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Artikler + TV-indslag ifm. og efter vedtagelse om ME i Folketinget 14. 3. 
https://www.ft.dk/samling/20181/vedtagelse/v82/index.htm  
 - fremsat af Liselott Blixt, formand for sundhedsudvalget i FT. 

**************************** ********************************************** ******** 

Artikler og TV-indslag fra marts 2019, bragt ifm. selve folketingsdebatten står i kronologisk 

rækkefølge længere nede i arket.   

Fra 1. april står de nyeste først: 

 

23. september 2019 - Ugeskrift for Lægers web: ugeskriftet.dk – ME Foreningens 

åbne brev til chefredaktør for ugeskriftet Bo Hasseriis 
http://ugeskriftet.dk/debat/abent-brev-me-foreningen-star-ikke-bag-chikane-mod-fink 

 

20. september 2019 Ugeskrift for Lægers web: ugeskriftet.dk – Pris til Per Fink  
Per Fink hædres for at stå fast, når fagligheden står for skud 
http://ugeskriftet.dk/nyhed/jms-haedrer-fink-sta-fast-nar-fagligheden-star-skud 

 

13. september 2019 - Lolland Falsters Folketidende 

Yasmin Løber halvmaraton for dem, der ikke kan 

Artiklen ligger her: Dropbox\ME-CFS Information\ME  og Medier\ME-avisartikler\2019 

 

1. september 2019 – Nordjyske 

Samler penge ind til behandling https://bit.ly/2kq5mZG 

 

27. august 2019 – Ugeavisen Esbjerg  
ME-sagen: Sundhedsminister vil se ændring 

 https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Sundhedsminister-vil-se-

aendring/artikel/411330?fbclid=IwAR3kdhIctvtqWV0vi4iQ0mVtEIdVPOsU2f33jUHC_t6GU-j0fjAQGa6dgN8 

 

22. august 2019 – Altinget – debatindlæg af Rasmus Handest 

der er bestyrelsesmedlem, Dansk Psykiatrisk Selskab, og 1. reservelæge 

Psykiatrisk selskab: Forslag kan forringe behandling af kronisk træthedssyndrom 

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/psykiatrisk-selskab-forslag-kan-forringe-behandling-af-kronisk-

traethedssyndrom?fbclid=IwAR3nq3QuAMMFIYCQPd7JgFJ08tXAJLO5mggH86ohGdTsdFDDvDXx1EhOBWk  

 

https://www.ft.dk/samling/20181/vedtagelse/v82/index.htm
http://ugeskriftet.dk/debat/abent-brev-me-foreningen-star-ikke-bag-chikane-mod-fink
http://ugeskriftet.dk/nyhed/jms-haedrer-fink-sta-fast-nar-fagligheden-star-skud
http://ugeskriftet.dk/nyhed/jms-haedrer-fink-sta-fast-nar-fagligheden-star-skud
https://bit.ly/2kq5mZG
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Sundhedsminister-vil-se-aendring/artikel/411330?fbclid=IwAR3kdhIctvtqWV0vi4iQ0mVtEIdVPOsU2f33jUHC_t6GU-j0fjAQGa6dgN8
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Sundhedsminister-vil-se-aendring/artikel/411330?fbclid=IwAR3kdhIctvtqWV0vi4iQ0mVtEIdVPOsU2f33jUHC_t6GU-j0fjAQGa6dgN8
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/psykiatrisk-selskab-forslag-kan-forringe-behandling-af-kronisk-traethedssyndrom?fbclid=IwAR3nq3QuAMMFIYCQPd7JgFJ08tXAJLO5mggH86ohGdTsdFDDvDXx1EhOBWk
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/psykiatrisk-selskab-forslag-kan-forringe-behandling-af-kronisk-traethedssyndrom?fbclid=IwAR3nq3QuAMMFIYCQPd7JgFJ08tXAJLO5mggH86ohGdTsdFDDvDXx1EhOBWk
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14. august - Politikens kronik. 
Skrevet af ME-patient og tidl. lærer Monica Langelund Nielsen 

Førtidspensionist: »Jeg har skrevet på Kronikken her i 2 år som en måde at håndtere min 

tiltagende vrede og afmagt« 

Som ’nyslået’ førtidspensionist siger jeg tak for hjælp til afvikling af arbejdsevnen! Jeg må se 

tilbage på et forløb, der ikke bare har forværret mit helbred, men også været ødelæggende for 

min familie. https://politiken.dk/del/eFgACaAAG1wg  

6. august 2019 - Ugeavisen Esbjerg 
Lægehus får næse for brud på sundhedsloven 
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Laegehus-faar-naese-for-brud-paa-

sundhedslov/artikel/408190?fbclid=IwAR1CzfMieIKxcK0ELarugnViJ6YJc3tGGAtbksAch9LHT7PL38VNIJ5_U3s  

16. august 2019 Dagens Medicin 
Sundhedsminister blåstempler kontroversiel beslutning fra foråret 

https://dagensmedicin.dk/sundhedsminister-blaastempler-kontroversiel-beslutning-for-

foraaret/?fbclid=IwAR0FuasALVmwASnrOPqimb0EKjJQFF9ayS4fKlrtTRKdUzIbqhE_bDMZZh0 

 

Ugeavisen Nordvest – 3. juli 2019 – omtale af forevisning af dokumentarfilmen 

UNREST med Bonna Lyngvig van Dijk 
Prisbelønnet dokumentar vises gratis https://www.e-pages.dk/nordvest/2209/html5/ se side 24 

 

Dagbladet Nordvestsjælland – 22. juni - omtale af filmforevisning af UNREST og 

Bonna Lyngvig van Dijk 
Film i Vig om kronisk sygdom https://sn.dk/Odsherred/Film-i-Vig-om-kronisk-sygdom/artikel/854073 

 

JUNI 2019 - Ugeskrift for Læger 10. juni 2019 

Danske læger har fokus på ME: to artikler 

https://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2019/06/v08180570_0.pdf?sfns=xmo 

https://bit.ly/2IH7dBk 

 

Maj 2019 – Ude og Hjemme – uge 21 

Jeg har mistet min raske dreng, Interview med Lotte Olsen om sin søn 19-årige Magnus med ME 

(Intet link) 

 

https://politiken.dk/del/eFgACaAAG1wg
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Laegehus-faar-naese-for-brud-paa-sundhedslov/artikel/408190?fbclid=IwAR1CzfMieIKxcK0ELarugnViJ6YJc3tGGAtbksAch9LHT7PL38VNIJ5_U3s
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Laegehus-faar-naese-for-brud-paa-sundhedslov/artikel/408190?fbclid=IwAR1CzfMieIKxcK0ELarugnViJ6YJc3tGGAtbksAch9LHT7PL38VNIJ5_U3s
https://dagensmedicin.dk/sundhedsminister-blaastempler-kontroversiel-beslutning-for-foraaret/?fbclid=IwAR0FuasALVmwASnrOPqimb0EKjJQFF9ayS4fKlrtTRKdUzIbqhE_bDMZZh0
https://dagensmedicin.dk/sundhedsminister-blaastempler-kontroversiel-beslutning-for-foraaret/?fbclid=IwAR0FuasALVmwASnrOPqimb0EKjJQFF9ayS4fKlrtTRKdUzIbqhE_bDMZZh0
https://www.e-pages.dk/nordvest/2209/html5/
https://sn.dk/Odsherred/Film-i-Vig-om-kronisk-sygdom/artikel/854073
https://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2019/06/v08180570_0.pdf?sfns=xmo
https://bit.ly/2IH7dBk
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Maj 2019 – Tidsskriftet Helse - Synspunkt v Cathrine Engsig 
Læger skal efteruddannes i at diagnosticere ME-patienter:  

https://bit.ly/31d8VD2 

https://issuu.com/mediegruppen/docs/helse-2019-05?e=1131916/69911633 

 

Maj 2019 – Ude og Hjemme – uge 21 

Jeg har mistet min raske dreng, Interview med Lotte Olsen om sin søn 19-årige Magnus med ME 

(Intet link) 

 

Maj 2019 – Tidsskriftet Helse - Synspunkt v Cathrine Engsig 
Læger skal efteruddannes i at diagnosticere ME-patienter:  

https://bit.ly/31d8VD2 

https://issuu.com/mediegruppen/docs/helse-2019-05?e=1131916/69911633  

 

20. maj – DR Psykiatriens dilemma – om fejlbehandling af ME-patient Karina Hansen 
Hver femte dansker får i løbet af livet en psykiatrisk diagnose. Men kan man altid stole på en 

diagnose og hvad er konsekvenserne, hvis lægerne er i tvivl… https://bit.ly/2HINAs3  

 

8. maj – TV Lorry – åbning af Center for Komplekse Symptomer 
Nyt center for folk med alvorlige symptomer.  https://bit.ly/2JB9hNw  

 

Dagens Medicin - 26. april - indlæg af Birgitte L. C. Thomsen 

Lad os tale om funktionelle neurologiske lidelser https://dagensmedicin.dk/lad-os-tale-om-funktionelle-

neurologiske-lidelser/ 

 

Esbjerg Ugeavis – 24 april – interview med sundhedsminister Ellen Trane Nørby 
Sundhedsministeren om ME: - Der skal indhentes flere erfaringer fra udlandet 

https://bit.ly/2J2Eysn  

 

DR Deadline – Liselott Blixt i dialog med læge Søren Helsø - 17. april 2019 
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/-/deadline-2019-04-17#!/00:13:01 

 

https://bit.ly/31d8VD2
https://issuu.com/mediegruppen/docs/helse-2019-05?e=1131916/69911633
https://bit.ly/31d8VD2
https://issuu.com/mediegruppen/docs/helse-2019-05?e=1131916/69911633
https://bit.ly/2HINAs3
https://bit.ly/2JB9hNw
https://dagensmedicin.dk/lad-os-tale-om-funktionelle-neurologiske-lidelser/
https://dagensmedicin.dk/lad-os-tale-om-funktionelle-neurologiske-lidelser/
https://bit.ly/2J2Eysn
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/-/deadline-2019-04-17#!/00:13:01
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Jyllands-Posten – 11. april  

debatindlæg af overlæge og medlem af regionsrådet Region Midt (V)  

I dag er det pinligt at være politiker https://bit.ly/2ZgCzpQ  

 

Svenske Dagens Medicin – 8 april  
Satsning på ME-forskning i Uppsala https://bit.ly/2ZN6UwS  

 

Politiken – 2. april 2019 – debatindlæg af læge Søren Niemi Helsø 
Læge: Liselott Blixt er den farligste person i det danske sundhedsvæsen 

https://politiken.dk/del/x4hi9RAABHNA  

 

Politiken – 2. april – interview med Liselott Blixt  
Liselott Blixt svarer på anklage om at være farlig: Vi politikere skal ikke altid lytte til lægerne 

https://bit.ly/2FWxX0L  

20. marts 

Forsker Rikke Olsen har håb om, at der findes en kur for ME-patienter i løbet af 10 år. 

http://navisen.dk/blog/teknologisk-analyseapparat-et-haab-for-me-patienter/ 

 

19. marts 2019 - Ugeskrift for læger 

Hvorfor forstår læger og politikere hinanden så dårligt?  

Skrevet af Hans Chr. Kjeldsen, chefredaktør, Læge- og Patienthåndbogen E-mail: hck@ph.au.dk 

http://ugeskriftet.dk/debat/hvorfor-forstar-laeger-og-politikere-hinanden-sa-darligt 

 

 

Artikler bragt forud for folketingsdebat om ME 12. marts og vedtagelse 14. marts 

- i kronologisk rækkefølge 

8. marts:  
Patientforening: Træthedssyndrom fejlbehandles i Danmark, Netavisen, navisen.dk: 

http://navisen.dk/blog/patientforening-traethedssyndrom-fejlbehandles-i-danmark/ 

 

9. marts Berlingske - citathistorie 

https://bit.ly/2ZgCzpQ
https://bit.ly/2ZN6UwS
https://politiken.dk/del/x4hi9RAABHNA
https://bit.ly/2FWxX0L
http://navisen.dk/blog/teknologisk-analyseapparat-et-haab-for-me-patienter/
http://ugeskriftet.dk/debat/hvorfor-forstar-laeger-og-politikere-hinanden-sa-darligt
http://navisen.dk/blog/patientforening-traethedssyndrom-fejlbehandles-i-danmark/
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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) (ikke muligt at linke til) 

 

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 

 

Marts TV Syd – artikel og tv om Daniel 
En sygdom i mørket 

https://www.tvsyd.dk/artikel/laegen-kaldte-daniels-sygdom-

boernemishandling?fbclid=IwAR21yErbFm7hTIgGHWJwg5EnbHIiKs_0jqw3iGGRTFzwb8U195AWNDdvgp4   

 

Politiken 11. marts 2019 - webversion: 

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. 

 

https://www.berlingske.dk/samfund/tusindvis-af-danskere-lider-af-kronisk-traethedssyndrom-man-tror-jo-det-er?fbclid=IwAR2gDqgYCm-oisMllCxA1z3AmB9zMvWO391lGIBQPsyZpcverjekZk9C5r8
https://www.berlingske.dk/samfund/tusindvis-af-danskere-lider-af-kronisk-traethedssyndrom-man-tror-jo-det-er?fbclid=IwAR2gDqgYCm-oisMllCxA1z3AmB9zMvWO391lGIBQPsyZpcverjekZk9C5r8
https://politiken.dk/del/NY8Ah6AAAZHw
https://politiken.dk/del/QIkZgjAAAZJQ
https://politiken.dk/del/5sDwzxAAAZHg
https://politiken.dk/del/F7O86eAAAZGg
https://www.tvsyd.dk/artikel/laegen-kaldte-daniels-sygdom-boernemishandling?fbclid=IwAR21yErbFm7hTIgGHWJwg5EnbHIiKs_0jqw3iGGRTFzwb8U195AWNDdvgp4
https://www.tvsyd.dk/artikel/laegen-kaldte-daniels-sygdom-boernemishandling?fbclid=IwAR21yErbFm7hTIgGHWJwg5EnbHIiKs_0jqw3iGGRTFzwb8U195AWNDdvgp4
https://politiken.dk/del/YjT3ZDAAAZKQ
https://politiken.dk/del/_pnPm8AAAX-g?fbclid=IwAR2CujxX7vd4sV6O3eoQzIAv3-0NDTIxH82IgTVETmViXgOObTXODD-vCVM
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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 

Øget fokus: Dagbladet Politiken er gået ind i ME-sagen på Fanø  

https://bit.ly/2IXcTr9  

 

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) 

https://bit.ly/2SXTWYs
https://bit.ly/2O07xgK
https://bit.ly/2NYysK5
https://politiken.dk/del/PTcMxuAAAbTA
https://politiken.dk/del/-oEh2zAAAbqg
https://bit.ly/2u6S0Tg
https://politiken.dk/del/ufX2gPAAAd7A
https://bit.ly/2Jb3Y93
https://bit.ly/2IXcTr9
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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  

 

15. marts - Nyhedsbrev fra Politiken Sundhed: 

http://politiken.peytzmail.com/v/wkgiqu/xkbrca/1946674094  

http://navisen.dk/blog/tv-fejlbehandling-i-fire-aar-efterlod-stine-med-kroniske-smerter/?fbclid=IwAR308uWRn63dUzQJwR8KqBw2yWQHkN2g9A3F2_hYyKqStSRV5I75eruueow
http://navisen.dk/blog/tv-fejlbehandling-i-fire-aar-efterlod-stine-med-kroniske-smerter/?fbclid=IwAR308uWRn63dUzQJwR8KqBw2yWQHkN2g9A3F2_hYyKqStSRV5I75eruueow
https://politiken.dk/del/wj5ykJAAAeRQ
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2019-03-14#!01:15:17
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2019-03-14#!01:36:18
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/stine-har-kroniske-smerter-nu-faar-hun-endelig-hjaelp/7554022?fbclid=IwAR2pvkXyqB0xRRq1Q1zregc2QLGB8Rr9TRoakDjFv_O4HKAgsC9j0Gd7mec
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/stine-har-kroniske-smerter-nu-faar-hun-endelig-hjaelp/7554022?fbclid=IwAR2pvkXyqB0xRRq1Q1zregc2QLGB8Rr9TRoakDjFv_O4HKAgsC9j0Gd7mec
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1940-enigt-folketing-vil-fjerne-sygdomme-fra-gruppen-af-funktionelle-lidelser.html?fbclid=IwAR33pWAUYKdiRRCkxF61-RrtmlqdvLNS2JU--E4UHkryOFki7-lG8rJBCkk
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1940-enigt-folketing-vil-fjerne-sygdomme-fra-gruppen-af-funktionelle-lidelser.html?fbclid=IwAR33pWAUYKdiRRCkxF61-RrtmlqdvLNS2JU--E4UHkryOFki7-lG8rJBCkk
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1940-enigt-folketing-vil-fjerne-sygdomme-fra-gruppen-af-funktionelle-lidelser.html?fbclid=IwAR33pWAUYKdiRRCkxF61-RrtmlqdvLNS2JU--E4UHkryOFki7-lG8rJBCkk
https://www.tvsyd.dk/artikel/laegen-kaldte-daniels-sygdom-boernemishandling
https://www.tvsyd.dk/artikel/laegen-kaldte-daniels-sygdom-boernemishandling
http://politiken.peytzmail.com/v/wkgiqu/xkbrca/1946674094
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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  

Videnskab.dk – 16. marts - artikel 

Forskere trues til tavshed: »I skulle smides op mod en mur og likvideres« 
https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-trues-til-tavshed-i-skulle-smides-op-mod-en-mur-og-

likvideres?fbclid=IwAR2U1RvQDDYmOlYXhtmH8RO25GrHu8VurtNmVwwcKHFZth-ABTqNa0Jwa_Y 

 

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  

 

 

Netavisen – 18. marts – artikel  
Folketinget er enige: ME er en fysisk lidelse http://navisen.dk/mediaembeds/me-tidslinje/  

https://politiken.dk/del/hVdvqEAAAmXA
https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-trues-til-tavshed-i-skulle-smides-op-mod-en-mur-og-likvideres?fbclid=IwAR2U1RvQDDYmOlYXhtmH8RO25GrHu8VurtNmVwwcKHFZth-ABTqNa0Jwa_Y
https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-trues-til-tavshed-i-skulle-smides-op-mod-en-mur-og-likvideres?fbclid=IwAR2U1RvQDDYmOlYXhtmH8RO25GrHu8VurtNmVwwcKHFZth-ABTqNa0Jwa_Y
https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11252274/laeger-kritiserer-politikernes-indblanding-i-diagnoser/
https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11252274/laeger-kritiserer-politikernes-indblanding-i-diagnoser/
https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11252267/hvornaar-er-politikerne-blevet-laeger/
https://politiken.dk/del/czGAzQAAAmUw
http://navisen.dk/mediaembeds/me-tidslinje/
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Ugeavisen Esbjerg – 19. marts – artikel 

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  

 

Ugeavisen – 19 marts - artikel 

ME Foreningen: Vi er slet ikke færdige 

https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/Liselott-Blixt-efter-ME-debat-Jeg-sad-og-

tudede/artikel/388831  

 

Ugeavisen Esbjerg – 19. marts – artikel 

ME-sagen: Sundhedsordførere vil se handling 

https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Sundhedsordfoerere-vil-se-

handling/artikel/388979?fbclid=IwAR18ruM84keeRm896uPDQAO4XlH9A779t2GfozoJg3GYWZ1W

SO2luCeRIks  

 

Ugeavisen Esbjerg – 19. marts – artikel  

ME-sagen: Politisk beslutning vækker glæde på Fanø 
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Politisk-beslutning-vaekker-glaede-paa-

Fanoe/artikel/388984?fbclid=IwAR1p9IRP7k-sVLcvVvgFnfx9aBRCPORjelMXuuUCSf9mnQOaZY2FIPby-ec  

 

Ugeavisen Esbjerg – 19. marts – artikel 
ME-sagen: Folketing giver Fanø-familie håb 

https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Folketing-giver-Fanoe-familie-haab/artikel/388804  

 

Berlingske – 20. marts – artikel (bag betalingsmur) 

Aktivister hader professor Per Finks behandling. Derfor rejser han under falsk navn 

https://www.berlingske.dk/samfund/aktivister-hader-professor-per-finks-behandling.-derfor-rejser-han-

under  

 

Berlingske 21. marts – artikel (bag betalingsmur) 

https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/Liselott-Blixt-efter-ME-debat-Jeg-sad-og-tudede/artikel/388831
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/Liselott-Blixt-efter-ME-debat-Jeg-sad-og-tudede/artikel/388831
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/Liselott-Blixt-efter-ME-debat-Jeg-sad-og-tudede/artikel/388831
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/Liselott-Blixt-efter-ME-debat-Jeg-sad-og-tudede/artikel/388831
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Sundhedsordfoerere-vil-se-handling/artikel/388979?fbclid=IwAR18ruM84keeRm896uPDQAO4XlH9A779t2GfozoJg3GYWZ1WSO2luCeRIks
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Sundhedsordfoerere-vil-se-handling/artikel/388979?fbclid=IwAR18ruM84keeRm896uPDQAO4XlH9A779t2GfozoJg3GYWZ1WSO2luCeRIks
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Sundhedsordfoerere-vil-se-handling/artikel/388979?fbclid=IwAR18ruM84keeRm896uPDQAO4XlH9A779t2GfozoJg3GYWZ1WSO2luCeRIks
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Politisk-beslutning-vaekker-glaede-paa-Fanoe/artikel/388984?fbclid=IwAR1p9IRP7k-sVLcvVvgFnfx9aBRCPORjelMXuuUCSf9mnQOaZY2FIPby-ec
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Politisk-beslutning-vaekker-glaede-paa-Fanoe/artikel/388984?fbclid=IwAR1p9IRP7k-sVLcvVvgFnfx9aBRCPORjelMXuuUCSf9mnQOaZY2FIPby-ec
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Folketing-giver-Fanoe-familie-haab/artikel/388804
https://www.berlingske.dk/samfund/aktivister-hader-professor-per-finks-behandling.-derfor-rejser-han-under
https://www.berlingske.dk/samfund/aktivister-hader-professor-per-finks-behandling.-derfor-rejser-han-under
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Vrede syge langer ud efter professor: ”Han udstiller sig selv patetisk som forfulgt person” 
Bente Stenfalk har taget initiativ til en række grupper på de sociale medier, hvor de ikke mindst er meget 

kritiske over for Aarhus-professor Per Finks tilgang til behandling af patienter med kronisk 

træthedssyndrom. https://bit.ly/2CC24Iu  

 

Netavisen 25. marts – ME-tidslinje  
http://navisen.dk/mediaembeds/me-tidslinje/  

 

Norske Aftenposten -  25. marts – kronik 
Pasientgrupper sjikanerer ME-forskere og utøver press for å påvirke hvem som får 

forskningsmidler | Erik Borge Skei 

https://bit.ly/2UYCC7y  
 

Ugeavisen Esbjerg - 26. marts – artikel 
Sundhedsministeren har ikke tid, side 6 i e-avis: https://bit.ly/2Wsx31q  

 

Sundhedspolitisk Tidsskrift – 25. marts – debatindlæg af Kristian Lund 
Måske skulle lægerne tage patienternes ønsker alvorligt https://bit.ly/2CGhJ9I  
 

Jyllands-Posten – 28. 3. 2019 – debatindlæg af sygeplejerske og forfatter Hanne 

Holst Rasmussen 
Godt nyt for patienter med ME https://bit.ly/2FUC2CD  

 

 

 

https://bit.ly/2CC24Iu
http://navisen.dk/mediaembeds/me-tidslinje/
https://bit.ly/2UYCC7y
https://bit.ly/2Wsx31q
https://bit.ly/2CGhJ9I
https://bit.ly/2FUC2CD

