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Den 4. december 2019
Kære Helle Rasmussen
Mange tak for din henvendelse om behandlingstilbud til ME-patienter i somatisk regi.
Du skriver, at du håber jeg vil støtte op om oprettelsen af et relevant behandlingstilbud
med tværfaglig udredning og behandling af ME-patienter i somatisk regi. I den
forbindelse er jeg glad for, at alle regioner har oprettet, eller er i gang med at oprette,
tværfaglige centre der skal styrke indsatsen overfor patienter, som har til fælles at
have komplekse symptomer og lidelser, og som har brug for en tværfaglig indsats.
Jeg håber, at vi nu får opbygget nogle stærke faglige miljøer med omdrejningspunkt i
centrene. De nye centre bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for funktionelle
lidelser. Det er Sundhedsstyrelsen der – som landets øverste sundhedsfaglige organ –
sætter retningen for, hvordan vi fagligt bedst kan gribe behandlingen an. Målgruppen
for de nye centre er de sværest ramte patienter, som udgør ca. fem procent af
patienterne.
For at sikre, at patienter som har funktionelle lidelser i let eller moderat grad, også får
den rette hjælp, skal centrene rådgive kommuner samt praktiserende læger,
speciallæger, fysioterapeuter eller psykologer fra praksissektoren, så de er rustet til at
forebygge, udrede, behandle og genoptræne.
I din mail henviser du også til Folketingets vedtagelse om ME fra foråret. I forlængelse
af vedtagelsen har sundhedsministeren i et svar på et såkaldt pgf. 20 spørgsmål om
opfølgning på vedtagelsen svaret, at ”Sundhedsstyrelsen arbejder lige nu på en plan for
opfølgning på vedtagelsen.” Danske Regioner følger udviklingen på området nøje, og
ser frem til at Sundhedsstyrelsen kommer med deres plan for opfølgning.

Jeg vil slutte af med at understrege, at jeg er ked af at høre om dine følgevirkninger ved
ME. Det er vigtigt, at vi i sundhedsvæsenet får gjort mere for at hjælpe patienter med
ME og andre komplekse syndromer.
Venlig hilsen
Stephanie Lose

