
 
 

 

 

 

 

MF Liselott Blixt(DF)  har i sept 2017 stillet disse spørgsmål til Sundhedsministeren om ME 
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SPØRGSMÅL nr. 1: 
”I ministerens svar på SUU alm. del spørgsmål 1119 oplyses det, at "Det er alment fagligt 
accepteret, at kronisk træthedssyndrom er en funktionel lidelse". Ministeren bedes 
i forlængelse heraf oplyse, om der er andre lande, hvor termen ”funktionel lidelse” er 
alment fagligt accepteret, herunder særligt om termen bruges i Norge, Sverige og USA. 
Ministeren bedes i relation hertil oplyse, om ME-patienter i Norge, Sverige og USA behandles 
under somatikken eller psykiatrien. ” 
 
 
SPØRGSMÅL nr. 2: 
”I ministerens svar på SUU alm. del spørgsmål 1119 oplyses det, at "Det er vigtigt, at 
behandleren anerkender symptomerne og forklarer tilstanden så godt som muligt". 
Ministeren bedes i forlængelse heraf oplyse, hvordan ministeren sørger for, at behandlere 
i Danmark er opdateret på udenlandsk viden om ME og ikke blot på alle de sygdomme 
og syndromer, der i øjeblikket samles under termen "funktionelle lidelser" i 
Danmark” 
 
SPØRGSMÅL nr. 3: 
”I ministerens svar på SUU al. del spørgsmål 1119 fremgår det, at funktionelle lidelser 
er en samlebetegnelse for lidelser, hvor man ikke ved, om sygdommen er fysisk eller 
psykisk betinget. Ministeren bedes oplyse, om det indebærer, at en sygdom ikke længere 
fagligt kan accepteres som en funktionel lidelse, hvis det klarlægges, om sygdommen 
skyldes enten somatiske eller psykiske forhold. I kronikken ”Jeg har været fejlbehandlet i 20 år”, Politiken 
den27. juli 2017, henvises til et svar fra chef for Center for 
Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Per Fink, hvor det fremgår, at centeret 
hører under psykiatrien, hvor ME-patienter får psykiatriske diagnoser, og hvor man 
ikke undersøger for somatiske årsager til ME. Ministeren bedes i forlængelse heraf oplyse, 
hvad Danmark gør for at undersøge, om ME skyldes enten somatiske eller psykiske 
forhold.” 
 
SPØRGSMÅL nr. 4: 
”I imisterens svar på SUU alm. del spørgsmål 1119 oplyses det, at der i ”Danmark 
pågår aktuelt et stort epidemiologisk studie, hvor 10.000 danskere er undersøgt for 
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forekomst af forskellige symptomer og funktionelle lidelser". Eftersom betegnelsen 
"funktionelle lidelser" dækker over en lang række sygdomme og syndromer (over 30 
forskellige), bedes ministeren oplyse, hvordan studiet kan anvendes til at finde ud af, 
om ME skyldes somatisk sygdom. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvordan det i forlængelse 
af studiet vil blive klarlagt, hvordan ME kan behandles. Såfremt der er ME-patienter 
med i studiet, bedes ministeren endvidere oplyse, hvordan det sikres, at patienterne 
rent faktisk har ME og at de ikke lider af f.eks. psykisk udbrændthed, herunder 
om der anvendes de canadiske kriterier (ICC) til at udelukkede eksempelvis psykisk 
udbrændthed.” 
 
 
 
SPØRGSMÅL nr. 5: 
”I ministerens svar på SUU alm. del spørgsmål 1119 oplyses det ikke, om man i Dan- 
mark fortsat vil fastholde, at ”det er alment fagligt accepteret, at kronisk træthedssyndro 
m er en funktionel lidelse”, og ministeren bedes derfor kommentere  på dette. I 
kronikken ”Jeg har været fejlbehandlet i 20 år”, Politiken den27. juli 2017, omtales et 
norsk forskningsprojekt med behandling af ME med kræftmedicinen Rituximab. Det 
norske studie afsluttes i denne måned og vil blive publiceret i et videnskabeligt tidsskrift 
i foråret 2018. Såfremt studiet dokumenterer bedring eller helbredelse for 2/3 af 
ME-patienterne med medicinsk Rituximab-behandling bedes ministeren oplyse, om 
ME fortsat skal høre under funktionelle lidelser i Danmark.” 
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