
ME	  –	  en	  kompleks	  lidelse	  
•  En	  kompleks	  lidelse	  er	  ikke	  det	  samme	  som	  en	  sjælden	  lidelse	  
•  18.000	  pa6enter	  i	  Danmark	  -‐	  	  2,5	  mill	  i	  USA	  
•  Sygdomme	  der	  rammer	  flere	  systemer	  kaldes	  komplekse.	  ME	  

rammer	  især	  nervesystem,	  	  immunsystem	  og	  
hormonsystemet.	  

•  Overlappende	  symptomer	  ved	  komplekse	  lidelser,	  men	  
omfanget	  er	  ukendt.	  

•  WHO	  G93.3	  	  	  ME	  	  	  
•  DI471J	  	  	  POTS	  
•  K58	  	  	  	  Irritabel	  tyktarm	  IBS,	  	  
•  M79.7	  	  	  Fibromyalgi,	  	  
•  J68.9	  	  	  DuX-‐	  og	  kemioverfølsomhed,	  	  
•  T75	  	  	  El-‐overfølsomhed	  etc.	  etc.	  



Hvor	  syg	  er	  en	  ME	  pa5ent?	  

•  25%	  af	  ME	  
pa6enter	  er	  bundet	  
6l	  sengen	  døgnet	  
rundt.	  

•  IOM	  Rapport:	  
•  ”ME	  er	  en	  alvorlig	  

systemisk	  sygdom	  med	  
omfa5ende	  
konsekvenser	  for	  
pateinten”	  

•  POTS	  og	  OI	  ska	  bl.a.	  
undersøges	  for	  at	  
diagnosen	  kan	  s6lles.	  

•  EQ-‐5D	  rapport	  om	  
Livskvalitet	  i	  2013	  



Pa5enter	  med	  ME	  

•  Mangel	  på	  diagnoseværktøj	  og	  præcise	  kriterier	  
•  Årelange	  og	  oXe	  hovedløse	  udredningsforløb	  
•  Modstridende	  holdninger	  i	  psykiatri	  og	  soma6k	  om	  ME,	  

forlænger	  udredningsforløb	  og	  behandling.	  
•  Fejldiagnose	  /	  mangel	  på	  diagnose,	  skaber	  kronisk	  syge	  

pa6enter	  
•  EURODIS:	  Fejldiagnoser	  6-‐dobler	  diagnose6den	  
•  I	  2015	  skal	  udbetales	  1	  milliard	  fra	  

Pa5entskadeforsikringen.	  
•  Fordobling	  i	  løbet	  af	  5	  år.	  
•  Pa6entombuddet	  har	  1000	  anmeldelser	  pr.	  år.	  
•  Udbetalinger	  steget	  400%	  



Læge	  tværfagligt	  samarbejde	  

•  SST:	  Rapport	  om	  Na6onal	  
Strategi	  for	  svært	  
diagnos6cerbare	  sygdomme	  

•  Manglende	  koordinering	  og	  
samspil	  	  

•  Manglende	  sammenhæng	  I	  
pa6endorløb	  

•  Specialemæssig	  tunnelsyn	  I	  
sygehusvæsenet	  

•  Pa6enter	  shopper	  ukoordineret	  
rundt	  i	  sundhedssystemet	  



Sundhedspoli5sk	  indsats	  2014	  

•  Chris6ansborg:	  	  
•  Høring	  om	  Funk6onelle	  

Lidelser	  
•  Samråd	  med	  

Sundhedsministeren	  
•  Fremmøde	  Sundhedspoli6sk	  

Udvalg	  
•  13	  pa6endoreninger	  
•  18.000	  medlemmer	  
•  Pa6enter	  er	  vrede	  og	  

forvirrede	  
•  Løsning:	  Na6onalt	  center	  for	  

komplekse	  sygdomme.	  



Hvordan	  er	  strategien	  i	  udlandet?	  

Norge,	  Sverige,	  Tyskland,	  
USA,	  Australien	  har	  centre	  
hvor	  viden,	  forskning	  og	  
behandling	  foregår	  
centralt.	  
	  



Hvordan	  kommer	  vi	  videre?	  

1.  Hvordan	  tackler	  vi	  komplekse	  sygdomme	  I	  
frem6den?	  

2.  Biomedicinsk	  afprøvning	  under	  danske	  forhold	  
af	  udenlandsk	  behandling	  og	  tests.	  

3.  Etablering	  af	  præcise	  diagnos6ske	  tests	  og	  
evidensbaseret	  tværfaglig	  udredning.	  

4.  Forsknings-‐	  og	  behandlingsplan	  for	  komplekse	  
lidelser	  i	  Danmark.	  

5.  Formål:	  Nedsæge	  udrednings-‐	  og	  
behandlings6den	  



Tak	  fordi	  I	  kom	  


