Sundhedsminister Magnus Heunickes svar på
Sundhedsudvalgets skriftlige spørgsmål om ME-behandling
i forlængelse af Samrådet om ME i folketinget d.14.1.2020

Her er Sundhedsminister Magnus Heunickes svar på de skriftlige spørgsmål om MEbehandling, som Folketingets Sundhedsudvalg stillede efter det åbne samråd om ME den
14. januar 2020. Spørgsmål og svar er her gengivet kort. Spørgsmål 472 og dets svar er
bragt i fuld længde. Opfølgningen på V 82 er sat på dagsordenen til det førstkommende
ordførermøde med ministeren. Her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål til
Sundhedsstyrelsen.
Sp. 470. Vil ministeren indhente en udtalelse fra Dansk Neurologisk Selskab, hvad de
mener om at skulle behandle ME? Svar: Ja. Svaret fra DNS ventes midt i marts 2020.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/470/svar/1628232/2140580.p
df
Sp. 471. Hvad mener ministeren om den opdaterede tekst om Kronisk
træthedssyndrom i Lægehåndbogen? Svar: Lægehåndbogen hører under Danske
Regioner.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/471/svar/1628845/2141655.p
df
Sp. 472. ”Vil ministeren oplyse, om der i vejledningen fra Sundhedsstyrelsen
kommer til at indgå hjemmebehandling af ME-patienter som mulighed?”
Svar: “Som det også fremgik af min besvarelse af samrådsspørgsmål Ø den 14. januar
2020, må vi se i øjnene, at der i Danmark er et stort antal patienter, der ikke har mødt
et sundhedsvæsen, der har været i stand til at sikre en tilstrækkelig god behandling. Vi

må også erkende, at vi i dag ikke har det rigtige tilbud til de sygeste patienter, der ofte
ligger i hjemmet uden tilstrækkelig støtte fra sundhedsvæsenet. Det skal vi sørge for,
at vi gør bedre i fremtiden.
Som det bl.a. fremgår af de mange forskellige henvendelser, som både jeg og udvalget
har modtaget, er det også et område, der er kendetegnet ved store faglige uenigheder
om, hvordan sygdommen bedst afgrænses fra andre sygdomme, og hvordan den bedst
behandles. Men det afgørende for alle må i sidste ende være, at patienterne i fremtiden
bliver mødt af sundhedsprofessionelle, der er ordentligt klædt på med den nyeste
viden, og som er i stand til at levere en behandling, der er individuelt tilpasset til den
enkelte patient.
Det var også det, som et enigt Folketing bakkede op om i marts 2019 med vedtagelsen
V 82 (2018-19, 1. samling). Det er en vedtagelse, jeg som minister selvfølgelig vil følge
op på. Hvordan det bedst kan ske, vil jeg gerne have mulighed for at drøfte med
ordførerne. Derfor er opfølgningen på V 82 (2018-19, 1. samling) også sat på
dagsordenen til det førstkommende ordførermøde. Her vil der også være mulighed for
at stille spørgsmål til Sundhedsstyrelsen.“
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/472/svar/1628847/2141661.p
df
Sp. 473. Vil ministeren kommentere på ME Foreningens åbne brev om V 82,
underskrevet af 97 internationale ME-forskere og eksperter? Svar: Der henvises til
svar på spørgsmål 472.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/473/svar/1628846/2141658.p
df
Sp. 474. Vil ministeren oplyse om status for adskillelse af diagnoserne ME og kronisk
træthedssyndrom? Svar: Der henvises til svar på spørgsmål 472.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/474/svar/1628852/2141674.p
df
Sp. 475. Hvornår kommer Sundhedsstyrelsens opdaterede specialeplaner om ME?

Svar: I starten af 2020.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/475/svar/1628851/2141672.p
df
Sp. 476. Hvornår ventes DanFunD-undersøgelsen om funktionelle lidelser,
herunder kronisk træthedssyndrom, afsluttet? Svar: Måske i 2021/2022.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/476/svar/1628850/2141670.p
df
Sp. 477. Hvad kan ministeren oplyse om ME-behandlingen i Sverige?
Svar: Sundhedsstyrelsens udredning af indhentede oplysninger fra Sverige.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/477/svar/1628855/2141683.p
df
Sp. 478. Bliver der sengepladser til de hårdest ramte patienter på de højt
specialiserede behandlingstilbud til ME-patienter? Svar: Der henvises til svar på
spørgsmål 472.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/478/svar/1628854/2141680.p
df
Sp. 479. Vil ministeren indhente en udtalelse om behandling af ME fra de
Lægevidenskabelige Selskaber? Svar: Ja. Svaret fra LVS ventes midt i marts 2020.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/479/svar/1628231/2140578.p
df
Sp. 499. Har ministeren kommentarer til ledende overlæge på Funktionelle Lidelser i
Aarhus, Per Finks åbne brev om ME-behandling?
Svar: Der henvises til svar på spørgsmål 472.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/499/svar/1628853/2141677.p
df

