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Hvad er ME ?
ME står for Myalgisk Encephalomyelitis.
I Danmark, kaldes den også kronisk træthedssyndrom eller
post-viralt udmattelsessyndrom.
Antallet af ME-ramte skønnes til at ligge mellem 0,2% og 0,4% af befolkningen hvilket i
Danmark svarer til mellem 10.000–20.000 personer. Det præcise tal kendes ikke, da der ikke
findes noget centralt register i Danmark over ME-patienter. Ifølge offentlige sundhedsdata
har 746 fået ME diagnosen i perioden 1994-2013 hvilket efterlader en stor gruppe patienter
udiagnosticerede eller fejldiagnosticerede. ME Foreningen har 800 medlemmer.
•
•
•
•
•
•

De fleste ME-patienter har en klar, akut sygdomsstart med influenzalignende
symptomer
ME rammer alle aldersgrupper og begge køn. 95% forbliver kronisk syge
(Canadian kriterierne)
2/3 af ME-ramte er kvinder, svarende til andre autoimmune sygdomme.
Danske ME-patienters livskvalitet er lavere end patienter med lungekræft eller sklerose.
25% er bundet til hjemmet eller sengen.
Heraf er 5-8% er svært syge: 100% plejekrævende og ifølge eksperter nogen af de
sygeste mennesker i verden.

ME er klassificeret som diagnose af WHO siden 1969. I dag hedder diagnosen Myalgic
Encephalomyelitis/Postviral fatigue syndrome som er gentaget i det danske SKS system. I
begge tilfælde er den klassificeret, som en neurologisk sygdom.

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6620737/%C2%BBJeg-er-ikke-tr%C3%A6t%E2%80%93-jeg-er-som-en-mobil-med-defekte-batterier-uden-str%C3%B8m%C2%AB

ME i Danmark

Og i udlandet

Sådan beskrives sygdommen i Danmark:

Sådan beskriver man sygdommen i andre lande

”Vedvarende træthed, der ikke kan henføres til en kendt underliggende
medicinsk tilstand, samt yderligere kliniske tegn og symptomer, der ikke
alle behøver at være til stede for at etablere diagnosen. CFS/ME anses
derfor som hørende under betegnelsen funktionelle lidelser.”

USA: “Well-documented pathophysiological changes demonstrate that ME/CFS is a
multisystem physical disease, not a psychological disorder.”
https://www.cdc.gov/me-cfs/healthcare-providers/index.html

https://bit.ly/2TxgBik s. 402
”Som behandlingstiltag ved kronisk træthedssyndrom anbefales
kognitiv adfærdsterapi (CBT) og fysisk træning/aktivitet i form af
gradueret aktivitetstilpasning (GET)” SSTs FL-vejledning, 2018,
https://bit.ly/2IxUunE
”Blandt de funktionelle lidelser med specifikke syndromdiagnoser, der
har størst hyppighed og sygdomsbyrde, findes bl.a. ……kronisk
træthedssyndrom (chronic fatigue syndrome/myalgic
encephalomyelitis, CFS/ME) ”

https://bit.ly/2IxUunE side 13

Holland: ”Det tilføjes at forskellige kropssystemer er involveret, såsom immunsystemet,
metabolske system, den kardiovaskulære system, centralnervesystemet,
neuroendokrinsystem, mikrobiomet og genomet”.
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/03/19/me-cvs
Sverige: ”Klassificeret som en neurologisk lidelse ifølge WHO (ICD G93.3). ”De
diagnostiske kriterier, vi anbefaler at bruge klinisk, er de såkaldte Canada-kriterier.”
http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Nervsystemet-och-smarta/ME-CFS-Kroniskttrotthetssyndrom/
Norge: ”En viktig del av utredningen ved CFS/ME består i å skille mellom det
karakteristiske sykdomsbildet ved CFS/ME og andre årsaker til kronisk tretthet.» «De
kanadiske kriteriene har vært i bruk blant annet på Haukeland Universitetssykehus, St
Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Oslo Universitetssykehus ME/CFSsenteret i ﬂere år «
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/396/IS-1944-NasjonalVeileder-CFS-ME-Hovedversjon.pdf#page=25
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1. Anerkend ME-diagnosen (G93.3)
Problemet
I Danmark er ME langt fra anerkendt som en selvstændig diagnose.
Sundhedsstyrelsen og DSAM placerer ME under ”funktionelle lidelser” (FL) FL = En
lidelse der ”ikke kan tilskrives en anden kendt og veldefineret diagnose.” ME har
været registeret i WHOs diagnosekodesystem siden 1969.
I SSTs FL-anbefalinger fra 2018 kan man læse at FL bliver registreret som en ny
diagnose ”bodily distress disorder” (BDD, 6C20) i WHO-11, under rubrikken om
”mental og behavioural disorders” i psykiatrien i modsætning til ME diagnosen, der
er fysisk (G93.3).

Hvad gør udlandet?
•

I USA udgav Institute of Medicine i 2015 rapporten: “Beyond ME/CFS: Redefining
an Illness” om diagnosticering af ME. Rapporten baserer sig på et review af
eksisterende studier, og har klare anbefalinger til diagnosticering af ME: “The
primary message of the committee’s report is that ME/CFS is a serious, chronic,
complex, systemic disease… [that] frequently and dramatically limits the
activities of affected patients.”

•

Australien anerkender ME som neurologisk fysisk sygdom og The National Health
and Medical Research Council (NHMRC) har udarbejdet ME/CFS Advisory
Committee Report til sundhedsministeren:

Sundhed.dk: "Ved multisymptomatiske patienter bør det overvejes at undgå
kronisk trætheds- eller myalgisk encephalopathi (ME)-betegnelsen og i stedet for
bruge betegnelsen: funktionel eller somatoform (psykosomatisk) tilstand"
Det betyder, at diagnosen ME reelt ikke eksisterer i DK, selvom det er i modstrid
med bl.a. WHO’s diagnosekriterier, forskning på området og praksis i en række af
de lande, vi normalt sammenligner os med.

https://nhmrc.gov.au/myalgic-encephalomyelitis-and-chronic-fatiguesyndrome
•

I Norge og Sverige er sygdommen anerkendt og har selvstændige
diagnosekriterier og behandlingsvejledninger. Her er ME anerkendt som en
neurologisk sygdom og ikke som en funktionel lidelse som I DK. Det giver helt
andre behandlingsmuligheder, og her har man egentlige ME-centre med mere
specialiserede kompetencer.

•

I Holland advares der kraftigt imod at sidestille ME med “kronisk eller uforklaret
træthed eller psykosomatisk klassifikationer (som MUS; somatoform sygdom,
somatisk symptom disorder, funktionel lidelse, neurasteni, BDS, BDD eller BSS)”.
Der skal uddannes i sygdommen, og oprettes ME-klinikker med inddragelse af
viden fra patienterne. Det sociale system skal anerkende, at man er fysisk syg, og
at ”det er ikke et del af sygdomsbilledet” at sige nej til obligatorisk træning og
terapi”.

Det har følgende konsekvenser:
• Stort set ingen patienter diagnosticeres med ME
• Patienter fejlbehandles, bliver mødt med mistro og oplever stigmatisering i
sundhedsvæsenet og det sociale system.
• Læger uddannes ikke i at diagnosticere og behandle sygdommen

• Der er umuligt at følge udviklingen i diagnosen og behandlingen af patienterne
• Det er umuligt at sikre, at patienterne får ny behandling, når der sker
behandlingsfremskridt
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2. Stop fejlbehandlingen af MEpatienter
Hvad gør udlandet?

Problemet
Alt for mange patienter med ME risikerer at blive fejlbehandlet med den
eksisterende kliniske vejledning. Sundhedsstyrelsen og sundhed.dk placerer ME
under samlebetegnelsen funktionel lidelse (FL). Behandlingsvejledningen om FL er
hovedsageligt rehabilitering i form af Cognitive Behavioural Therapy (CBT) og
Graded Exercise Therapy (GET, samme anbefalinger har DSAM’s kliniske vejledning
fra 2013.

•

England er i gang med en opdatering af deres NICE-guidelines for behandling af
ME. I begrundelsen for deres opdatering (juni 2018) skriver de bl.a.:
”The previous NICE guideline (CG53) made recommendations on the use of
cognitive behavioural therapy (CBT) and graded exercise therapy (GET). Concerns
have since been raised about these interventions, including challenges to the
evidence supporting them and reports that people with ME/CFS have been
pressured to participate in exercise programmes, leading to a worsening of
symptoms. There is a need to review the evidence for these and other
interventions.”

International ME-forskning fastslår at denne behandling kan være direkte skadelig
for ME-patienter pga. metabolske dysfunktioner.
SSTs anbefalinger af CBT og GET hviler på fagligt kritisererede studier, som lige nu
undergår international revurdering.

Det engelske Parlament vedtager d.24.1 2019 følgende beslutning:
"That this House calls on the Government to provide increased funding for
biomedical research for the diagnosis and treatment of ME; supports the
suspension of Graded Exercise Therapy and Cognitive Behaviour Therapy as
means of treatment; supports updated training of GPs and medical professionals
to ensure that they are equipped with clear guidance on the diagnosis of ME and
appropriate management advice to reflect international consensus on best
practice; and is concerned about the current trends of subjecting ME families to
unjustified child protection procedures.”

Det har følgende konsekvenser
• Patienter med ME tilbydes en behandling, som reelt kan betyde en forværring
af deres sygdom. Ingen viden om lindrende behandling af patienterne.
Marie Louise sagen.: Moderat syge bliver sengeliggende pga. fejlbehandling
• Læger/sundhedspersonale uddannes i forkerte metoder, og nyere viden bliver
ikke taget i brug til diagnosticering og behandling af ME.
• Konsekvensen er, at mange patienter undgår læger, fordi de ikke ønsker en
behandling, som kan forværre deres sygdom. Social ulighed i adgang til
behandling.

•

Norge og Sverige anbefaler ikke brugen af CBT og GET til patienter med svær
ME.

• Der afsættes ikke ressourcer til forskning eller udvikling i nye
behandlingsmetoder. Forebyggelse i ME forhindres.

•

USA: CDC har fjernet deres anbefalinger for CBT og GET til ME fra deres
offentlige sider.
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3. Revurdering af tilbud til MEpatienter
Problemet

Hvad gør udlandet?

ME-patienter bliver i dag ikke udredt eller behandlet for deres sygdom.
I dag henvises patienter der henvender sig til deres praktiserende læge med
symptomer på ME til de fem regionale Centre for funktionelle lidelser.

Sverige: vedtog i 2013 at ME-patienter skal have et specialiseret tilbud i form af
specialistbehandling på et ME-ekspertcenter.

Sygdomsforståelsen på disse centre hviler ikke på en evidensbaseret tilgang til
ME. Patienterne tilbydes her hovedsageligt rehabilitering i form af terapi og
genoptræning. Disse centre vil dermed ikke ændre på fejlbehandlingen af ME.
Der mangler specialiseret ME-viden, som er nødvendigt for at stoppe
sygdomsudviklingen og give en evidensbaseret udredning og behandling af ME
Centre for funktionelle lidelser har ikke fokus på den nye viden om fx biologisk
behandling af ME, som er under udvikling.

Det har følgende konsekvenser
• Børn på under 16 år med ME, kommer ikke i behandling. Det har store
konsekvenser for deres skolegang, socialisering og videre liv.
• Mange ME-patienter har ikke set en læge i flere år. Følgesygdomme bliver
overset.
• ME patienter der er sengeliggende og/eller bundet til hjemmet, har fortsat
ingen tilbud. Ingen hjælp fx aflastning i hjemmet, økonomisk støtte eller
andet til de sengeliggende patienter.

Der er nu 4 offentlige støttede biomedicinske centre i Sverige. Behandlingen adskiller
sig markant fra den, der tilbydes i Danmark ved at være målrettet ME patienter, og
ved at tage ny behandling, som fortsat er under udvikling (eksperimentel) i brug og
have somatisk tvær-lægefaglig udredning på klinikken.
”Vi är fem specialistläkare som ingår i team med ett tiotal annan personal.”
”Vår huvuduppgift är att utreda och ställa diagnos, samt erbjuda de behandlingar som
är vetenskapligt godkända, eller inom utveckling i forskning.”
USA: The National Institutes of Health (NIH) har placeret ME under National Institute
of Neurological Disorders and Stroke. De har udpeget 4 MEcentre til at forske i ME, på
bl.a. Cornell og Columbia Universitetsklinikkerne. Deres samarbejdspartner, Workwell,
udsendte I 2018 en advarsel til læger imod brugen af GET til ME-patienter.
Prof. Ian Lipkin, leder af ME-centret på Columbia skrev I 2018: “ME-patienter
Har biologiske anormaliteter så ikke kan karakteriseres som psykosomatiske.
Kommiteerne I The National Academies of Sciences, the NIH, and the Centers for
Disease Control and Prevention fastholder også at ME ikke er en psykosomatisk
tilstand”.

• Flere Marie-Louise sager: Moderat syge bliver sengeliggende pga.
fejlbehandling og følgesygdomme overses.
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Kilder
Den norske diagnose og behandlingsvejledning:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/396/IS
-1944-Nasjonal-Veileder-CFS-ME-Hovedversjon.pdf

Beskrivelse af behandling af ME i Sverige:
http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Nervsystemet-ochsmarta/ME-CFS-Kroniskt-trotthetssyndrom/#Behandling
Specialiserede ME-centre i Sverige: https://www.bragee.se
SST, Funktionelle lidelser 2018: https://www.sst.dk/da/sygdom-ogbehandling/funktionellelidelser/~/media/15C564788C0B445682C87695A2AFF6CD.ashx
DSAMs kliniske vejledning fra 2013:
https://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/?mode=visKapitel
&cid=657&gotoChapter=657.
De eksisterende NICE guidelines fra 2007
https://www.nice.org.uk/guidance/cg53.
NICE scope for opdatering af guidelines fra juni 2018:
https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gidng10091/documents
Institute of Medicine 2015. Beyond Myalgic
Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness.
Washington, DC: The National Academies Press.
https://doi.org/10.17226/19012 og
http://www.nationalacademies.org/hmd/Reports/2015/ME-CFS.aspx
ME i WHO diagnosekodesystemet(ICD10);
https://icd.who.int/browse10/2016/en#/G93.3 og i det danske SKS
system: http://medinfo.dk/sks/brows.php?s_nod=11967 . I ICD11 fra
december 2018 hedder den 8E49.

Debat og beslutning vedr. ME i det britiske underhus 24. januar 2019:
https://hansard.parliament.uk/Commons/2019-0124/debates/FA1BBC27-37A7-4BFD-A2C0A58B57F41D4D/AppropriateMETreatment
National støtte til forskning i ME i USA: https://bit.ly/2VSKwPU
Sundhed DK anvender ikke betegnelsen ME: https://bit.ly/2INHFpL
De hollandske myndigheders beskrivelse af ME diagnosen og
anbefalinger til behandling: https://bit.ly/2EHlspb
Amerikanske vejledning til behandling af ME har fjernet anbefalingen
om CBT og GET:
https://www.cdc.gov/me-cfs/healthcareproviders/diagnosis/index.html
Sundhedsstyrelsens beskrivelse af diagnose og behandling af ME:
https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysiskaktivitet/anbefalinger/~/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854B
A76.ashx
Kritik af diagnosen Bodily Distress Syndrome: Bodily distress
syndrome: Concerns about scientific credibility in research and
implementation, Diane OLeary, JBPC Vol. 18 (2018), page 72.
https://buff.ly/2Ea1F1u
Kritik af PACE studierne der ligger til grund for anbefalingen om CBT
og GET: https://davidfmarks.com/2018/09/23/the-pace-trial-acatalogue-of-errors/
Cochrane-review, som Sundhedsstyrelsen lægger til grund for
anbefaling af gradueret træning er forældet, lever ikke op til
Cochrane-standard og står foran nyt review. https://bit.ly/2Jju7CH
Kommentar fra Brian Hughes: https://bit.ly/2J47qC5
Politiken-artikel om Marie Louise med ME; https://bit.ly/2NWJsHP

Aktiviteter i andre lande mhp. at fremme ME sagen

INDSIGELSE mod gradueret træningsterapi
til ME-patienter
1. Maj 2018
Workwell Foundation,
Californien, USA

Kære Læge/Sundhedsprofessionelle,
Undertegnede er yderst bekymrede over anbefalingerne af gradueret træningsterapi (GET) som indsats for
myalgisk encephalomyelitis (ME / CFS) [1]. Vores erfaringer i arbejdet med ME/CFS-patienter er at
gradueret træning, rettet imod at træne det aerobiske energisystem, ikke alene mislykkes med at bedre
funktionsevnen, men er direkte skadelig for patienternes sundhed og ikke kan anbefales.
Gradueret genoptrænings terapi tager fejlagtigt udgangspunkt i, at ME/CFS patienters udmattelse og
invaliditet skyldes inaktivitet og dekonditionering [2]. Træning som behandling synes imidlertid
kontrainduceret, når kendetegnet ved ME/CFS er en karakteristisk post-exercional malaise eller PEM,
hvorved selv minimal mental eller fysisk anstrengelse fører til symptomforværring og nedsat funktionsgrad
[3]. ME/CFS er ikke dekonditionering, symptomerne forklares heller ikke af inaktivitet. Det er en kompleks,
multisystemsygdom, der involverer neurologiske, immunologiske, autonome og dysfunktioner samt
forstyrrelser af energimetabolismen [4]. Svækkelsen i ME/CFS er meget større end det ses ved
dekonditionering [5].
Videnskabelige studier har vist, at selv let motion kan udløse ME/CFS symptomer [6]. Denne lave tolerance
for fysisk aktivitet er karakteriseret ved en unormalt tidlig overgang til anaerob metabolisme [7]. I ME/CFS
fungerer det aerobe energisystem ikke normalt. Fysisk anstrengelse fremkalder en reaktion, der er så
karakteristisk, at mange forskere, herunder National Institute of Health’s Intramural ME/CFS Study [8] og
Cornell's Collaborative ME/CFS Research Center [9], bruger gradueret træning, ikke som terapi, men som
en måde at forværre sygdommen, så den kan studeres.
Indikationer af metabolisk dysfunktion i ME/CFS tyder på, at begrænsning af vedvarende aktivitet, når
dette er muligt, er en mere rimelig terapeutisk tilgang. Dette minimerer risikoen for tilbagefald. Vi hævder,
at ved at lytte til patienterne gives evidensbaseret støtte til interventioner, der hjælper i stedet for at
skade. Mestringsprogrammer for ME/CFS patienter skal først sigte mod at reducere og stabilisere
symptomer før en stigning i aktivitetsniveauet er hensigtsmæssigt. Vi mener, at dette bedst opnås gennem
pacing, der udnytter energibesparende teknikker, under hensyntagen til hjertefrekvensgrænser. Først da
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