
Foretræde for Sundheds- og Ældreudvalget den 9.10 2018  

 

Den 9.10 2018 fik Liselott Blixt, formand for Sundheds- og Ældreudvalget, overrakt de mere end 10.000 

underskrifter imod "funktionelle lidelser" på et foretræde for hele udvalget.  

Formand for Patientforeningen Danmark, Anette Ulstrup og næstformand i ME Foreningen, Cathrine Engsig 

repræsenterede de 29 patientforeninger, der står bag underskriftindsamlingen, heriblandt 

Whiplashforeningen.  

Foretrædet blev bevilget på baggrund af nedenstående henvendelse:  

”Til sundhedsministeren og Sundhedspolitisk Udvalg  

Vi vil gerne takke for, at I vil se os d. 9. oktober på Christiansborg kl.15.15 Formålet med fremmødet er 

overrækkelsen af de. 10.130 underskrifter fra danske borgere, patienter og sundhedsprofessionelle der 

med bekymring ser på den voksende brug af et forskningsbegreb som ”funktionelle lidelser” i det danske 

sundhedssystem.  

Patienter med ”funktionelle lidelser” skal tage lidelser skal tages alvorligt” lød det for nylig.  

Faktum er desværre: Aldrig har patienter – og politikere - været ført bag lyset i en grad, som de bliver det 

med brugen af funktionelle lidelser. 

Forskningsbegrebet foreslås anvendt til lidelser, som ”ikke har nogen kendt diagnose eller årsag” i det 

danske sundhedssystem. Også kendt som MUS (Medicinsk uforklarede sygdomme).  

Der findes en række sygdomme – bl.a. sklerose – som læger ikke kender årsag til og mangler viden om. At 

Sundhedsstyrelsen nu mener, at rækken af fysiske diagnoser med WHO diagnosekode – skal høre under 

forskningsbegrebet ”funktionel lidelse”, fordi der ikke er nok viden om disse sygdomme, synes påfaldende.  

I patientforeningerne vil vi gerne gøre opmærksom på, at vælger man at kategorisere en somatisk sygdom 

som psykisk stopper al somatisk forskning, vidensopsamling om årsag og forebyggelse i denne sygdom. 

Således vælger Sundhedsstyrelsen ny viden om en stor gruppe danskeres helbredsproblemer helt fra.  

Med venlig hilsen og på vegne af de 29 patientforeninger 

 

Materialet, der blev sendt til udvalget forud for foretrædet, kan ses her:  

https://www.ft.dk/samli…/20181/almdel/…/bilag/16/1949439.pdf 

https://www.ft.dk/samli…/20181/almdel/…/bilag/16/1949440.pdf 

https://www.ft.dk/samli…/20181/almdel/…/bilag/16/1949441.pdf 

https://www.ft.dk/samli…/20181/almdel/…/bilag/16/1949442.pdf 

 

Det er udarbejdet i et samarbejde mellem de to, der forestod foretrædet samt Whiplashforeningens faglige 

konsulent Hanne Holst Rasmussen. Vi er i foreningen stolte af, at det er lykkedes at samle mere end 10.000 

underskrifter: https://www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed 

 

Planen er, at underskriftindsamlingen kører videre, fordi vi ved, at der er forskellige tiltag på vej, som kan få 

endnu flere til at protestere imod ”funktionelle lidelser”.  

Vi giver ikke op.   
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