
 

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   
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