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Tværfaglig Temadag 

 

Grundlæggende viden om funktionelle lidelser 
 - hvem, hvad, hvordan? 

 

Torsdag den 9. februar 2017 kl. 9.00-15.30 
 
Funktionelle lidelser er en gruppe af sygdomme, hvor man har fysiske symptomer, som gør det svært at 
fungere i dagligdagen. Den præcise årsag kendes ikke, men man kan forstå det som en sygdom, hvor hjer-
nen og kroppen af forskellige årsager er overbelastet og ikke fungerer normalt. Det vurderes, at ca. 6 pct. af 
befolkningen eller omkring 300.000 danskere har en funktionel lidelse.  
 
Mennesker med funktionelle lidelser ses hyppigt i såvel det primære og sekundære sundhedsvæsen som 
inden for det kommunale social-, beskæftigelses- og sundhedsområde.  Der vil ofte være behov for en ko-
ordineret indsats og tværfagligt samarbejde mellem alle involverede instanser, arbejdsgiver/A-kasse, net-
værk og borger.  
 
Fælles viden om og anerkendelse af sygdommen er grundlaget for, at mennesker med funktionelle lidelser 
bliver mødt med forståelse og dermed kan tilbydes den rette behandling og håndtering.   
Visionen er tidligst muligt at spotte disse problemstillinger og få iværksat relevante tiltag – med det mål at 
sikre den rette behandling til de mest syge, forebygge at lettere tilstande udvikler sig og bliver kroniske, 
samt så vidt muligt at fastholde eller integrere borgeren på arbejdsmarkedet.     
 
Målgruppe 
Interesserede fagpersoner fra såvel sundhedsvæsenet som det kommunale sundheds-, social- og beskæf-
tigelsesområde, der er interesseret i den grundlæggende viden om funktionelle lidelser.  
 
Formål 
At deltagerne får introduktion til den grundlæggende viden om funktionelle lidelser og inspiration til faggrup-
pernes arbejde og til det fælles, tværfaglige forebyggelses- og rehabiliteringsarbejde omkring mennesker 
med funktionelle lidelser.  

 
Indhold 

• Funktionelle lidelser – definition, årsager, udredning, behandling 

• Grundprincipper: hvordan spotte, håndtere, kommunikere med mennesker med funktionelle lidelser 

• Erfaringer fra den fysioterapeutiske indsats 

• Erfaringer fra det kommunale system  

• Udfordringer og muligheder – for patient/borger, fagfolk og i det tværfaglige samarbejde 
 

Form  
Dagen vil forløbe som en vekselvirkning mellem oplæg og dialog. 
 
Oplægsholdere 
 
Andreas Schröder, overlæge og psykiater, Funktionelle lidelser, AUH  
Maria Bergstrøm, formidler, Funktionelle lidelser, AUH 
Christina R. Nielsen, fysioterapeut, Viborg Kommune  
Sisse Eliassen, socialrådgiver og Annita Schenk, socialrådgiver, Norddjurs Kommune 
 
 
Sted 
MarselisborgCentret • P. P. Ørumsgade 11, byg. 8 • 8000 Aarhus C 
 
Kursusafgift 
Det koster kr. 650 + moms at deltage. Beløbet dækker kursus og forplejning: morgenmad, frokost og efter-
middagskaffe/kage. 
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Tilmelding 
 
Tilmelding skal ske på www.rm.plan2learn.dk  
 
 
Kontakt 
Projektsekretær Kirsten Zacho 
kirszach@rm.dk.  

7846 4346 

 

OBS! Sidste frist torsdag d. 19. januar kl. 12.00   
 
 
 
Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital forsker i og varetager udredning og behandling af 
mennesker med funktionelle lidelser og arbejder med at udbrede viden generelt og til alle relevante fag-
grupper.    
 
www.funktionellelidelser.dk 


