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Formål 

Denne rapport er skrevet med det formål at sætte fokus på Myalgisk 

Encephalomyelitis (ME, G93.3) som er en meget alvorlig invaliderende fysisk 

sygdom. Alvorsgraden af sygdommen er på linje med Multiple Sklerose og for de 

hårdest ramte patienter, kan sygdommen sammenlignes med ALS, da 

patienterne er levende døde uden udsigt til bedring. 

I det danske offentlige sundhedssystem bliver sygdommen ofte betragtet som en 

”funktionel lidelse”, hvor de eneste tilbud er gradueret træning, kognitiv terapi 

og evt. antidepressiv medicin. Dette er fuldstændig ude af tråd med 

sygdomsmekanismen, og ifølge internationale ME-eksperter er det 

pligtforsømmelse, da disse behandlingstilbud kan skade patienterne. Foreningen 

får således mange henvendelser fra patienter, der oplever, at de udsættes for 

forværrende fejlbehandling.  

Der må ikke diskrimineres mellem alvorlige sygdomme i det danske 

sundhedsvæsen, så med denne rapport ønsker ME Foreningen, at give danske 

sundhedsmyndigheder mulighed for fremadrettet at overveje en evidensbaseret 

dialog med foreningen og ME-patienterne, for at forbedre de stærkt kritisable 

forhold disse patienter i dag underlægges. 
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Liste over forkortelser 

 

ALS Amyotrofisk lateral sklerose 

BDS Bodily Distress Syndrome 

CBT Cognitive Behavioral Therapy (Kognitiv terapi) 

CFS Chronic Fatigue Syndrome (synonym for ME) 

CDC USA’s Centers for Disease Control 

FDA USA’s Food and Drug Administration 

FFL Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser 

GET Graded exercise therapy (gradueret træning) 

ICD-10 WHO’s International Classification of Diseases, 10. udgave 

IOM USA’s Institute of Medicine of National Academy of Science 

ME Myalgisk Encephalomyelitis 

ME/CFS Myalgisk Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome 

PEM Post-Exertional Malaise (anstrengelsesudløst forværring) 

POTS Postural orthostatic tachycardia syndrome 

SEID Systemic Exertion Intolerance Disease 

SST Sundhedsstyrelsen 

WHO World Health Organization 
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Indledning 

D. 1. september 2016 afholdt Sundhedsstyrelsen (SST) et dialog-møde med udvalgte 

patientforeninger, heriblandt ME Foreningen, for at højne indsatsen for patienter, som af 

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser formodes at lide af ”funktionelle lidelser” i betydningen: 

en avanceret psykosomatisk tilstand. Hvis man skal forholde sig til evidensbaseret biomedicinsk 

forskning, er der desværre tale om at SST har fået et noget forvansket fokus på denne alvorlige  

sygdom 12+13  .Det er således slået helt fast i den internationale forskning, at ME er en meget alvorlig 

immunologisk/neurologisk lidelse, hvor defekter i immunsystemet og energiproduktionen har en 

central rolle. 

https://www.youtube.com/watch?v=s7bBMXQSmuM&feature=youtu.be 

Forud for mødet med SST havde ME-foreningen udarbejdet en ME-statusrapport, der beskriver det 

massive problem ME-patienter i Danmark står overfor i mødet med social- og sundhedsvæsenet, samt 

et konstruktivt løsningsforslag, der lægger sig tæt op ad Norges og Sveriges tilgang til sygdommen1 . I 

forbindelse med dialogmødet bragte Politiken en artikelserie om ME, hvor udenlandske professorer 

kritiserer Danmarks tilgang til sygdommen og udtaler, at den behandling, man anbefaler i Danmark, er 

direkte skadelig for patienterne2,3. 

 

ME-Foreningen har rettet henvendelse til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby i foråret 2017 med 

bekymring om den fejlbehandling vi er vidne til ME-patienter udsættes for i dag. (Bilag 1+2)  

Efterfølgende havde den amerikanske ME-dokumentarfilm Unrest  Europa-premiere i København på 

CPH*DOX i marts 20174. I filmen udstilles Danmark, som et af de lande i verden, der behandler 

patienterne i modstrid med eksisterende evidensbaseret biomedicinsk forskning og viden. Både 

Politiken5, Information6 og Weekend-avisen7 skrev om filmen, og DR2 dagen havde et grundigt indslag 

med instruktøren Jennifer Brea, hvor også leder af videnscenter for funktionelle lidelser Peter La Cour 

blev interviewet. La Cour udtalte at ME er en fysisk sygdom, hvor patienterne er meget dårligt hjulpet i 

det danske system8.  

I Politiken i juli indvarsler Professor Oluf Borbye Pedersen og Professor Hans Jørn Kolmos et 

                                                 
1ME statusrapport 2016  
http://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2016/10/ME-statusrapport-2016-version-1.0-.pdf  
2 Udenlandske professorer: I behandler kronisk trætte danskere forkert 
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5634597/Udenlandske-professorer-I-behandler-kronisk-
tr%C3%A6tte-danskere-forkert  
3 Norsk professor kalder dansk behandling af kronisk trætte for stort fejlspor 
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5634418/Norsk-professor-kalder-dansk-behandling-af-
kronisk-tr%C3%A6tte-for-stort-fejlspor  
4 Trailer til Unrest 
https://www.youtube.com/watch?v=JvK5s9BNLzA  
5 Ny film om kronisk trætte: Deres celler er syge – læger og venner siger, de bare skal tage sig sammen 
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5874906/Deres-celler-er-syge-%E2%80%93-
l%C3%A6ger-og-venner-siger-de-bare-skal-tage-sig-sammen  
6 Er man nødt til at filme sin egen sygdom for at vise, man ikke er tosset? 
https://www.information.dk/indland/2017/03/noedt-filme-egen-sygdom-vise-tosset  
7 Til døden træt af Lone Frank d. 17/3-2017 i Weekendavisen 
https://www.middelfartbibliotek.dk/ting/object/870971-avis%3A37340693  
8 DR2 dagen ’Kæmper for anerkendelse af trætheds-sygdom’. 
https://www.youtube.com/watch?v=YFOfDm-N2u0  

https://www.youtube.com/watch?v=s7bBMXQSmuM&feature=youtu.be
http://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2016/10/ME-statusrapport-2016-version-1.0-.pdf
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5634597/Udenlandske-professorer-I-behandler-kronisk-tr%C3%A6tte-danskere-forkert
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5634597/Udenlandske-professorer-I-behandler-kronisk-tr%C3%A6tte-danskere-forkert
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5634418/Norsk-professor-kalder-dansk-behandling-af-kronisk-tr%C3%A6tte-for-stort-fejlspor
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5634418/Norsk-professor-kalder-dansk-behandling-af-kronisk-tr%C3%A6tte-for-stort-fejlspor
https://www.youtube.com/watch?v=JvK5s9BNLzA
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5874906/Deres-celler-er-syge-%E2%80%93-l%C3%A6ger-og-venner-siger-de-bare-skal-tage-sig-sammen
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5874906/Deres-celler-er-syge-%E2%80%93-l%C3%A6ger-og-venner-siger-de-bare-skal-tage-sig-sammen
https://www.information.dk/indland/2017/03/noedt-filme-egen-sygdom-vise-tosset
https://www.middelfartbibliotek.dk/ting/object/870971-avis%3A37340693
https://www.youtube.com/watch?v=YFOfDm-N2u0
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paradigmeskifte for forståelsen og behandling af sygdomme, hvor patienters tarmflora er ændret 

sammenlignet med raske, og prof. Oluf Borbye Pedersen udtaler, at patienter med funktionelle lidelser 

herunder ME (Kronisk Træthedssyndrom) går for lud og koldt vand9,10. ME-patient gennem 20 år Lene 

Frank har skrevet en kronik i Politiken d. 27. juli 2017, hvor hun afgiver vidnesbyrd om de kummerlige 

forhold ME-patienterne er underlagt. Hun skriver at systemets tilgang har gjort hende endnu mere syg 

og at hun end ikke kan få en smule lindrende behandling for sine meget invaliderende og uudholdelige 

symptomer11.  

På denne baggrund håber vi at sundhedsmyndighederne vil inddrage ME Foreningen i en konstruktiv 

dialog for at bedre forholdene for denne patientgruppe herhjemme, da det ikke kan være rigtigt at ca. 

12.000 ME-ramte i Danmark helt overhøres og efterlades uden hjælp og lindrende 

behandlingsmuligheder, mens SST anbefaler diagnose, udredning og behandling der går i den 

modsatte retning af anbefalinger fra det internationale videnskabelige samfund og de behandlinger og 

forskningsresultater, som findes på offentlige ME universitets-klinikker i vores nabolande.  

                                                 
9 I fremtiden vil lægen udskrive tarm-bakterier til sine patienter 
http://politiken.dk/indland/art6043281/I-fremtiden-vil-l%C3%A6gen-udskrive-tarmbakterier-til-sine-patienter  
10 Forsker: Tarmen er vores tredje hjerne 
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6043251/Tarmen-er-vores-tredje-hjerne  
11 Lene Frank: Jeg har været fejlbehandlet i 20 år. Hvorfor vil Sundhedsstyrelsen ikke anerkende, at ME ikke 
er en psykiatrisk lidelse? 
http://politiken.dk/debat/kroniken/art6046031/Jeg-har-v%C3%A6ret-fejlbehandlet-i-20-%C3%A5r.-Hvorfor-vil-
Sundhedsstyrelsen-ikke-anerkende-at-ME-ikke-er-en-psykiatrisk-lidelse1  

http://politiken.dk/indland/art6043281/I-fremtiden-vil-l%C3%A6gen-udskrive-tarmbakterier-til-sine-patienter
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6043251/Tarmen-er-vores-tredje-hjerne
http://politiken.dk/debat/kroniken/art6046031/Jeg-har-v%C3%A6ret-fejlbehandlet-i-20-%C3%A5r.-Hvorfor-vil-Sundhedsstyrelsen-ikke-anerkende-at-ME-ikke-er-en-psykiatrisk-lidelse1
http://politiken.dk/debat/kroniken/art6046031/Jeg-har-v%C3%A6ret-fejlbehandlet-i-20-%C3%A5r.-Hvorfor-vil-Sundhedsstyrelsen-ikke-anerkende-at-ME-ikke-er-en-psykiatrisk-lidelse1
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Myalgisk Encephalomyelitis (ME) 
Baggrund og problemstilling 

Det er meget problematisk at store dele af det danske sundhedssystem inklusive Sundhedsstyrelsen og 

Ankestyrelsen mener, at sygdommen ME (Myalgisk Encephalomyelitis ICD-10 G.93.3) definitorisk 

hører til det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionelle lidelser” som det defineres på 

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og i praksis betragtes som en avanceret psykosomatisk 

tilstand. 

Da det er slået helt fast internationalt, at sygdommen er en meget alvorlig immunologisk/neurologisk 

lidelse, hvor defekter i immunsystemet og energiproduktionen har en central rolle, er det et helt 

forkert fokus sygdommen har i det danske sundhedsvæsen12,13. Patienterne risikerer at blive mere 

syge af systemets tilgang, de tilbydes ikke symptom-lindrende behandling, og de bliver mødt af et 

sundheds- og socialsystem, der grundlæggende ikke har sat sig ind i sygdommens komplekse ætiologi 

som den kendes i dag. 

 

ME er direkte påvist i blodet 

I december 2016 påviste forskning, at enzymet pyruvat-dehydrogenase (PDH) er hæmmet i ME-

patienter. Dette enzym er centralt for mitokondriernes dannelse af energi fra sukker. Det blev også 

direkte vist, at hvis dyrkede muskelceller blev tilsat serum fra ME-patienter, så blev cellernes 

mitokondriefunktion ændret, hvilket ikke skete, når cellerne blev tilsat serum fra raske kontroller 14 

Onkolog Olav Mella på norsk TV: ’Dette er ikke en sygdom der sidder mellem ørerne på patienten, men 

faktisk er i patientens blod’15 

I februar fortalte Professor Ronald Davis, Director of the Stanford Genome Technology Center på 

Stanford Universitetet i USA, om et lille nanoinstrument, de har udviklet på Stanford universitet. Hvis 

de tager serum fra raske kontroller og blander det med celler fra ME-patienter i instrumentet, så ser 

cellerne raske ud. Hvis de tager serum fra ME-patienter og blandet det med raske celler, så ligner de 

celler fra ME-patienter. Med andre ord det er noget i patientens blod, der gør cellerne syge16. 

I juli 2017 blev det endnu engang påvist, at cytokiner i ME-patienters blod er ændret i forhold til raske 

kontroller. Den meget anerkendte amerikanske immunolog prof. Mark Davis fra Stanford Universitet i 

USA, som er en kapacitet indenfor sit felt udtalte: “Our findings show clearly that it’s an inflammatory 

disease and provide a solid basis for a diagnostic blood test.” 17 

 

 

 

 

 

                                                 
12 https://www.nature.com/news/biological-underpinnings-of-chronic-fatigue-syndrome-begin-to-emerge-1.21721  
12 https://www.nature.com/articles/d41586-017-02105-4 
13 http://www.pnas.org/content/early/2017/08/14/1712475114.extract 
14 http://insight.jci.org/articles/view/89376  
15 https://www.youtube.com/watch?v=ZvWFwj-N9dk  
16 https://www.omf.ngo/2017/02/21/omf-scientific-advisory-board-director-ronald-w-davis-phd-an-update-on-
mecfs-research/  
17 http://med.stanford.edu/news/all-news/2017/07/researchers-id-biomarkers-associated-with-chronic-fatigue-
syndrome.html  

https://www.nature.com/news/biological-underpinnings-of-chronic-fatigue-syndrome-begin-to-emerge-1.21721
https://www.nature.com/articles/d41586-017-02105-4
http://www.pnas.org/content/early/2017/08/14/1712475114.extract
http://insight.jci.org/articles/view/89376
https://www.youtube.com/watch?v=ZvWFwj-N9dk
https://www.omf.ngo/2017/02/21/omf-scientific-advisory-board-director-ronald-w-davis-phd-an-update-on-mecfs-research/
https://www.omf.ngo/2017/02/21/omf-scientific-advisory-board-director-ronald-w-davis-phd-an-update-on-mecfs-research/
http://med.stanford.edu/news/all-news/2017/07/researchers-id-biomarkers-associated-with-chronic-fatigue-syndrome.html
http://med.stanford.edu/news/all-news/2017/07/researchers-id-biomarkers-associated-with-chronic-fatigue-syndrome.html
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ME er kendetegnet ved at tarmfloraen er ændret 

Flere studier har vist at tarmfloraen er ændret hos ME-patienter sammenlignet med raske kontroller, 

og det nyeste studie blev omtalt i Politiken d. 28. April 2017, hvor Prof. Oluf Borbye Pedersen 

blåstemplede studiet, som værende af meget høj kvalitet 18.  

Der er indvarslet et paradigmeskifte i forståelse af sygdomme, hvor tarmfloraen kan give ophav til  

mange symptomer herunder psykiske19,20 , og meget tyder på at ME er i denne kategori21. 

Om det er tarm-bakterierne, der er direkte årsag til sygdommen eller om det er en afledt vides ikke, 

men der forskes intensivt i det i udlandet.  

I Norge er der bevilget 30 mil. norske kroner fra forskningsrådet til biomedicinsk ME forskning. Et af 

studierne vil undersøge om fæcestransplantation kan være en behandlingsform22. Den Norske 

statsminister Erna Solberg var med til at overdrage pengene 23,24. 

 

Det videnskabelige internationale samfund vs Per Fink fra Forskningsklinikken for 

Funktionelle Lidelser 

I forbindelse med Politikens artikelserie om ME i september 2016 blev den toneangivende psykiater 

Per Fink interviewet25. Som modsvar på ME-foreningen og de udenlandske forskeres kritik af FFL’s 

tilgang til sygdommen udtaler han: 

»Der er en gruppe læger og fagpersoner, der har et parallelt forløb, hvor man i lukkede kredse laver 

tendentiøs forskning, der ikke har vundet fodfæste inden for det etablerede hospitalsmiljø. Vi har et stort 

internationalt samarbejde, og vores tilgang til behandlingen er den samme, som man finder i de 

etablerede sundhedssystemer i de fleste andre lande. At der er nogle enkelte fagpersoner, som mener 

noget andet end flertallet, er jo helt fint. Den kritik skal vi kunne tåle. Men det ændrer ikke på, at vi som 

en afdeling på et universitetshospital er nødt til at tilbyde en behandling, som videnskabelige 

undersøgelser viser har effekt«. 

Og om den kritiserede videnskabelige undersøgelse (PACE), der viser at behandlingen har effekt:  

»Jeg kender ikke en eneste videnskabeligt orientere fagpersoner, der har kritiseret studiet. Det er en 

kritik, der stammer fra patient- og interessegrupper. Det er velgennemført og publiceret i et af verdens 

højest rangerende tidsskrift. Så jeg forstår ikke kritikken af de to ofte gode behandlingsformer«. 

 

Han mener således at den udenlandske biomedicinske forskning er tendentiøs. Dette er tæt på at være 

injurier, for han taler om meget højt ansete forskere på højt kvalificerede universiteter. 

Professor Ronald Davis (Stanford University) har for eksempel samlet et panel af velansete forskere, 

der hver især udmærker sig på sit felt, herunder tre nobelpris-modtagere og seks medlemmer af the 

National Academy of Science26. 

 

                                                 
18 http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5927742/Kronisk-tr%C3%A6tte-har-uro-i-tarmenes-
bakterier  
19 http://politiken.dk/indland/art6043281/I-fremtiden-vil-l%C3%A6gen-udskrive-tarmbakterier-til-sine-patienter  
20 http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6043251/Tarmen-er-vores-tredje-hjerne  
21 http://www.biochemist.org/bio/03902/0010/039020010.pdf  
22 https://www.pingvinavisa.no/forskningsjubel-tarmprosjekt-me-syke/  
23 http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/30-millioner-kroner-til-me-forskning.html  
24 http://www.tv2.no/v/1209862/  
25 http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5634964/Udsk%C3%A6ldt-professor-Kald-gerne-
tr%C3%A6thedssyndrom-en-fysisk-lidelse  
26 https://www.omf.ngo/scientific-advisory-board/  

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5927742/Kronisk-tr%C3%A6tte-har-uro-i-tarmenes-bakterier
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5927742/Kronisk-tr%C3%A6tte-har-uro-i-tarmenes-bakterier
http://politiken.dk/indland/art6043281/I-fremtiden-vil-l%C3%A6gen-udskrive-tarmbakterier-til-sine-patienter
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6043251/Tarmen-er-vores-tredje-hjerne
http://www.biochemist.org/bio/03902/0010/039020010.pdf
https://www.pingvinavisa.no/forskningsjubel-tarmprosjekt-me-syke/
http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/30-millioner-kroner-til-me-forskning.html
http://www.tv2.no/v/1209862/
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5634964/Udsk%C3%A6ldt-professor-Kald-gerne-tr%C3%A6thedssyndrom-en-fysisk-lidelse
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5634964/Udsk%C3%A6ldt-professor-Kald-gerne-tr%C3%A6thedssyndrom-en-fysisk-lidelse
https://www.omf.ngo/scientific-advisory-board/
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Per Fink kender åbenbart ikke til kritikken af de terapier han anbefaler, selvom der har været massiv 

kritik af PACE-studiet fra mange fagpersoner. I juli har Journal of Health Psychology udgivet et 

særnummer om kritikken 27, og hele miseren er blevet døbt PACE-gate28.  

The Centre for Wellfare Reform skriver således29: 

The PACE trial debate illustrates what can happen when researchers become entrenched in a particular 

point of view, and fail to engage in constructive exchange with critics and stakeholders. 

 

Vi må konstatere at det præcis er det, der sker i Danmark. De toneangivende psykiatere og 

Sundhedsmyndighederne har stirret sig blinde på et bestemt synspunkt i stedet for at indgå i dialog 

med kritikere og interessenter, herunder patientforeningen. 

 

I USA er de behandlingsformer, som Per Fink udtaler har effekt, blevet fjernet som officielle 

anbefalinger, og i New York State har Sundhedskommisær Dr. Howard Zucker kraftigt opfordret 

85.000 læger til at diagnosticere ME G93.3 og ikke anvende de nævnte behandlingsformer (Bilag 

3+4)30. 

Han skriver således i brevet (Bilag 3) 

‘In the past, cognitive behavior therapy (CBT) and a graded exercise therapy (GET) were recommended 

as treatments. However, these recommendations were based on studies that included patients with other 

fatiguing conditions. Because of the hallmark intolerance to exertion of ME/CFS, exercise may actually 

worsen the health of those living with this disease.’ 

‘As physicians, I hope you will make ME/CFS a part of your differential diagnosis when evaluating 

patients with these symptoms. Few things are as detrimental to a patient’s health and wellbeing as not 

being taken seriously when presenting a problem to a health care provider.’ 

 

FFL forsvarer, at Danmark bliver ved med at anbefale terapierne og siger, at de er helt sikre, og det 

bedste man kan tilbyde patienterne på nuværende tidspunkt 31. Dette er ikke korrekt, og årsagen er 

nok, at de patienter FFL har så gode erfaringer med er kronisk trætte af andre årsager end ME.  

 

ME Foreningen kan kun opfordre de toneangivende psykiatere og sundhedsmyndighederne til at 

erkende, at de danske teorier om ME er blevet overhalet af den internationale biomedicinske 

forskning, så ME kan få det rette behandlings- og udredningsfokus i Danmark som i vores nabolande. 

Man skal ikke bibeholde terapier, der kan skade patienterne, blot fordi man ikke formår at sætte 

opdaterede behandlingsformer i stedet. 

 

CURRENT STATE versus FUTURE STATE 

På de følgende 2 sider vises 2 skemaer der afspejler tilstanden for ME patienter i Danmark i dag 

(current state) versus den ønskede tilstand for ME patienter i det fremtidige sundhedssystem (future 

state) 

 

                                                 
27 http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1359105317722370  
28 http://me-pedia.org/wiki/PACE_trial  
29 http://www.centreforwelfarereform.org/news/the-making-opace-scandal/00335.html  
30 http://www.york-me-community.org/new-york-state-health-commissioner-dr-howard-zucker-letter-about-
me/  
31 http://videnskab.dk/krop-sundhed/dansk-behandling-af-kronisk-traethed-faar-kritik-fra-udlandet-0  

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1359105317722370
http://me-pedia.org/wiki/PACE_trial
http://www.centreforwelfarereform.org/news/the-making-opace-scandal/00335.html
http://www.york-me-community.org/new-york-state-health-commissioner-dr-howard-zucker-letter-about-me/
http://www.york-me-community.org/new-york-state-health-commissioner-dr-howard-zucker-letter-about-me/
http://videnskab.dk/krop-sundhed/dansk-behandling-af-kronisk-traethed-faar-kritik-fra-udlandet-0
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Skema 1  

Nuværende tilstand (current state) for ME patienter i det danske sundhedsvæsen 

Symptom-forklaring 

ME betragtes af det danske sundhedsvæsen ud fra en biopsykosocial model, med fokus på 

psykologiske forklaringer og dekonditonering. 

Diagnosticering 

Når en patient har flere legemlige symptomer og standard tests er normale, betragtes ME-

patientens sygdom generelt i sundhedssystemet som en funktionel lidelse. Dette manifesterer sig 

ofte som en psykisk diagnosekode i patientjournalen f.eks ICD-10 F45, somatiseringstilstand . 

Kendskabet til WHO diagnosen ME G93.3 i det danske sundhedssystem er påfaldende 

begrænset. 

Da patienten ikke diagnosticeres korrekt får sygdommen lov til at udvikle sig og alvorsgraden 

forværres. 

Behandling 

GET, CBT og eventuelt antidepressiv medicin.  

Mødet med sundhedsvæsenet 

Patienterne mødes med mistro, afvisning og den holdning, at sygdommen skyldes en stress-

tilstand, samt at patienterne er dekonditioneret og ikke er motiveret til at blive raske. Hvis 

ovennævnte behandling ikke virker tilskrives det patienternes manglende motivation til at deltage 

aktivt i behandlingen. Patienterne presses ofte til aktivitet udover deres formåen, hvorved 

sygdommen forværres.  

Forældre risikerer at blive anklaget for at være skyld i deres barns sygdom, hvilket er en stor 

belastning oven i sorgen over, at have et alvorligt sygt barn.  

De økonomisk bedst stillede patienter søger udredning og behandling i udlandet, hvor man finder 

biologiske dysfunktioner og kan give lindrende behandling. 

De dårligere økonomisk stillede cirkulerer i årevis i endeløse udredninger eller overlades til sig selv 

af det danske sundhedsvæsen. Dette skaber social ulighed og truer patientsikkerheden og skaber 

mistillid til sundhedssystemet samt øger udgifterne til overførselsindkomster. 

Mødet med det sociale system 

ME patienter mødes massivt af et personale i det kommunale system, der over en kam er 

optrænet i den funktionelle lidelses-hypotese. 

Patienterne beretter om manglende respekt for de foreliggende speciallægeerklæringer, der 

dokumenterer patienternes nedsatte eller helt manglende arbejdsevne og diagnose. 

Ud fra en psykosocial patienttilgang presses ME patienter af den kommunale sagsbehandler og 

sundhedskoordinator til talrige arbejdsprøvninger, som forværrer sygdommen. Patienter bruger 

deres sidste sparsomme kræfter på at kæmpe for at kunne opnå sociale ydelser, som de er 

afhængige af, da de er for syge til at arbejde. 
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Skema 2  

Fremtidig tilstand (future state) for ME patienter i det danske sundhedsvæsen 

Symptom-forklaring 

ME er en meget alvorlig somatisk neurologisk-immunologisk sygdom, hvor bl.a. energi-

produktionen i mitokondrierne ikke fungerer normalt. Der forskes intensivt i biomarkører 

internationalt, og en lang række fund forklarer de biologiske dysfunktioner i flere af kroppens 

systemer. 

Diagnosticering 

Patienten vil få diagnosen ICD-10 G93.3 Myalgisk Encephalomyelitis (ME), hvis de beskrevne 

diagnose-kriterier i den internationale konsensus-vejledning (ICC-guideline) er opfyldt. 

Ved hurtig korrekt diagnosticering begrænses sygdomsudviklingen og alvorsgraden. Selvom 

diagnosticeringen beror på subjektive kriterier, er der et præcist og genkendeligt symptommønster, 

der adskiller ME fra kronisk træthed, psykisk udbrændthed m.v. Supplerende tests kan udføres, 

hvis der er tvivl om diagnosen. 

De praktiserende læger skal tilføres opdateret viden om, hvordan man genkender symptombilledet. 

Ved mistanke om ME diagnosen henvises patienten til ME-specialister/ME-center, der har special-

kendskab til udredning af ME.  

Behandling 

Da der endnu ikke er helbredende behandling vil formålet i første omgang være behandlinger og 

strategier som kan lindre de mest invaliderende fysiske symptomer, bidrage til konstruktiv 

håndtering af sygdommen og bedre patienternes funktion og livskvalitet og stoppe 

sygdomsudviklingen. Denne model bruges også til andre kroniske sygdomme som f.eks. sklerose. 

Eksempler på symptombehandling udgør f.eks. smerter, kroniske infektioner, hormon-forstyrrelser, 

søvn-problemer, mave-tarm problemer, POTS, o.m.a.  

Det bør overvejes om medicin som Rituximab, Ampligen, anti-mikrobielle midler, IV 

gammaglobulin, immunmodulerende og anden eksperimentel medicin kan inddrages, som 

behandling. Samt harmløse behandlinger, som B12 indsprøjtninger, IV saltvand/C-vitamin etc. 

Mødet med sundhedsvæsenet 

Patienten vil opleve at sundhedspersonalet kender til deres komplekse alvorlige sygdom og de 

mødes med forståelse, omsorg og empati. De vil blive udredt og få lindrende behandling, så de har 

mulighed for at få en forbedret livskvalitet. Herved vil tilliden til sundhedssystemet genetableres.  

Mødet med det sociale system 

ME patienter mødes af et personale, der har kendskab til den alvorlige sygdom ME. 

Patientens special-lægeerklæring, der dokumenterer den nedsatte eller manglende arbejdsevne 

og diagnose respekteres, så patienten ikke ukritisk bliver sat i arbejdsprøvning. De retningslinjer 

som gælder for andre patienter med en alvorlig kronisk fysisk sygdom anvendes. Herved skal 

patienterne ikke bruge deres sparsomme kræfter på at kæmpe mod systemet, så deres sygdom 

forværres, men vil få den hjælp de har brug for. 
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Bilag 1: ME-Foreningens brev til Sundhedsministeren d. 22.1.2017 

  

 

 

 

Sundheds- og ældreminister 

Ellen Trane Nørby 

 

  

 
 
 

Kære Ellen Trane Nørby, 

 

Tillykke med udnævnelsen som ny sundhedsminister.   

Omfattende fejlbehandling 

ME Foreningen ønsker at gøre dig opmærksom på den konsekvente fejlbehandling af vores patientgruppe, 
der i Danmark nu har stået på i en del år. ME (Myalgisk Encephalomyelitis) anses i dag af internationale 
eksperter for at være en neuroimmun lidelse og klassificeres ifølge WHO ICD-10 under neurologiske 
sygdomme med koden G93.3. 

Men i Danmark tilbydes ME-patienter udelukkende psykiatrisk behandling: adfærdsterapi, motion, og 
psykofarmaka. Disse behandlingsformer frarådes af ME-eksperter.  

»det er slet og ret en fejl, der har bidraget til megen skade for ME-patienterne. Det er dette, som man har 
skønnet ved National Institutes of Health i USA«, professor, dr.med. Ola Saugstad, overlæge ved 
Rikshospitalet i Oslo. http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/article5634418.ece  

»Opfattelsen af at kronisk træthedssyndrom/ME kan blive behandlet med såkaldt gradueret træningsterapi 
eller såkaldt kognitiv adfærdsterapi er latterligt og farligt. Disse tilsyneladende terapier er komplet ude af trit 
med sygdommens patomekanisme. Læger, der udfører disse behandlinger, bør bringes til ansvar for 
medicinsk uagtsomhed og disse behandlingsmetoder ophøre med det samme«, professor Donald Staines 
og Sonya Marshall-Gradisnik, Griffith University i Australien, Center of Neuroimmune Disease.  

En rapport, bestilt af de førende amerikanske sundhedsorganisationer, CDC, NIH, AHRQ og FDA i 2015 , 
gennemgik ca. 9000 evidensbaserede studier om ME og konkluderede at der er tale om:  

” en alvorlig fysisk kronisk kompleks multisystemsygdom som medfører alvorlig funktionsnedsættelse. 
Misforståelsen om at sygdommen skulle være psykisk eller en form for somatisering, må ophøre.” 
 http://rme.nu/IOM-rapport-fulltext  

På Columbia Universitet USA, bliver der forsket i ME på deres Center for Infection and Immunity. 
https://www.mailman.columbia.edu/research/center-infection-and-immunity/chronic-diseases-microbiome  

På Universitetshospitalet i Berlin, er ME-centeret placeret under immundefekt. 
https://immunologie.charite.de/en/patient_care/immunodeficiency_outpatient_clinic/chronic_fatigue_syndrome/ 

På Open Medicine Institute i USA, arbejder 38 professorer/ forskere, fra USA's førende universiteter, inklusiv 
3 nobelprismodtagere, tværfagligt for at finde kurative behandlinger for ME. 
http://www.openmedicinefoundation.org/the-end-mecfs-project/ 
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Bilag 2: SVAR fra Sundhedsministeren d. 16.2.2017

 

 

Kære Rebecca Hansen, 

 

Tak for dit brev af 22. januar 2017, som du på vegne af ME Foreningen har skrevet til 

sundhedsminister, Ellen Trane Nørby. Du gør i din henvendelse opmærksom på den 

konsekvente fejlbehandling af denne patientgruppe. Sundhedsministeren har bedt 

mig takke for og besvare din henvendelse.  
 

Ministeriet har ikke mulighed for at gå ind i konkrete drøftelser om tilrettelæggelse af 

udredning og behandling til målgruppen. Dette påhviler de sagkyndige på området.  

 

Jeg kan infomere om, at Sundhedsstyrelsen, i anden sammenhæng, bl.a. har oplyst 

ministeriet at, årsagen til ME/CFS er ikke kendt. Der har gennem mange år været 

forsket i mulige biomarkører for sygdommen, fx i immunsystemet, men på 

nuværende tidspunkt er der ikke identificeret en test, som kan anvendes diagnostisk.  

 

Endvidere oplyser Sundhedsstyrelsen, at der i Danmark pågår et stort epidemiologisk 

studie, hvor 10.000 danskere er undersøgt for forekomst af forskellige symptomer og 

funktionelle lidelser, og hvor der er samlet forskellige data ind, som skal være med til 

at skabe mere viden. Resultater af undersøgelsen er ikke publiceret på nuværende 

tidspunkt. 

 

Endelig oplyser Sundhedsstyrelsen, at der efter Sundhedsstyrelsens vurdering er 

behov for at styrke indsatsen for patienter med funktionelle lidelser, herunder 

ME/CFS, med henblik på at sikre, at de kan tilbydes en relevant og helhedsorienteret 

indsats. Sundhedsstyrelsen har derfor igangsat et fagligt arbejde med henblik på at 

beskrive relevante indsatser. Arbejdet forventes afsluttet i foråret 2017. 
 

Sundheds- og Ældreministeriet værdsætter henvendelser fra borgere og foreninger, 

der ønsker at give udtryk for deres synspunkter og gøre opmærksom på forholdene i 

sundhedsvæsenet, så endnu en gang tak for din henvendelse. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Sarah Bang Refberg   
 

 

 

Rebecca Hansen  
ME Foreningen  
www.me-foreningen.dk 

   

  

 

Holbergsgade 6 

DK-1057 København K 

 

T +45 7226 9000 

F +45 7226 9001 

M sum@sum.dk  

W sum.dk 
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Bilag 3 New York State, Department of Health, May Letter 
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Bilag 4: DANSK VERSION AF BILAG 3 

 

Amerikanske sundhedsmyndigheder informerer deres læger om ME 
 
Den 26. maj 2017 sendte New Yorks sundhedskommissær Dr. Howard Zucker en mail om 
alvorligheden af ME til 85.000 læger i New York States: 
 
 
Myalgisk Encephalomyelitis/Kronisk Træthedssyndrom (ME/CFS) 
Næste gang en patient klager over længerevarende og invaliderende udmattelse vil jeg opfordre 
til, at det overvejes, hvorvidt patienten lider af Myalgisk Encephalomyelitis/Kronisk 
Træthedssyndrom (ME/CFS), en multi-system sygdom, der indebærer neurologiske og 
immunologiske dysfunktioner samt nedsat energimetabolisme. 
 
Kardinalsymptomet ved ME/CFS er post-exertional malaise (PEM), en forsinket forværring af 
symptomerne og tab af stamina efter selv små mentale og fysiske aktiviteter. Udover PEM kan 
patienterne opleve andre symptomer, som kognitiv dysfunktion, søvnforstyrrelser, symptomer fra 
det autonome nervesystem og, for nogen, smerter. Søvn lader typisk ikke “batterierne op”.  
Patienter, som er ramt af ME/CFS, er ude af stand til at klare deres daglige liv, en fjerdedel er 
bundet til hjemmet eller sengen, og mange klarer ikke at arbejde. 
 
I 2015 anbefalede The National Academy of Medicine nye diagnostiske kriterier for ME/CFS, der 
fastsætter en væsentlig nedsættelse af aktivitet, som har varet mere end 6 måneder, og som 
samtidig omfatter udmattelse, PEM, mangel på regenererende søvn og enten kognitiv dysfunktion 
eller orthostatisk intolerance (POTS) som nødvendige kriterier for at stille diagnosen. 
 
Patienten kan fremstå helt rask, og standardblodprøver er typisk normale. 
 
ME/CFS anslås at ramme ca. 1 mio. amerikanere, men det faktiske tal kan være 
langt højere. Manglen på bio-markører eller diagnostiske tests gør det svært at stille diagnosen. 
Lidelsen er mere hyppig hos kvinder end hos mænd og rammer folk fra alle racer og etniske 
herkomster. ME/CFS rammer børn såvel som voksne. Eksperter mener, at ME/CFS udløses af en 
virusinfektion, men den præcise årsag er stadig uvis. Før I tiden blev kognitiv terapi og gradueret 
genoptræning anbefalet som behandling. Disse anbefalinger byggede på studier, som 
inkluderede patienter med andre udmattelsestilstande. Pga den afgørende intolerance over for 
anstrengelse hos ME/CFS-patienter, kan træning netop forværre tilstanden hos dem, der er ramt 
af lidelsen. 
 
Der findes ingen FDA-godkendte behandlinger for ME/CFS. Der er brug for yderligere forskning. 
 
The National Institute of Health tog for nylig initiativ til at etablere koordinerede forskningscentre 
for at anspore forskning i årsager og behandling af ME/CFS.  
The Center for Disease Control and Prevention (CDC) publicerede i december sidste år en artikel i 
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), der opfordrede til fortsat forskning i de 
biomedicinske og epidemiologiske årsager til ME/CFS.  
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