
Kære medlemmer af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg!

Ifm. jeres drøftelse af effektueringen af Folketingets vedtagelse V82, ønsker mine 
pårørende og jeg at gøre opmærksom på følgende bekymringspunkter:

1) I 2019 fik alle danskere ret til at sige nej til elektrochok, uden at miste retten til 
offentlig forsørgelse.

Et ensstemmigt Folketing vedtog ligeledes den 14. marts 2019, at den fysiske 
sygdom ME/CFS/kronisk træthedssyndrom (G93.3) skulle fjernes fra 
samlebetegnelsen funktionelle lidelser, at der skulle indhentes viden om sygdommen 
og igangværende behandlingsmuligheder fra andre lande, og at der skulle oprettes 
relevante udrednings- og behandlingsmuligheder for patienterne.

De danske ME-patienter og deres pårørende åndede lettede op: Nu ville Danmark 
endelig få den nyeste biomedicinske viden om sygdommen! Der ville ikke komme 
flere skrækhistorier som ME-patient Karina Hansens, der levede et normalt aktivt liv, 
indtil hun blev svært syg med ME. Til trods for at en uvildig psykiater havde vurderet, 
at hun ikke fejlede noget psykisk, fik psykiaterne fra Forskningsklinikken for 
Funktionelle Lidelser i 2013 tvangsindlagt Karina Hansen i 3,8 år på bl.a. Hammel 
Neurocenter, hvor de tvangsbehandlede hende med GET (gradueret fysisk træning) 
selvom hun græd af smerte og udmattelse. Grundet den manglende viden om 
sygdommen ME/CFS/kronisk træthedssyndrom (G93.3) i Danmark, mente 
psykiaterne fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, at Karina Hansen blot 
skulle tage sig sammen og træne, så ville hun blive rask. Men Karina Hansen endte i 
stedet med at få det så dårligt af de dagligt påtvungne smerter, at de måtte give 
hende antipsykotisk medicin. Før Karina Hansen blev tvangsindlagt, var hun i stand 
til at tale. Da det endelig lykkedes hende at slippe ud, talte hun ikke længere. Karina 
Hansen er efterfølgende endnu en gang - ved en uvildig psykiater udpeget af retten - 
blevet erklæret habil og har fået ophævet den uberettigede umyndiggørelse 
(https://fredericiaavisen.dk/laes-hele-karina-hansens-sygefsdorloeb/).

2) Sundhedsstyrelsens efterkommelse af Folketingets vedtagelse om at indhente 
viden om den somatiske sygdom ME/CFS (G93.3) og igangværende 
behandlingsmuligheder fra andre lande er mangelfuld og misvisende:

Det fremgår af en skrivelse fra Sundhedsministeriets chefkonsulent Birgitta Winkler 
til Sundhedsstyrelsen den 9. april 2019, at Sundhedsstyrelsen som et led i 
opfølgningen på Folketingets vedtagelse V82 er blevet bedt om at indhente viden om 
behandlingen af ME/CFS/kronisk træthedssyndrom (G93.3) fra Norge, Sverige og 
England (se bilag 1).

Desværre er Sundhedsstyrelsens efterkommelse af dette altafgørende punkt meget 
mangelfuld og misvisende:

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens svar på vores anmodning om aktindsigt den 10. 
august 2020, at Sundhedsstyrelsen ikke har besøgt en eneste central 
sundhedsmyndighed i udlandet for at indhente biomedicinsk viden om sygdommen 
(se bilag 2), ligesom de heller ikke har lagt en plan for at sikre en retvisende og 
fyldestgørende indhentelse af den nyeste biomedicinske viden om sygdommen.



Den 16. juni 2020 skrev mine pårørende og jeg til Sundhedsstyrelsen og spurgte, 
hvorfor Sundhedsstyrelsen ifm. efterkommelsen af Folketingets V82 ikke har fundet 
det relevant at besøge det biomedicinske ME/CFS-center i Sverige, hvor GET 
(gradueret fysisk træning) frarådes og aktivitetstilpasning anbefales 
(https://www.storaskondal.se/app/uploads/2020/04/info-om-me.pdf side 2), hvilket er den 
behandlingsform der efterlyses af de danske ME/CFS-patienter? 
 
Sundhedsstyrelsen svarede den 23. juni 2020: “Vi har valgt at fokusere på 
oplysninger fra de centrale sundhedsmyndigheder og har derfor ikke prioriteret at 
besøge konkrete behandlingstilbud.”

Vi er dog bekendte med, at Sundhedsstyrelsen den 14. maj 2019 besøgte “Recovery 
Norge” (se bilag 3), som er et alternativt firma, der lever af at sælge kurser til syge 
mennesker, som får at vide at de kan tænke sig raske, hvis de køber kurset. 

Det undrer os, at Sundhedsstyrelsen har prioriteret at deltage i et foredrag med et 
alternativt firma i Oslo, men har undladt at besøge de centrale norske 
sundhedsmyndigheders behandlingstilbud på Oslo Universitetssykehus.   

Sundhedsstyrelsen skriver i dokumentet “Model for styrkelse af udredning og 
behandling af funktionelle lidelser” den 12. august 2019: “Et fælles kendetegn for de 
funktionelle lidelser er, at de ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser 
eller andre medicinske tests.”

Havde Sundhedsstyrelsen besøgt de centrale norske sundhedsmyndigheders 
behandlingstilbud på Oslo Universitetssykehus, så havde Sundhedsstyrelsen ikke 
blot lært om behandlingsmuligheden aktivitetstilpasning  
(https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/PublishingImages/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/cfsme-senteret/Aktivitetsavpasning%20og%20energiøkonomisering%20energibesparende%20metoder%202017.pdf), 
men også om det faktum at man via den medicinske ergospirometri test kan 
påvise at ME/CFS-patienter (modsat raske mennesker og stort set alle andre 
patientgrupper) svækkes af gradueret fysisk træning (man kan høre den norske 
læge Katarina Lien fra Oslo Universitetssykehus fortælle om den medicinske 
ergospirometri test her: https://www.youtube.com/watch?v=ol96vxqJ8rA).

I “Behandling af kronisk træthedssyndrom i Norge, Sverige og England” oplyser 
Sundhedsstyrelsen den 9. august 2019 i stedet følgende til Sundheds- og 
Ældreministeriet: “Der er evidens for en positiv effekt af gradueret træning, og at 
træning ikke har alvorlige negative effekter.”

Konklusionen stammer fra Sundhedsstyrelsens egen publikation “Fysisk træning 
som behandling” fra november 2018. I publikationen nævner Sundhedsstyrelsen 
Cochrane som værende primær kilde til Sundhedsstyrelsens anbefaling af gradueret 
fysisk træning:

“Det primære fokus har været på systematiske oversigtsartikler, metaanalyser, 
herunder Cochrane-analyser, hvorefter der er identificeret eventuelt yderligere 
kontrollerede forsøg. Der er lagt størst vægt på de randomiserede, kontrollerede 
forsøg.” 
(www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Fysisk-traening-som-behandling.ashx side 6) 



“Evidensbaseret grundlag for fysisk træning: Et Cochrane review fra 2015 
inkluderede 8 randomiserede, kontrollerede studier omfattende 1518 personer med 
CFS i henhold til CDC-kriterier (3 studier) og Oxford-kriterier (5 studier). Dette review 
er senere opdateret i 2017, uden at der er inkluderet nyt materiale, og uden at 
konklusionerne er ændret .” 
(www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Fysisk-traening-som-behandling.ashx side 128) 

For at kunne forstå udtalelserne om de forskellige diagnostiske kriterier/definitioner 
og evidensen vedr. gradueret fysisk træning er det vigtigt at vide, at der findes 9 
forskellige diagnostiske kriterier/definitioner. Oxford-kriterierne fra 1991 er meget 
brede, hvilket øger risikoen for at inkludere patienter der reelt ikke lider af ME/CFS 
(G93.3) men af en anden træthedstilstand. Hvorimod CCC-kriterierne (Canadian 
Consensus Criteria) fra 2003, ICC-kriterierne (International Consensus Criteria) fra 
2011 og IOM-kriterierne fra 2015 er mere specifikke, idet de alle har PEM 
(anstrengelsesudløst symptomforværring) som et obligatorisk kriterie og dermed 
afgrænser patientgruppen.

Sagt på en anden måde: Resultater fra studier der inkluderer mange deltagere, 
der reelt ikke har ME/CFS (G93.3) men en anden træthedstilstand, kan ikke 
bruges til at konkludere noget om effekten af gradueret fysisk træning på ME/
CFS-patienter.

Dette konkluderede AHRQ (det uvildige anerkendte amerikanske “Agency for 
Healthcare Research and Quality”) allerede i 2016:

“Using the Oxford case definition [Oxford-kriterierne fra 1991, hvor PEM ikke er et 
obligatorisk kriterie] results in a high risk of including patients who may have an 
alternate fatiguing illness or whose illness resolves spontaneously with time. In light 
of this, we recommended in our report that future intervention studies use a single 
agreed upon case definition, other than the Oxford (Sharpe, 1991) case definition. If 
a single definition could not be agreed upon, future research should retire the use of 
the Oxford (Sharpe, 1991) case definition.”  
…
“By excluding the three trials using the Oxford (Sharpe, 1991) case definition for 
inclusion, there would be insufficient evidence of the effectiveness of GET 
[manglende evidens for effekten af GET] on any outcome.” 
(AHRQ: Addendum to Diagnosis and Treatment of Myalgic Encephalomyelitis/
Chronic Fatigue Syndrome - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK293931/pdf/Bookshelf_NBK293931.pdf side 1 + 11)

Dette konkluderes ligeledes af den svenske stats SBU i 2018: “Et hovedfund er, at 
der for personer, der er diagnosticeret i henhold til de canadiske kriterier [hvor PEM 
er et obligatorisk kriterie], ikke findes noget grundlag for at vurdere effekten af 
behandlingerne. De fleste undersøgelser anvendte ældre kriterier, og derfor er der 
en risiko for, at deltagerne havde andre tilstande, såsom udmattelsessyndrom 
[stressutlöst utmattningsyndrom ICD F43.8]. Derfor er det ikke muligt at bestemme, 
om resultaterne kan overføres til personer, der er diagnosticeret i henhold til de 
canadiske kriterier.” 
(https://www.sbu.se/contentassets/6cd5f3fca9b04377b689ff7bfdcbafea/myalgisk_encefalomyelit_kroniskt-trotthetssyndrom_me_cfs.pdf) 



Sundhedsstyrelsen skriver også selv i deres rapport “Fysisk træning som 
behandling” i november 2018: 

“I IOM-kriterierne indgår det i definitionen, at patienterne bliver dårlige efter 
fysisk aktivitet. Der er ikke udført studier vedrørende patienter, diagnosticeret i 
henhold til disse kriterier.”
 
Cochrane (Sundhedsstyrelsens primære kilde til evidens vedr. gradueret fysisk 
træning) har i oktober 2019 ligeledes ændret deres konklusion vedr. gradueret fysisk 
træning til “Patients diagnosed using other criteria [andre diagnostiske kriterier/
definitioner] may experience different effects” og “We are uncertain about the 
risk of serious adverse reactions because the certainty of the evidence is very 
low” (https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003200.pub8/full).

Cochrane har samtidigt med udgivelsen af deres seneste review i oktober 2019 
varslet, at de planlægger at udgive et helt nyt review med udgangspunkt i den nyeste 
viden på området:

“This amended review [=det seneste review som Cochrane udgav i oktober 2019] is 
still based on a research question and a set of methods from 2002, and reflects 
evidence from studies that applied definitions of ME/CFS from the 1990s. … 

We have decided, therefore, that a new approach to the publication of 
evidence in this area is needed; and, today we are committing to the production of 
a full update of this Cochrane Review, beginning with a comprehensive review of the 
protocol, which will be developed in consultation with an independent advisory group 
that we intend to convene. This group will involve partners from patient-advocacy 
groups from different parts of the world who will help us to embed a patient-focused, 
contemporary perspective on the review question, methods and findings.” 
(https://www.cochrane.org/news/publication-cochrane-review-exercise-therapy-chronic-fatigue-syndrome)

Da Sundhedsstyrelsen i publikationen “Fysisk træning som behandling” i november 
2018 selv angiver Cochranes review fra 2015 og 2017 som værende den primære 
kilde til Sundhedsstyrelsens konklusion om at “der er lav grad af evidens for en 
positiv effekt af gradueret træning” og “der er ikke evidens for forværring af 
symptomer efter gradueret træningsterapi” (side 124), ville det således synes logisk, 
at når Cochrane i oktober 2019 har ændret sin konklusion til “Patients diagnosed 
using other criteria [andre diagnostiske kriterier] may experience different effects” 
og “We are uncertain about the risk of serious adverse reactions because the 
certainty of the evidence is very low”, så burde den ændrede konklusion på området 
nu være at finde i Sundhedsstyrelsens vejledninger vedr. den somatiske sygdom 
ME/CFS (G93.3), særligt set i lyset af Folketingets vedtagelse V82 den 14. marts 
2019. 

Imidlertid fremgår de ændrede konklusioner på området hverken af 
sundhedsministerens svar 246 den 16. december 2019 
(https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/246/svar/1619164/2125189.pdf), eller af 
sundhedsministerens svar under det åbne samråd den 14. januar 2020 (“det 
vurderes, at der er en lav grad af evidens for en positiv effekt af gradueret træning, 



mens der ikke er evidens for forværring af symptomer efter fysisk træning”), eller af 
Sundhedsstyrelsens svar den 31. august 2020 
(https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/1471/svar/1685259/2237064.pdf). 

Sundhedsstyrelsen undlader også at oplyse om, at CCC-kriterierne i høj grad 
anvendes til at stille diagnosen ME/CFS (G93.3) i både Norge og Sverige, ligesom 
man i Norge og Sverige heller ikke tvangsbehandler patienterne med GET.

3) Sundhedsstyrelsens efterkommelse af Folketingets V82 om at adskille ME/CFS/
kronisk træthedssyndrom (G93.3) fra samlebetegnelsen funktionelle lidelser samt 
oprette relevante udrednings- og behandlingsmuligheder til patienterne er 
mangelfuld:  

Sundheds- og Ældreministeriet udbad sig den 9. april 2019 “en særskilt vurdering af 
en model for en evt. udvidelse af behandlingskapaciteten for funktionelle lidelser og 
ME og ressourceforbruget forbundet med en sådan model” (se bilag 1), men 
Sundhedsstyrelsens forespørgsel desangående til Per Fink (ledende psykiater på 
Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser) og Sven Viskum den 18. juni 2019 
lyder noget anderledes: “Kære begge. Vi er af ministeriet blevet bedt om at 
udarbejde et skøn over hvad udgiften vil være ved en udvidelse af kapaciteten af de 
specialiserede udrednings- og behandlingstilbud for patienter med funktionelle 
lidelser. Anmodningen er et led i opfølgningen på Folketingets beslutning 
vedrørende kronisk træthedssyndrom fra marts.” (Se bilag 4) 

I Sundhedsstyrelsens henvendelse til Hammel Neurocenter den 21. juni 2019 er der 
en lignende formulering: “Jeg skriver til dig fordi vi i Sundhedsstyrelsen af 
Sundhedsministeriet er blevet bedt om at udarbejde et skøn over hvad en forbedret 
indsats for patienter med funktionelle lidelser vil koste.” (se bilag 5)

4) Sundhedsstyrelsen opstiller diagnostiske kriterier for at anvende WHOs 
diagnosekode G93.3 Benign Myalgic Encephalomyelitis, som er i strid med den 
internationale lægefaglige konsensus, og som gør det nærmest umuligt for det 
danske sundhedspersonale at anvende WHOs diagnosekode G93.3 Benign Myalgic 
Encephalomyelitis:

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens svar på spørgsmål 1544 
(https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/1544/svar/1685258/2237062.pdf), at 
Sundhedsstyrelsen gør det til et obligatorisk diagnostisk kriterie for at stille 
diagnosen DG933A Benign Myalgisk Encephalomyelitis, at tilstedeværelsen af en 
inflammatorisk tilstand i hjernen skal “sandsynliggøres eksempelvis på baggrund af 
en scanning eller undersøgelse af spinalvæsken”.

Vi ønsker at gøre opmærksom på, at dette er i strid med Folketingets vedtagelse 
V82 om at indhente viden om sygdommen fra andre lande, da ingen af de 
eksisterende 9 diagnostiske definitioner har det som et kriterie, at den 
inflammatoriske tilstand i hjernen skal sandsynliggøres på baggrund af en 
hjernescanning eller undersøgelse af spinalvæsken. 

I udlandet forskes der (https://www.youtube.com/watch?v=8XrdSlpUQTE) i at 
udvikle en billeddiagnostisk metode, som kan påvise den lave grad af kronisk 



inflammation i hjernen, som med al sandsynlighed findes hos ME/CFS (G93.3) 
patienter.    

Men som Sundhedsstyrelsen også selv konkluderer i “Fysisk træning som 
behandling” i 2018, så findes der endnu ikke en gennemprøvet billeddiagnostisk 
metode, der kan påvise den lave grad af inflammation i hjernen hos ME/CFS-
patienter: “Tilsvarende har strukturelle abnormaliteter ikke kunnet bekræftes 
billeddiagnostisk, omend pilotstudier med få patienter har kunnet finde forskelle ved 
MR spektroskopi” (www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Fysisk-traening-som-behandling.ashx side 125). 

Hvad angår undersøgelse af spinalvæsken, så er det velkendt, at spinalvæsken ofte 
ikke viser noget, hvorimod man finder tegn på inflammation i patientens rygmarv, 
hvis patienten obduceres efter sin død (https://www.youtube.com/watch?v=yrBAlKtroBw).  

Det er derfor i strid med Folketingets V82, når Sundhedsstyrelsen opstiller 
diagnostiske kriterier, som umuliggør anvendelsen af WHOs diagnosekode G93.3 
Benign Myalgic Encephalomyelitis.

5) Manglende inddragelse af patienterne og patientforeningen

I 2012 vedtog Folketinget at nedlægge det uvildige Nationale Forebyggelsesråd, idet 
man mente, at Sundhedsstyrelsen, patientforeningerne, forskerne, lægeforeningen, 
kommunerne og TrygFonden kunne varetage indsatsen 
(https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201112L00110 -> se punkt 2.4 “Nedlæggelse af 
Det Nationale Forebyggelsesråd”).

I Sundheds- og Ældreministeriets henvendelse til Sundhedsstyrelsen den 9. april 
2019 spørges der også ind til “oplysninger om inddragelse af relevante parter som fx 
patientforeninger” (se bilag 1).

På trods af dette har Sundhedsstyrelsen ikke taget noget initiativ til at inddrage 
patienterne eller patientforeningen, udover et proforma møde med patientforeningen, 
hvor Sundhedsstyrelsen orienterede om sine allerede vedtagne beslutninger - hvilket 
næppe kan sidestilles med at mødes mhp. aktivt at inddrage patienternes erfaringer 
inden beslutningerne træffes.

6) Sundhedsstyrelsen undlader at oplyse om, at et ensstemmigt Folketing i England i 
januar 2019 har vedtaget at stille et forslag til regeringen om at fjerne anbefalingerne 
om GET og CBT: 

“Appropriate ME Treatment
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.” 



Se debatten og vedtagelsesteksten fra det engelske Folketing her: 
https://www.me-pedia.org/wiki/UK_Parliament_Commons_Chamber_debate_24th_January_2019 

Læs den transskriberede debat fra det engelske Folketing her: 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2019-01-24/debates/FA1BBC27-37A7-4BFD-A2C0-A58B57F41D4D/AppropriateMETreatment 

Det engelske NICE er nu ved at revidere de engelske anbefalinger vedr. GET og CBT - 
revideringen forventes udgivet i april 2021: 
https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10091 

England har den 23. juni 2020 bevilliget 3,2 mio. britiske pund til biomedicinsk 
genetisk forskning. 

7) Mangelfuld viden = mangelfuld behandling

I Sundhedsstyrelsens besvarelse “Behandling af kronisk træthedssyndrom i Norge, Sverige 
og England” til Sundheds- og Ældreministeriet den 19. august 2019 afslutter 
Sundhedsstyrelsen sin besvarelse med at skrive: 

“Der efterlyses et generelt løft af viden om sygdommen blandt sundhedsprofessionelle, 
bedre og mere ensartede tilbud om udredning og behandling og mere forskning i 
sygdommens årsager og i effektive behandlingsmetoder. 
  Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at anbefalingerne i rapporten fra juni 2018 
addresserer udfordringerne i forhold til behandlingen af funktionelle lidelser, herunder 
kronisk træthedssyndrom.”

Hvordan skal Sundhedsstyrelsen nogensinde kunne tilvejebringe det generelle løft af viden 
om sygdommen som Folketinget, sundhedspersonalet, patienterne og deres pårørende 
efterlyser, hvis Sundhedsstyrelsen ikke indhenter den nyeste biomedicinske viden om 
sygdommen, og hvis Sundhedsstyrelsen sågar fortsætter med at anbefale en 
behandlingsform hvor op til 82% af patienterne oplever forværringer og nogle får varige 
funktionsnedsættelser?

Det er vores mening, at det er både uetisk og lægefagligt uforsvarligt at tvangsindlægge 
alvorligt fysisk syge habile patienter og herefter udsætte dem for eksperimentel behandling. 
Behandlinger som savner tilstrækkelig med videnskabelig evidens for en sikker positiv effekt 
(såsom GET behandling af ME/CFS-patienter diagnosticeret efter de nyere diagnostiske 
kriterier, hvor PEM er et obligatorisk kriterie) bør aldrig udføres under tvang.

For en god ordens skyld gøres i den henseende opmærksom på, at WHO har afvist at 
medtage diagnosekoderne for funktionelle lidelser i deres nyeste 
diagnoseklassifikationssystem ICD11, idet WHO vurderer, at der ikke er tilstrækkelig med 
videnskabelig evidens til at understøtte hypotesen om funktionelle lidelser.

Vi bønfalder jer derfor om at sørge for, at der nedsættes en uvildig arbejdsgruppe, der kan 
sørge for at den nyeste biomedicinske viden indhentes, således at der kan oprettes en 
behandlingstilgang der reelt hjælper ME/CFS-patienterne.

Vh Lalita Lis Lauridtsen (ME-patient) og pårørende
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