningerne oplever netop også at læger mangler tilstrækkelig viden om rækken af komplekse
fysiske sygdomme, hvilket medfører fejldiagnosticeringer med et bredt begreb som ”funktionel lidelse”,
som stort set alle sygdomme kan puttes ind under. Dette er årsagen til, at underskriftsindssamlingen med
problematikken nu er lagt ud i befolkningen. Problemet synes at være endnu større end antaget ud fra
kommentarerne og den viden, vi i foreningerne møder i arbejdet med patienterne.
Per Fink nævner i sit brev massiv misinformation i underskriftindsamlingen. Set med patientforeningernes
øjne er det Per Fink, der misinformerer. Bl.a. når han siger, at rækken af fysiske sygdomme kan behandles i
psykiatrien og at 25 % bliver raske og yderligere 50 % får det bedre. Vi ser i vores patientgrupper, at
mindfulness, terapi, og psykofarmaka ikke helbreder alvorlige fysiske sygdomme som whiplash,
bækkenløsning, tinnitus, migræne, ME, stofskiftesygdomme, Borreliose, HPV-vaccinebivirkninger,
hypermobilitet osv. Det siger næsten sig selv. Det kan muligvis øge livskvaliteten lidt hos nogle, men skaber
forværring hos andre. Vi har slet ikke kendskab til en eneste, der er blevet rask med disse terapier. Til
gengæld forhindrer det både tilstrækkelig og relevant udredning og virksom behandling.

Der er ligeledes tale om misinformation, når Per Fink taler imod WHO diagnosekodesystemet når han
påstår at det ikke er vigtigt, hvad man kalder en sygdom. I det etablerede sundhedssystem bestemmer
diagnosen behandlingen. Sådan virker systemet. Ser man stort på det, kører behandling og udredning nemt
af sporet.
Når Per Fink påstår, at disse mange diagnoser hører ind under ”funktionelle lidelser” glemmer han at WHOdiagnosekodesystemet hviler på fagligt tunge beslutningsprocesser og betydelig mere evidens, end han selv
kan fremlægge for samme patientgrupper hvilket også afspejles i behandlingsresultaterne. Hans egen
forskningsdiagnose BDS, afvises faktisk lige nu i ICD-11, idet den er for bred og inkluderer alt for mange
patienter. Med kun tre symptomer kan fysisk syge få hans psykiatriske diagnose. En diagnose er psykiatrisk
når behandlingen for den er det – uanset hvor i spektret mellem fysisk og psykisk Per Fink med sin hypotese
vælger at placere den.
Patientforeningerne står uforstående overfor, at Sundhedsudvalget vælger at se til, mens et uafsluttet
forskningsprojekt - uden godkendelse i WHO´s diagnoseklassifikationssystem - med Sundhedsstyrelsens
hjælp alligevel implementeres bredt i sundhedssystemet. Trods stor modstand fra en lang række
involverede patientforeninger, som desværre ikke høres.
Vi må derfor konkludere, at Folketinget og Sundhedsstyrelsens ønske om, at patienten skal tilbage i
centrum, ikke gælder de 300.000 patienter, det drejer sig om.
En ting er vi dog enige med Per Fink i: de underskrivende patientforeninger repræsenterer patienter, som i
mange henseender er blevet dårligt behandlet og har været kastebolde i sundhedssystemet. Årsagen er
dels manglende samarbejde mellem involverede lægefaglige specialer (disse patienter hører til i ikke ét,
men i flere specialer), dels manglende opdateret viden hos de somatiske læger, neurologer, reumatologer,
infektionsmedicinere etc.
Dråben, der har ført til, at patientforeningerne står sammen med en underskriftindsamling er, at
patienterne nu også skal kæmpe med uvidenhed omkring vores sygdomme i psykiatrien.
Det danske sundhedssystem har været presset i en del år – besparelser har ramt bredt. Udenlandsk
forskning og viden implementeres ikke. Danske læger mangler som sagt relevante kundskaber og
redskaber. Den voksende uvidenhed danner grobund for antagelser om, at de psykiatriske hypoteser bag
de såkaldte ”funktionelle lidelser”, ikke koster så meget for sundhedsvæsenet, som opdateret viden,
scanningsudstyr, relevante specialiserede prøver og tilgængelig ny medicin. Resultatet er, at vi har et
sundhedssystem, som inden for disse sygdomme ikke har magtet at følge med udlandet, hvad angår viden
og behandling. Derfor anses disse sygdomme for at ”bygge på subjektive symptomer og ikke objektive fund,
og at årsagen til symptomerne er ukendt”. Denne tilgang er heller ikke i overensstemmelse med WHOs
definition af disse sygdomme. Det er en ressourcemæssig og sundhedsfaglig forkert prioritering, som vi
mener, patienterne nu betaler for.
Rækken af patienter med komplekse fysiske sygdomme er i årevis blevet sendt rundt i hovedløse
udredningsforløb uden koordination mellem relevante specialer der mangler opdateret viden til at
håndtere disse sygdomme.
For at lappe på den åbenlyse mangel på viden og behandlingstilbud i somatikken tilbydes alle med disse
diagnoser nu en ”one-size-fits-all” terapibehandling i psykiatrien. Det drejer sig om symptombehandling, og
”diagnosen” tjener udelukkende som en ”parkeringsdiagnose”. Patienterne behandles på alle måder

dårligt, hvilket er svært at være vidne til ude i patientforeningerne.
Per Fink udtaler, at han har en god dialog med nogle patientforeninger, men for de 29 patientforeninger,
som er hårdest ramt af hans psykiatriske forskningshypotese, har dialog ikke ført til noget. Det er ikke
lykkes os at åbne Per Finks øjne, men vi håber at kunne åbne sundhedspolitikernes øjne, for de mange
konsekvenser, forskningsdiagnosen afstedkommer.
Vi håber nu og ser frem til, at Sundheds- og Ældreudvalget vælger at respektere og støtte udvikling af viden
og behandlingsmæssige korrekte tiltag og skrinlægger de påståede ”funktionelle lidelser”, som gør mange
patienter endnu mere syge og uarbejdsdygtige. I stedet bør man bruge ressourcerne på at koordinere viden
og udredning imellem specialerne samt indrage udenlandsk opdateret viden om disse sygdomme.
Alle kan rammes af en kompleks fysisk lidelse og netop derfor bør vi i et land som Danmark fravælge at
behandle en så stor gruppe af syge medborgere på en så uacceptabel måde. Underskriftindsamlingen
fremsendes naturligvis, når den afsluttes.
Med venlig hilsen
29 patientforeningsformænd bag underskriftsindsamlingen
”Din patientsikkerhed”
www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed
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