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1 Afrapportering fra regional 

arbejdsgruppe vedr. funktionelle lidelser 

1.1 Center for Funktionelle Lidelser i Region 

Nordjylland 
 

1.1.1 Indledning 

Funktionelle lidelser er en samlebetegnelse for en række lidelser, der alle er kendetegnet ved, at den 

ramte person har et eller flere fysiske symptomer, der påvirker dennes livskvalitet og funktionsniveau 

markant og i en længere periode. Mennesker, der har en funktionel lidelse, kan have vidt forskellige 

symptomer og sygdomsforløb. Et fælles kendetegn for de funktionelle lidelser er, at de ikke kan 

påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests. Mange patienter oplever 

lange forløb, med involvering fra almen praksis, samt forskellige aktører i hospital og kommune. 

Sygdomsforløb som for nogle patienter f.eks. kan have den konsekvens, at de kan have svært ved at 

opretholde tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Patientgruppen har i en årrække haft svært 

ved at få andel i det fokus på sammenhæng i patientforløb, som andre patientgrupper har oplevet. 

Der er i regi af Sundhedsstyrelsen (SST) udkommet en rapport i juni 2018 med anbefalinger til 

området. 

 

På den baggrund er der igangsat et arbejdet regionalt med henblik på udmøntning af anbefalingerne. 

I denne afrapportering fremlægges forslag til organisering af indsatsen i Region Nordjylland. Der er 

fokus på indsatsen på hospitalerne. Hensigten er at styrke indsatsen for målgruppen med funktionelle 

lidelser gennem en mere gennemsigtig, struktureret og koordineret indsats i hospitalsregi; fokus på 

udvikling af klinisk praksis, herunder udrednings- og behandlingsregimer; samt et øget samarbejde 

tværsektorielt, bl.a. ved etablering af en rådgivningsordning fra det specialiserede hospitalsvæsen til 

primærsektor. 

 

Rapporten er bygget op således, at første kapitel sætter rammen og præsenterer baggrund for 

arbejdet, i andet kapitel beskrives det regionale forslag til organisering af indsatsen og i tredje kapitel 

beskrives overvejelser og forslag om det tværsektorielle samarbejde vedr. funktionelle lidelser.  

1.1.2 Resume 

I Region Nordjylland forslås, med indeværende afrapportering, at der oprettes et specialiseret Center 

for Funktionelle Lidelser. Centerets organisering og faglige indhold er udformet i overensstemmelse 

med nationale og fællesregionale anbefalinger. 

 

Centerets primære funktioner bliver; At sikre nordjyske patienter med svær funktionel lidelse én 

indgang i hospitalsregi, med henblik på sikring af et koordineret og sammenhængende patientforløb, 

med fokus på hurtigst mulig udredning og igangsætning af relevante behandlingstiltag. Endvidere skal 

Centeret være et specialiseret videnscenter for funktionelle lidelser i Nordjylland. Centeret skal 

bidrage med udbredning af ny viden og rådgivning om funktionelle lidelser til andre, der er i 

arbejdsmæssig kontakt til patienter med funktionelle lidelser (sekundær og primær sektor). 
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Det forslås, at Centeret organiseres ind i somatikken – ind i Socialmedicinsk Enhed, Klinik Medicin og 

Akut, Aalborg Universitetshospital - med tæt inddragelse af psykiatriske kompetencer. 

 

Der er med Budgetaftalen 2019 afsat i alt 3,0 mio. i en fast bevilling fra 2020. Det er forventningen for 

implementeringsprocessen, at der kan påbegyndes indtag af patienter fra 4. kvartal 2019, med 

udrulning til fuld drift i løbet 2020.      

1.2 Baggrund - Nationalt 
Gennem de senere år har der løbende været fokus på funktionelle lidelser både politisk og i 

medierne. Der er blevet peget på, at patienter med funktionelle lidelser kan opleve, at de bliver 

”kastebold” mellem systemerne, og gennemgår lange usammenhængende udredningsforløb, med 

efterfølgende risiko for modtage et behandlingstilbud som ikke er tilstrækkeligt og/eller effektivt.  

 

For at styrke indsatsen for målgruppen udgav Sundhedsstyrelsen i juni 2018 nye anbefalinger på 

området i rapporten ”Funktionelle lidelser – anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og 

afstigmatisering”. Det ønskes fra SST med anbefalingerne, at ”sikre mere faste, faglige rammer om 

tilbud til patienter med funktionelle lidelser samt at understøtte en korrekt sygdomsforståelse bredt i 

samfundet, hvor der indtil nu har været en betydelig stigmatisering af området for funktionelle lidelser.  

I rapporten opstilles en række anbefalinger for en fremtidig organisering såvel på landsplan som 

regionalt, med henblik på at sikre hensigtsmæssig udredning og varetagelse af patientgruppen, og en 

bedre sammenhæng i patientforløbet. 

 

Nedenstående figur 1 viser Sundhedsstyrelsens anbefaling i forhold til organisering af 

behandlingsindsatsen for patienter med funktionelle lidelser.  

 

Figur 1: Sundhedsstyrelsens anbefaling i forhold til organisering af behandlingsindsatsen for 

patienter med funktionelle lidelser.  
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Figuren viser; At i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at ca. 95 % af patienterne med 

funktionelle lidelser har det i en ”let” til ”moderat” grad, hvor almen praksis og øvrig praksis (f.eks. 

fysioterapeut, speciallæge, psykolog m.v.) kan varetage udredning og behandling mm.. Kommunerne 

kan varetage forebyggelsesopgaver, stresshåndtering, rehabiliteringsopgaver mm., når det foregår i 

tæt samarbejde med behandlende instans.  Nogle af de patienter der har en funktionel lidelse i 

”moderat” grad kan også have behov for at blive henvist til en sygehusfunktion på 

hovedfunktionsniveau. Det vurderes, at ca. 5 % af patienter med funktionelle lidelser har lidelsen i en 

”svær” grad. Denne patientgruppe har behov for en specialiseret udredning og behandling i sygehusregi 

f.eks. i et specialiseret tværfagligt team for funktionelle lidelser eller i et center for funktionelle lidelser.   

 

I forlængelse af færdiggørelsen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger besluttede 

Sundhedsdirektørkredsen at nedsatte en tværregionale arbejdsgruppe i regi af Danske Regioner (maj 

2018). Fokus i gruppens arbejde har været: 1) Hvorledes det specialiserede sygehusvæsen kan være 

med til at ruste praksissektor og kommunerne til at håndtere patienter med funktionelle lidelser, 2) 

hvordan et fælles koncept for specialiseret udredning og behandling kan udformes, med henblik på en 

eventuel centerdannelse i hver region samt 3) hvilke muligheder der er for at skabe synergi og 

samarbejde mellem regionerne på området. 

Arbejdsgruppen afrapporterede til Sundhedsdirektørkredsen d. 26. oktober 2018, hvor direktørkredsen 

godkendte afrapporteringen.   Det indgår, at alle regioner ved udgangen af 2019 vil have etableret et 

tværfagligt center med afsæt i anbefalingerne fra arbejdsgruppen. Der nedsættes en fælles regional 

arbejdsgruppe, der skal sikre ens adgang til de tværfaglige centre i hele landet (nedsættelse pågår) og 

endvidere etableres et Vidensnetværk med repræsentanter fra regionernes centre. 

1.3 Baggrund – Region Nordjylland  
På baggrund af de nationale anbefalinger indgik området for funktionelle lidelser i budgetprocessen 

for Budget 2019, hvor det er blevet prioriteret politisk.  

En regional arbejdsgruppe har med udgangspunkt i anbefalinger for Sundhedsstyrelsen og Danske 

Regioner udarbejdet et forslag til organisering af indsatsen i Region Nordjylland. Forslaget beskrives i 

kapitel 2. Arbejdsgruppens sammensætning fremgår af bilag 1. 

 

1.3.1 Nuværende tilbud i Region Nordjylland 

Den nuværende indsats for patienter med eller mistanke om funktionelle lidelser er typisk karakteriseret 

ved, at almen praksis varetager tovholderfunktionen i patientforløbet og fastholder behandlingsansvar 

gennem forløbene. Udredning og diagnosticering af patienter med funktionelle lidelser sker for 

hovedpartens vedkommende i almen praksis, mens en andel af patienterne vil blive henvist til yderligere 

udredning i hospitalsregi (hovedfunktion). Vanligt henvises de på baggrund af specifikke symptomer, 

med henblik på udelukkelse af anden mulig sygdom. Typisk afklares patienterne indenfor et område 

uden der findes relevant diagnose, og de tilbagehenvises til almen praksis. Mange med anvisning om 

udredning indenfor andre områder. Patienterne ses spredt i mange specialer, hovedparten vurderes at 

have symptomer rettet mod det neurologiske-, gastroenterologiske-, infektionsmedicinske-, 

psykiatriske- og smerteområdet. Udredningsforløbene bliver ofte lange før patienterne får en diagnose 

indenfor spektret af funktionelle lidelser. Hvorefter der kan tilbydes varieret behandling eller 

understøttende indsatser, afhængigt af diagnose, sværhedsgrad og om patienterne varetages i primær 

eller sekundær sektor. Ofte anvendte behandlingsmetoder er psykoedukation, mestringsstrategier og 

evt. medikamentel behandling. Fagligt vurderes der at være sparsomme tilbud specifikt målrettet 

funktionelle lidelser. 

I hospitalsregi varetages området for funktionelle lidelser i dag, som nævnt, ind i mange specialer, hvor 

det i udgangspunktet ses og forstås isoleret ind i den kliniske praksis i det givne speciale. Den del af 
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indsatsen i hospitalsregi der er tværgående har indtil nu været varetaget som et murstensløst 

samarbejde, med udredning i den somatiske del (primært indenfor de internt medicinske specialer). 

Patienter med svære symptomer kan herefter ved relevans tilbydes behandling i hospitalsregi. Der er 

ofte tale om behandlingstilbud inden for smerteområdet eller psykiatrien. I nogle tilfælde henvises 

endvidere til afdelingen for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital, men afdelingen har 

meget specifikke visitationskriterier.   
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2 Forslag til organisering af Center for 

Funktionelle Lidelser 

I nedenstående beskrives forslag til organisering af et Center for Funktionelle Lidelser, indenfor 

rammerne af de nationale og fællesregionale anbefalinger. Centeret skal være et specialiseret 

videnscenter for funktionelle lidelser i Nordjylland. Herunder skal centeret kunne bidrage med 

udbredning af ny viden og rådgivning om funktionelle lidelser til andre aktører i det nordjyske 

sundhedsvæsen, der er i arbejdsmæssig kontakt til patienter med funktionelle lidelser. Centeret skal 

ligeledes tilbyde nordjyske patienter med svær funktionel lidelse én indgang i hospitalsregi, med 

henblik på sikring af et koordineret og sammenhængende patientforløb, med fokus på hurtigst mulig 

udredning og igangsætning af relevante behandlingstiltag.  

2.1 Organisering 
Det foreslås, at et Center for Funktionelle Lidelser (CFL red.) etableres som et selvstændigt fysisk 

center. Det gør det primært af to grunde  

1. For at sikre patienter med funktionel lidelser én tydelig indgang til hospitalsvæsenet  

2. Fordi det ses som den bedste faglige ramme for en udviklingen af en tværfaglig funktion med 

specialisering i funktionelle lidelser. 

Centeret er en ny funktion i hospitalsregi, der skal opbygges. Det vurderes væsentligt, at der sikres 

tydelighed omkring funktionen, som en uafhængig enhed med specialisering indenfor funktionelle 

lidelser på tværs af lægelige specialer. Konkret vil centeret, qua dets størrelse, dog få 

ledelsesmæssig reference ind i en eksisterende enhed. 

 

Det anbefales at centeret placeres i somatikken, med integrerede kompetencer fra psykiatrien. CFL 

skal være regionsdækkende. 

Præcist foreslås det, at centeret placeres organisatorisk under Klinik Medicin på Aalborg 

Universitetshospital. Det vurderes hensigtsmæssig da flere af de centrale funktioner og afsnit, der 

allerede i dag varetager udrednings- og behandlingsopgaver for patienter med funktionelle lidelser er 

organiseret under Klinik Medicin eller har et allerede etableret samarbejde ind i klinikken1. 

Klinik Medicin foreslår, at centeret skal ledelsesmæssigt organiseres ind i Socialmedicinsk Enhed. 

Det er en fælles vurdering i arbejdsgruppen, at Socialmedicinsk Enheds faglige profil med megen 

tværgående og tværsektoriel aktivitet, stærke koordineringskompetencer samt deres kendskab til 

målgruppen er meget positivt for at placere den ledelsesmæssige reference af Center for Funktionelle 

Lidelser ind i enheden.  

2.2 Specialiseret udrednings- og behandlingstilbud 

ved svær funktionel lidelse og et Videnscenter 
Centeret skal fungere henholdsvis som et forsknings- og videnscenter for funktionelle lidelser i 

Nordjylland, der kan sikre udbredelse af viden om området samt sparre med og rådgive 

fagprofessionelle i primær og sekundær sektor, der varetager opgaver i relation til patienter med 

                                                      
1 Mange af de patienter med funktionelle lidelser, der ses i hospitalsregi, henvises til de internt medicinske specialer; 

Patientgruppen mødes endvidere ofte i Socialmedicin, der ligeledes er organiseret under Klinik Medicin; og herudover 

eksisterer der allerede i dag en samarbejdsaftale mellem Klinik Medicin og Psykiatrien omkring psykiatrien.  
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funktionelle lidelser (jf. figur 1, afsnit 1.2). Ligesom centeret skal være et koordinerings-, udrednings- 

og behandlingstilbud for nordjyder med svær funktionel lidelse. 

2.2.1 Opgaver og funktioner 

Nedenfor er oplistet de primære opgaver og funktioner som Center for funktionelle lidelser skal 

varetage: 

 Diagnostisk afklaring og visitation af patienter med svær funktionel lidelse 

 Specialiseret udrednings- og behandlingstilbud for målgruppen med svær funktionel lidelse 

 Ansvarlig for koordinationsindsatsen i de patientforløb, der knyttes til centeret. Herunder skal der 

sikres en patientansvarlig læge (denne rolle er ikke nødvendigvis koblet til centeret) og en fast 

kontaktperson (fagperson fra CFL) til hvert enkelt patientforløb. 

 Samarbejde med relevante sygehusafdelinger (ud fra tankesættet omkring Patientens Team og 

den beskrevne faste samarbejdsstruktur), herunder skal centeret sikre, at der er en mulighed for 

indlæggelse af patienter ved behov ud fra en fast beskrevet procedure (jf. afsnit 2.3.3.1) 

 Rådgivningsfunktion for primær sektor (skal afklares tværsektorielt) samt speciale-afdelinger på 

hospitalerne (hovedfunktion) for gruppen af patienter med let (ca. 70 pct. af patientpopulationen) 

til moderat (ca. 25 pct. af patientpopulationen) funktionel lidelse. 

 Sikre sammenhæng med kommunerne mellem behandling, genoptræning, rehabilitering og 

arbejdsmarkedsmuligheder (rammer herfor skal afklares tværsektorielt) 

 Være regionalt videns- og oplysningscenter vedrørende funktionelle lidelser.  

 Herunder skal CFL varetage, indgå i samt orientere sig i forhold til forskning på området, både 

nationalt og internationalt. CFL har vidensdelingsforpligtigelse både nationalt og regionalt i 

både sekundær og primærsektor i relation til funktionelle lidelser.  

 Endvidere skal CFL varetage uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter om funktionelle 

lidelser i forhold til sekundær og primær sektor  

 Centeret skal kunne henvise til relevant specialiseret genoptræning ved behov. Der skal være et 

samarbejde mellem fysio-ergoterapien og CFL om hvordan dette bedste tilbydes patienterne. 

 Sikre samarbejde med børn-unge psyk og pædiatrien med henblik på at sikre relevant viden og 

kompetencer allerede hos børn-unge samt sikre en glidende overgang til voksenområdet.  

2.3 Tværfaglig enhed med tæt involvering af 

samarbejdsparter 
Opgaverne i centeret skal løftes af en tværfaglig personalegruppe, og med tæt involvering fra 

fagpersoner fra andre specialer/områder.  

Centeret skal konkret opbygges omkring en fast kerne af medarbejdere. Hensigtsmæssig har 

medarbejderne særlig erfaring med koordinering af patientforløbet både tværfagligt og tværsektorielt. 

Det er ønsket, at centeret sammensættes af minimum følgende kompetencer: 

 Speciallæge, gerne med bred medicinsk baggrund, fx intern eller almen mediciner 

 Terapeutiske kompetencer (fx fysio- eller ergoterapeut). Væsentligste kompetence er erfaring 

med træning af målgruppen. 

 Psykolog 

 Sekretær  

 

Herudover er det ønskeligt, at der er mulighed for adgang til socialfaglige kompetencer. 

Medarbejdersammensætning og normering vil være afhængig af bl.a. rekrutteringsbetingelser og de 

genereller driftsbetingelser i CFL.  
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Fra Danske Regioner er anbefalet, at 

Centeret opbygges med inspiration i 

konceptet comprehensive care center. 

Dette begreb vurderes i høj grad at 

være i overensstemmelse med 

konceptet omkring Patientens Team, 

som anvendes i Region Nordjylland – 

Og det vil også være ind i denne 

forståelsesramme det vil skulle leve i 

Center for Funktionelle Lidelser. 

Konkret vil det sige, at der skal skabes 

mulighed for at inddrage relevante 

specialister/aktører i de enkelte 

patientforløb, således, at der kan 

indhentes alle relevante lægefaglige vurderinger i patientforløbet, både ved udredning og behandling.  

I afrapportering fra Danske Regioner illustreres konceptet som i figur 2. 

Det vil være CFL der er tovholder for at der sker involvering af de relevante specialister i de 

patientforløb, der er knyttet til centeret. Herudover ses potentiale i, at der udarbejdes et fast 

tværsektorielt koncept for involvering af almen praksis og kommunen i relevante patientforløb. 

Mulighederne heri vil skulle vendes tværsektorielt, jf. kapital 3, afsnit 3.2. 

2.3.1 Multidisciplinær team konference (MDT) 

Involveringen af lægelige specialister og andre fagprofessioner fra hospitalsregi kan i de konkrete 

patientforløb under CFL ske på forskellige måder. Det vil typisk ske ved at CFL henviser til konkrete 

undersøgelser og behandlinger, eller beder om tilsyn eller udtalelser fra specialister. Herudover skal 

der i komplicerede patientforløb være mulighed for at patienten vendes på en bred konference med 

deltagelse af relevante specialister (Multidisciplinær team konference, MDT).  

  

Det forslås, at der 1 gang om måneden afholdes MDT-konference med deltagelse af centerets 

medarbejdere og kontaktlæger fra samarbejdsspecialer/-områder (jf. nedenfor om 

samarbejdsstruktur). Formålet med konferencerne er flersidigt - Både at sikre koordinering mellem 

teamet og samarbejdsparter i det daglige arbejde, ligesom der kan drøftes særlige komplicerede 

patientcases, hvor der er behov for input for mange fagligheder, og hvor der kan tænkes i 

tværgående muligheder og løsningsforslag. Patientcasene bidrager ligeledes som fælles læring for de 

faglige aktører omkring CFL. Når centeret er i drift bør CFL evaluere om koncept for afholdelse og 

hyppigheden af konferencerne er hensigtsmæssig. 

 Det vurderes ligeledes at konferencerne i opstarten af centeret vil kunne bidrage til dannelsen af en 

fælles organisationskultur omkring centeret og det tværfaglige samarbejde, der skal bygges op 

herom.  

2.3.2 Fast samarbejdsstruktur 

Der skal sikres en fast samarbejdsstruktur mellem centeret og udvalgte afdelinger på hospitalerne, så 

specialistkompetencer kan involveres i de konkrete patientforløb. De konkrete ydelser ind i forløbene 

vil typisk have karakter af sparring med centeret, konsultationer, undersøgelser og skriftlige 

udtalelser, varetagelse af behandling, eller ske gennem de multidisciplinære teamkonferencer.  

 

Overordnet er forslaget, at der udpeges en fast kontaktlæge for CFL i alle relevante specialer 

(udpeges af den ledende overlæge), som er indgangen ind i specialet for centeret. Hensigtsmæssig 

har den udvalgte læge en naturlig interesse for området funktionelle lidelser. Det er en 

ledelsesmæssig prioritering i de enkelte afdelinger, at sikre at arbejdet ind i CFL kan prioriteres. 
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Den faste struktur for at kunne få assistance fra specialerne vil typisk blive etableret gennem en 

samarbejdsaftale. I det de funktionelle patienter allerede i dag ses i specialerne vil der oftest være 

tale om eksisterende aktivitet, hvor der etableres et fast samarbejde med CFL omkring patienterne. 

Der vil i nogle situationer kunne være tale om timetals-kontrakter, hvor konkrete medarbejdere evt. 

kan frikøbes i aftalte timetal efter behov. Hvilken ordning, der er aktuel for et speciale vil være 

afhængigt af i hvor stort omfang CFL vurderer, at der er behov for deres kompetencer ind i centeret.  

Det vurderes at: 

  Væsentligste samarbejdsparter er: Psykiatri, socialmedicin, smerteklinikken, neurologien, 

reumatologien 

 Sekundære samarbejdsparter er: Gastroenterologi, Infektionsmedicin, kardiologien, pædiatrien 

Herudover vil en række andre specialer være involveret, i større eller mindre omfang. 

2.3.3 Fysiske rammer 

Centeret bør samles på en fysisk lokation. Udover kontorplads til de enkelte faste medarbejdere i 

centeret og samtale-/undersøgelsesrum, så bør der ligeledes sikres plads til at samarbejdsparter, der 

udfører arbejde ind i centeret kan være fysisk tilstede imens. Både i forhold til at opbygge en fælles 

kultur i centeret, men også for at patienterne i udgangspunktet møder de fagprofessionelle i regi af 

Centeret for Funktionelle Lidelser. Det ses fx som en stor fordel i forhold til den (liason-)psykiatriske 

udredning og behandling i patientforløbet, idet der vurderes at være en stigmatisering af patienter 

med funktionel lidelse baseret på en generel forståelse af, at en funktionel lidelse alene er en 

psykiatrisk lidelse.  

2.3.3.1 Mulighed for indlæggelse 

Det vurderes nationalt, at der i nogle patienters tilfælde eventuelt vil kunne blive behov for, at CFL 

initierer en indlæggelse. Arbejdsgruppen vurderer, at det kun vil være aktuelt i få tilfælde. CFL skal i 

opbygningen af centeret sikre, at der udarbejdes en klar procedure for indlæggelse af patienter under 

CFL. Udgangspunktet er, at det skal ske gennem den regionale fællesvisitation. Det vurderes i 

arbejdsgruppen, at et intensivt forløb i regi af et relevant dagsafsnit ofte vil kunne være et alternativ til 

en indlæggelse. Det vil afhænge af patientens symptomer og behov. 

2.4 Videnscenter, herunder forskning 
CFL skal være regionalt videnscenter for funktionelle lidelser. Som beskrevet skal centeret varetage 

udbredning af ny viden og rådgivning om funktionelle lidelser til andre aktører i det nordjyske 

sundhedsvæsen. Herunder bør også være fokus på at bredt at sikre en korrekt sygdomsforståelse 

om funktionelle lidelser i sundhedsvæsenet. 

 

At være videnscenter kræver blandt andet, at CFL holder sig opdateret på den nyeste nationale og 

internationale forskning. Regionalt bør der være fokus på at opbygge et forskningsmiljø omkring 

centeret og CFL bør indgå i relevante forskningsaktiviteter, også i miljøer uden for regionen.   

CFL skal sikre at nye behandlingsmetoder mm. Bliver implementeret i centeret, men også i resten af 

hospitalsregi, hvor det er relevant. 

 

Der oprettes et fællesregionalt Vidensnetværk, hvor CFL skal indgå, bidrage og hente viden bl.a. ift. 

forskning, behov for guidelines mm.. Vidensnetværket har bl.a. til opgave at sikre opfølgning på 

erfaringer med indsatsen og monitorering.    
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2.4.1 Rådgivning fra CFL 

CFL skal sikre, at der er mulighed for at søge rådgivning og sparring i centeret for andre 

sundhedsprofessionelle der arbejder med området. Rådgivningen skal være rettet mod både 

sekundær og primær sektor. Kontaktoplysninger og tilgængelighed skal fremgår tydeligt på CFLs 

hjemmeside.  

2.4.2 Kompetenceudvikling og uddannelse 

Anbefalingerne både nationalt og fællesregionalt er, at der sikres uddannelse og 

kompetenceudvikling om funktionelle lidelser til sundhedsprofessionelle, der arbejder med 

målgruppen. Herunder både i forhold til de lægelige kompetencer i almen praksis og på hospital, samt 

at der uddannes relevante specialister på området for både voksne og børn-unge.  

Når CFL er fuldt i drift og der er etableret en vidensorganisation, skal de sikre fokus på, at der er 

uddannelses- og kompetenceudviklingsinitiativer til fagprofessionelle om området.  

En del af behovet for kompetenceudvikling er fokus på at fagspersoner gennem sprog og handling 

ikke stigmatiserer patienter med funktionel lidelse. 

 

Der vil endvidere være opgaver i relation til området, som vil skulle løftes på andre niveauer end i 

CFL. Det drejer sig om dialog med de etablerede uddannelsesudvalg om afsætning af midler til 

kompetenceudvikling 

2.5 Målgruppe, henvisning og visitationskriterier 

2.5.1 Målgruppe 

Målgruppen for det specialiserede udrednings- og behandlingstilbud i regi af CFL er patienter med 

svær funktionel lidelse, ud fra fastsatte henvisnings- og visitationskriterier. Målgruppen for CFL er 

voksne med svær funktionel lidelse2. Ud fra Sundhedsstyrelsens vurdering så er prævalensen i 

befolkningen ca. 10 pct., heraf vil 5 pct. have en svær funktionel lidelse. Det svarer i Region 

Nordjylland til, at ca. 55—60.000 i løbet af deres liv vil have en funktionel lidelse. Heraf vil knap 3000 

have en svær funktionel lidelse.   

 

Der forventes ca. 200+ ptt. i behandling i CFL årligt3, herudover forventes, at der vil der være en 

gruppe, der henvises og gennem videre udredning viser sig ikke at være omfattet af målgruppen. 

Flere forhold kan påvirke patientantallet. Herunder hvilke henvisnings- og visitationskriterier der 

fastsættes for centeret. Endvidere vil etableringen af et nyt tilbud til en målgruppe, hvor der ikke har 

været ligende tilbud før forventeligt kunne betyde en stor efterspørgsel fra start.  

 

Det anbefales i udgangspunktet, at udredning og behandling af børn og unge med en funktionel 

lidelse sker i pædiatrisk samt ved behov i børn-unge psykiatrisk regi. Dette anbefales, da børn og 

                                                      
2 Der findes ikke en eksakt opgørelse af hvor mange danskere, der har en funktionel lidelse. I Sundhedsstyrelsens rapport 

vurderes, at min. 10 pct. af befolkningen har en grad af funktionel lidelse, hvoraf ca. 5 pct. af denne gruppe vurderes at have 

lidelsen i svær grad. Det beskrives endvidere, at de sværeste tilfælde, som vurderes at ramme ca. 1-2 pct. af befolkningen, 

kan være invaliderende. Ved afdelingen for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital vurderes, at ca. 6 pct. af 

befolkningen har en funktionel lidelse http://funktionellelidelser.dk/om-funktionelle-lidelser/ .  

3 Vurderingen af patientantal er bl.a.baseret på en sammenligning med Region Sjælland, der har et eksisterende tilbud rettet til 

funktionelle lidelser. Hertil visiteres i gennemsnit ca. 300 ptt. årligt, og ud fra befolkningsantal vil det svare til ca. 200 ptt. i 

Nordjylland. 

http://funktionellelidelser.dk/om-funktionelle-lidelser/
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unge er en særlig målgruppe med specifikke behov, der vurderes bedst varetaget i pædiatrisk regi. 

Det er dog vurderingen, at der bør være et tæt samarbejde mellem børneområdet og CFL, herunder 

at børneområdet indgår i et fast samarbejde om udvikling og vidensdeling med centeret. Et 

fokusområde i samarbejdet kan f.eks. være sikring af koordineret overgang mellem børn-unge og 

voksenområdet.   

2.5.2 Visitation og henvisning 

Der er truffet beslutning om, at visitations- og henvisningskriterier udarbejdes i en fællesregional 

arbjedsgruppe. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere primo 2019. 

Når der er afrapporteret fra denne gruppe er forventningen, at der er en fællesregionale ramme for 

visitations- og henvisningskriterier, der herefter vil skulle tilpasses endeligt til lokale forhold.  

 

I forhold til den konkret henvisning, så vil der kunne henvises patienter til CFL gennem almen praksis 

samt sygehusafdelinger. Henvisning skal ske på baggrund af fastsatte henvisningskriterier (Jf. 

ovenfor). Henvisningsprocedure skal udarbejdes og gøres tilgængelige for almen praksis og i 

hospitalsregi. 

2.6 Økonomi 
I Budgetforlig 2019 prioriterede de regionale politikere økonomi til etableringen af et regionalt center 

for funktionelle lidelser. De regionale politikere valgte at prioritere området med 1 mio. kr. til i 2019 og 

fra 2020 yderligere 2,0 mio. kr.. Således vil der fra 2020 være afsat 3,0 mio. kr, i en permanent 

bevilling. 

 

Midlerne skal anvendes dedikeret til etablering og drift af den nye funktion i Center for Funktionelle 

Lidelser. Der forventes primært at være tale om udgifter til personale, og i mindre grad anlæg.  

 

I det, at det er en patientgruppe, der allerede i dag ses og gives et tilbud i hospitalsregi prioriteres 

allerede i dag økonomi til udrednings- og behandlingsydelser i relevante specialafdelinger og 

funktioner. De eksisterende midler vil stadig tilgå, og de ny tilførte budgetmidler vil derfor skulle 

prioriteres til centeret eller eventuelt tilkøb af ydelser fra CFL til andre dele af sekundærsektor, der 

ligger ud over det serviceniveau, der allerede er i hospitalsregi. 

  

Midlerne forventes anvendt ud fra nedenstående fordeling. 

 Anlæg (mio.kr.) Drift (mio.kr.) 

2019 0,125  

4.kvartal 2019  0,875 

2020  3,0 

 

Anlægsudgifter forventes at dække fx indkøb til indretning af kontorer og undersøgelses-/samtalerum, 

herunder IT-udstyr. Driftsudgifterne vil primært blive anvendt til personaleudgifter. 

2.7 Implementering 
 

Implementeringen af Center for Funktionelle Lidelser startes senest fra 2. halvår af 2019 og forventes 

i fuld drift i løbet af 2020. Konkret er det forventning, at centeret vil kunne påbegynde indtag af 

patienter fra 4. kvartal 2019. 
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Klinik Medicin er ansvarlige for implementeringen af Center for Funktionelle Lidelser. 

Fællesadministrationen bistår klinikken ved behov, herunder i forhold til spor relateret til det 

tværsektorielle samarbejde, da funktionen er regionsdækkende.  

 

I løbet af andet halvår 2019 vil der være fokus på at sikre selve etableringen af centeret, således at 

rammerne både fysisk og organisatorisk er på plads, så at der kan tilbydes et specialiseret 

udrednings- og behandlingstilbud for gruppen med svær funktionel lidelse i regionen fra 4. kvartal 

2019.  

 

Klinik Medicin vil varetage etablering af centeret, herunder sikre rekruttering af personale, fysiske 

rammer og sikre samarbejdsstrukturen mellem CFL og den resterende organisation på hospitalerne 

(herunder skal indtænkes de patientforløb, der går på tværs af hospitalsmatrikler. Fx et patientforløb, 

der opstartes i Klinik Medicin på Regionshospital Nordjylland eller Psykiatrien og kobles til CFL).  

2.7.1 Kommunikation om tilbuddet 

Der skal sikres tydelig kommunikation om tilbuddet i CFL. Det skal blandt andet ske ved, at der 

oprettes en hjemmeside for CFL. Herpå skal fremgå beskrivelser af CFLs tilbud både til patienter og 

pårørende samt til fagpersonale. Etablering af hjemmesiden skal ske i løbet af 2019. Det er en 

anbefaling fællesregionalt, at Danske Regioner laver en fællesregional beskrivelse, som de enkelte 

regioner kan bygge videre på. 

 

For at sikre kommunikation bredt organisatorisk om etableringen af tilbuddet vil der, efter vedtagelse 

af centeret, ligeledes blive orienteret i relevante fora regionalt og tværsektorielt om regionens arbejde 

med anbefalingerne. Herunder kan der hensigtsmæssigt rettes henvendelse til kommuner og almen 

praksis om de ønsker at indgå i en fælles dialog om hvordan samarbejdet om målgruppen bør foregå 

tværsektorielt (jævnfør kapital 3).  

Ved idriftsættelse af tilbuddet i CFL vil der specifikt vil der skulle orienteres om etablering af tilbuddet 

på hospitalerne, samt til de tværsektorielle samarbejdsparter gennem NordKaps nyhedsbrev samt til 

kommunerne gennem det fælleskommunale sundhedssekretariat.  



 

 

 

Side 14 af 16 

3 Tværsektorielt samarbejde 

3.1 Status 
Der er fornuværende ikke etableret nogle faste samarbejdsrelationer tværsektorielt omkring 

funktionelle lidelser. Området er for nuværende ikke beskrevet i sundhedsaftale sammenhæng.  

Som beskrevet i afsnit 1.3.1 så varetager almen praksis typisk tovholderfunktionen i patientforløbet og 

fastholder behandlingsansvar gennem forløbene. Udredning og diagnosticering af patienter med 

funktionelle lidelser sker for hovedpartens vedkommende i almen praksis, mens en andel af 

patienterne vil blive henvist til yderligere udredning i hospitalsregi (hovedfunktion). 

Patienterne kan være kendte i kommunalt regi, typisk afhængigt af sværhedsgrad af sygdommen. 

Bl.a. opleves for mange borgere med funktionelle lidelser behov for indsatser i arbejdsmarkedsregi, 

da det periodisk eller permanent kan være svært at opretholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er 

varierende tilbud til målgruppen i kommunalt regi indenfor fler forvaltningsområder, typisk inden for 

sundhed-, social- og arbejdsmarkedsområdet. 

3.2 Forslag om øget samarbejde 
I anbefalingerne nationalt og fællesregionalt er der flere konkret nedslagspunkter tværsektorielt og 

forslag til at styrke samarbejdet omkring funktionelle lidelser tværsektorielt.  

Det vurderes, at der aktuelt kunne være behov tværsektorielt i forhold til: 

- At der indgås dialog med kommuner og almen praksis om, hvordan det ønskes at 

samarbejdet omkring denne patientgruppe skal fungere. Herunder at der udarbejdes en 

fælles plan – det bør vendes om, det kan have form af et generisk forløbsflowchart - der kan 

indskrives i fx en eksisterende samarbejdsaftale. 

- At der er en fælles dialog om hvilke tilbud, der som minimum bør være til rådighed for 

patienter med funktionelle lidelser (evt. gradueret efter sygdomssværhedsgrad) i hver af 

sektorerne  

- At der i samarbejde med kommunerne skabe en tæt sammenhæng mellem behandling, 

genoptræning, rehabilitering og arbejdsmarkedsmuligheder. Det betyder bl.a. at der skal 

sikres en koordinering af indsatsen i den kliniske behandlingsfunktion og de kommunale 

forpligtigelser til genoptræning og rehabilitering. 

- At der i samarbejdet om patienten sikres, at der er en optimal koordinering mellem dels 

behandlingsforløb i CFL, øvrig hospitalsregi og patientens sociale liv – herunder 

arbejdsplads, forsørgelsesgrunlag og sagsforløb i kommunen (for målgruppen med svær 

funktionel lidelse)  

- At regionen/CFL går i dialog med kommuner og almen praksis i forhold til identificere behovet 

for kompetenceudvikling (fx ift. behandling og rehabilitering) og ønsker til muligheder ift. 

rådgivning og sparring med CFL 

 

Med henblik på at styrke samarbejdet omkring målgruppen med funktionelle lidelser foreslås 

regionalt, at der nedsættes en tværsektoriel gruppe, der i fællesskab skal afdække behovet for 

tværsektorielle aftaler på området. 
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4 Bilag 

4. a Medlemmer – Regional arbejdsgruppe 
 

Den regionale arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til organisering af indsatsen vedrørende 

funktionelle lidelser i Region Nordjylland er følgende: 

 

 Ledende overlæge Inger Brødsgaard, almen psykiatri, Klinik Syd, Psykiatrien 

 Overlæge Zoltan Kovacs, Psykiatri, almen psykiatri, Klinik Syd, Psykiatrien 

 Ledende overlæge Marianne Grau Rudbeck, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitethospital 

 Ledende overlæge Henrik Nielsen, Infektionsmedicin, Aalborg Universitetshospital 

 Specialansvarlig overlæge Michael Nielsen 

 Ledende overlæge Kim Varming, Immunologisk, Aalborg Universitetshospital 

 

Der har været ad hoc-deltagelse og løbende involvering af 

 Klinikchef Lene Birgitte Birket-Smith, Klinik Medicin, Aalborg Universitetshospital 

 Klinikchef Carsten Møller Beck, Klinik Syd, Psykiatrien 

 Ledende overlæge Poul Henning Mogensen, Neurologien, Aalborg Universitetshospital 

 

For at sikre input fra samarbejdsparter tidligt i forløbet er der sikret udpegning af en praksiskonsulent 

for området. Annette Engsig er udpeget som praksiskonsulent for området for funktionelle lidelser d. 

6. december 2018. Praksiskonsulenten er inviteret til deltagelse i arbejdsgruppens møder efter 

udpegning. 

 

Gruppen er blev sekretariatsbetjent fra Patientforløb og Økonomi, Sundhedsplanlægning ved AC-

fuldmægtig Rikke S. Nielsen-Man. 

 

 

4. b Nationale og tværregionale anbefalinger 
 

Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2018 nye anbefalinger på området i rapporten ”Funktionelle lidelser – 

anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering”. 

 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/funktionelle-lidelser/rapporten-med-anbefalinger 

 

Danske Regioner har i forlængelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger udarbejdet ’Afrapportering 

vedr. regionernes tilbud til patienterne med funktionelle lidelser’. Rapporten er godkendt af 

Sundhedsdirektørkredsen d. 26. oktober 2018. Rapporten er endnu ikke offentliggjort på Danske 

Regioeners hjemmeside. 

 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/funktionelle-lidelser/rapporten-med-anbefalinger
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