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Resultat af PR-indsats ifm F28, Forespørgsel i Folketinget 12. marts 
 - fremsat af Liselott Blixt, formand for sundhedsudvalget i FT. 

 

8. marts:  
Patientforening: Træthedssyndrom fejlbehandles i Danmark, Netavisen, navisen.dk: 
http://navisen.dk/blog/patientforening-traethedssyndrom-fejlbehandles-i-danmark/ 

 

9. marts Berlingske - citathistorie 

Tusindvis af danskere lider af kronisk træthedssyndrom: »Man tror jo, det er løgn« 
https://www.berlingske.dk/samfund/tusindvis-af-danskere-lider-af-kronisk-traethedssyndrom-man-tror-jo-
det-er?fbclid=IwAR2gDqgYCm-oisMllCxA1z3AmB9zMvWO391lGIBQPsyZpcverjekZk9C5r8  

 

Politiken 10. marts 2019 – i den fysiske avis 

På tredje år ligger Marie Louise i et mørkt rum: https://politiken.dk/del/NY8Ah6AAAZHw  
Om Marie Louise (Af Helene Navne)  

Kronisk træthed: Lægerne er uenige om navn, årsag og behandling: https://politiken.dk/del/QIkZgjAAAZJQ  

14.000 danskere lider af kronisk træthedssyndrom: »Man trænger bare til en håndsrækning«: 
https://politiken.dk/del/5sDwzxAAAZHg  

 
Tv2News Søndag 10. marts – interview med Hjalte Gustavussen kl 22 - en  opsamling af tre 
tidligere interviews med Svend Viskum, centerleder på Center for Komplekse Sygdomme, ME 
Foreningens videnskabskonsulent Vibeke Vind og formand for sundhedsudvalget i Folketinget Liselott 
Blixt (DF).: https://www.facebook.com/gitte.heart.9/videos/2433115776722920/?t=30  
(Interview med Vibeke Vind og Liselott Blixt  dukker op i enden af dette link) 
 

10. marts TV Syd – artikel på web 

Kvinde i mørkt rum kommer op i Folketinget 
https://www.tvsyd.dk/artikel/kvinde-i-moerkt-rum-kommer-op-i-folketinget 

Politiken 11. marts – fysisk avis - Sundhedsanalyse 

Alene i et værelse i snart tre år: Ingen hjælper alvorligt syge Marie Louise fra Fanø: 
https://politiken.dk/del/F7O86eAAAZGg  Af Lars Igum Rasmussen 

 

Politiken 11. marts 2019 - webversion: 
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Klinikchefmed ansvar for patienter med kronisk træthed: https://politiken.dk/del/YjT3ZDAAAZKQ   

Norsk professor har mødt mange som danske Marie: ”Det var et chok. Nogle er så syge, at de næsten 
ligger i koma”: https://politiken.dk/del/_pnPm8AAAX-g  Interview med Ola Saugstad. 

 

Tirsdag den 12. marts  
- samme artikel i Propatienter.dk og Sundhedspolitisk Tidsskrift:  
29-årige kvinde har ligget to år i mørkt rum – debat i folketinget i dag: https://bit.ly/2SXTWYs  
samme artikel i Sundhedspolitisk Tidsskrift: https://bit.ly/2O07xgK   

 
Debatindlæg i Altinget – 12. marts 
 DF og ME Foreningen: ME-patienter skal anerkendes som i vores nabolande, Af Cathrine Engsig og 
Liselott Blixt (DF), 
Næstformand, ME Foreningen i Danmark, og sundheds og psykiatriordfører: https://bit.ly/2NYysK5  

 

Artikel Politiken 13. marts 

Patienter med uforklarlige og uhelbredelige smerter frygter nye puslespilsdiagnoser, 
https://politiken.dk/del/PTcMxuAAAbTA 

Fanø Kommune om Marie Louise-sag: Vi gør vores bedste inden for lovgivningen 
https://politiken.dk/del/-oEh2zAAAbqg  

 
Jyllands-Posten 13. marts 
Kronisk trætte fik det bedre efter et 4-dages kursus. Hvad betyder resultatet for patienterne?  
https://bit.ly/2u6S0Tg    
 

Politiken – 13. marts 

Folketinget styrker indsatsen for patienter som 29-årige Marie Louise, der lever med konstant træthed. 
https://politiken.dk/del/ufX2gPAAAd7A  
Journalist Lars Igum Rasmussen 
 

Ugeavisen Esbjerg 13. marts 

Bredt flertal: Folketinget styrker nu indsatsen for ME-patienter https://bit.ly/2Jb3Y93 
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Netavisen 13. marts – artikel og video 
(en avis, der skrives af studerende på RUC, men artikler kan frit bruges af det medie, der er ftale 
med i det pågældende halvår. I foråret 2019 er det Ekstra Bladet) 

TV: Fejlbehandling i fire år efterlod Stine med kroniske smerter 
http://navisen.dk/blog/tv-fejlbehandling-i-fire-aar-efterlod-stine-med-kroniske-
smerter/?fbclid=IwAR308uWRn63dUzQJwR8KqBw2yWQHkN2g9A3F2_hYyKqStSRV5I75eruueow  

 

Politiken 14. marts – avis og web 
Har de kronisk trætte patienter gavn af at træne/Den syge på Fanø: Skal de kronisk trætte 
træne? 
 https://politiken.dk/del/wj5ykJAAAeRQ 

 

DR P1 Morgen 14. marts - radioindslag 
Sundhedsstyrelsen: Kronisk træthedssyndrom kan både skyldes psyken og fysikken: 
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2019-03-14#!01:15:17  
(interview med direktør i Sundhedsstyrelsen: Søren Brostrøm) 

ME-patienter lever svære liv: Vi har en fysisk sygdom – ikke psykisk:  
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2019-03-14#!01:36:18  
(Interview med Liselott Blixt, Helle Florgaard og Vibeke Vind.) 
 

Ekstra Bladet 14. marts – artikel og video 

Stine har kroniske smerter – nu får hun endelig hjælp  
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/stine-har-kroniske-smerter-nu-faar-hun-endelig-
hjaelp/7554022?fbclid=IwAR2pvkXyqB0xRRq1Q1zregc2QLGB8Rr9TRoakDjFv_O4HKAgsC9j0Gd7mec  

 

Sundhedspolitisk Tidsskrift – 14. marts 
Afstemning i formiddags: Enigt folketing vil fjerne sygdomme fra gruppen af ”funktionelle 
lidelser” 
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1940-enigt-folketing-vil-fjerne-sygdomme-fra-
gruppen-af-funktionelle-lidelser.html?fbclid=IwAR33pWAUYKdiRRCkxF61-RrtmlqdvLNS2JU--
E4UHkryOFki7-lG8rJBCkk  

 

TV Syd 15. marts – tekst, video 

En sygdom i mørket https://www.tvsyd.dk/artikel/laegen-kaldte-daniels-sygdom-
boernemishandling  
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15. marts - Nyhedsbrev fra Politiken Sundhed: 
http://politiken.peytzmail.com/v/wkgiqu/xkbrca/1946674094  

 

Politiken 15. marts – debatindlæg af læge LISA VEST JOHANSEN 
Er det arrogance eller afmagt, der får os læger frem til konklusionen ’kronisk træthedssyndrom’? 
https://politiken.dk/del/hVdvqEAAAmXA  

 
Jyllands-Posten 17. marts – artikler bag betalingsmur 

 
https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11252274/laeger-kritiserer-politikernes-indblanding-i-
diagnoser/ 

 

Jyllands-Posten 17. marts – artikel bag betalingsmur 
Hvornår er politikerne blevet læger? 
https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11252267/hvornaar-er-politikerne-blevet-laeger/ 

 

Politiken 18. marts sundhedsanalyse 

Det skete torsdag kl. 10.02: Politikerne vedtog en sejr, der er så stor, at den ingenting forandrer 
https://politiken.dk/del/czGAzQAAAmUw  

 

 

Ugeavisen Esbjerg – 19. marts – artikel 
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Liselott Blixt efter ME-debat: - Jeg sad og tudede https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/Liselott-
Blixt-efter-ME-debat-Jeg-sad-og-tudede/artikel/388831  


