Artikler + TV-indslag bragt om sygdommen ME, primært i danske medier
**************************** ********************************************** ********

15. december 2020 – Neurologisk tidsskrift
Regionale centre til behandling af ME på vej
https://bit.ly/3mtiB5C

14. december 2020 - Ude og Hjemme
Milenes liv gør godt
https://www.udeoghjemme.dk/skaebner/udsatte-mennesker/milenes-liv-goer-ondt

11. december 2020 – Sundhedspolitisk Tidsskrift
Kovending på vej i England: Vil fjerne anbefaling af træning til ME-patienter https://bit.ly/37SZ8pT

11. december 2020 – Propatienter.dk
Professor chokeret over NICE: Træning hjælper ME-patienter
https://propatienter.dk/nyheder/3282-professor-chokeret-over-nice-traening-hjaelper-me-patienter.html

11. december 2020 – Neurologisk Tidsskrift
ME Forening: Danske myndigheder bør lægge sig i kølvandet på NICE
https://neurologisktidsskrift.dk/sygdomme/sovnlidelser/115-me-forening-danske-myndigheder-borlaegge-sig-i-kolvandet-pa-nice.html

11. december 2020 – Neurologisk Tidsskrift
Professor chokeret over NICE: Træning hjælper ME-patienter
https://neurologisktidsskrift.dk/sygdomme/sovnlidelser/116-professor-chokeret-over-nice-traeninghjaelper-me-patienter.html

11. december 2020 – Neurologisk Tidsskrift
NICE vil fjerne anbefaling af træning til ME-patienter
https://neurologisktidsskrift.dk/sygdomme/sovnlidelser/117-nice-vil-fjerne-anbefaling-aftraening-til-me-patienter.html
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3. december 2020 – Politiken – kronik af Madelleine Müller
Kronisk syg: Sexisme gennemsyrer sundhedsvæsnet og der er massiv diskrimination mod
’kvindesygdomme’. Stop det dog. https://bit.ly/3oob4qp

1. december 2020 – Information
Kontroversiel beslutning om kronisk træthedssyndrom har ikke løst uenighederne om
behandlingen
https://www.information.dk/indland/2020/11/politisk-beslutning-kronisk-traethedssyndrom-me-loestuenigheder-behandling

14. november 2020 – Dagens Medisin (norsk)
På vei mot nye retningslinjer for ME/CFS?
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/11/14/pa-vei-mot-nye-retningslinjer-for-mecfs/

11. november 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Politikere efter møde: Det er ikke godt nok
Der er bred enighed blandt partier om, at det ikke er godt nok, at en enig folketingsbeslutning på MEområdet endnu ikke er effektueret https://bit.ly/2IqPmCs

11. november 2020 - Ugeavisen Esbjerg
Leder af journalist Rune Weitling: Når magten bliver fuldkommen

https://ugeavisen.dk/esbjerg/artikel/mening-n%C3%A5r-magten-bliver-fuldkommen

2. november 2020 – ME nyt, ME Foreningens medlemsblad
Psykolog siger farvel til funktionelle lidelser: ”Som det er nu, går det den forkerte vej”
Interview med sundhedspsykolog Peter la Cour, tidligere leder af videnscenter for funktionelle lidelser
https://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2020/10/ME-nyt-nr-2-2020-11.pdf

29. oktober 2020 – Ugeavisen Esbjerg
ME-sag drøftes på Christiansborg igen
https://bit.ly/3eosCPc

29. oktober 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Sundhedspsykolog siger fra: Jeg forstår ikke, at der ikke er røget hoveder
https://bit.ly/3jR1REg
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22. oktober 2020 – Sundhedspolitisk tidsskrift
Debatindlæg af Esben og Vibeke Gustavussen: Sundhedsstyrelsens rapport om svensk ME-behandling er
fejlagtig, https://bit.ly/2JAvGwu

21. oktober 2020 – Politiken.dk
Det er landsbyen med le og fakler. Hekseforfølgelse. Sådan har det føltes
https://bit.ly/2Tekw1S
Artiklen blev bragt i den fysiske udgave af Politiken i PS Søndag 18.10.2020

19. oktober 2020
Dr. Fauci warns of scary COVID Symptoms
https://yhoo.it/3erPfCB

8. oktober 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Læge: Marie Louise sag kan live en isbryder
https://bit.ly/36aFnt9

7. oktober 2020 - Nature
Long COVID: let patiens help define longlasting COVID symptoms
https://go.nature.com/32bRVPN

7. oktober 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Specialcentre placeres ved årsskiftet
https://bit.ly/2I8tVpm

2. oktober 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Ugeavisen mener: Ingen er for store til at tage fejl og erkende det.
https://bit.ly/3eu8Bqr

2. oktober 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Markant folketingspolitiker: Det glæder mig, at kommunen har undskyldt for det dårlige forløb
https://bit.ly/34hfjwL
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2. oktober 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Borgmester: Er ingen skam at beklage
https://ugeavisen.dk/esbjerg/artikel/borgmester-er-ingen-skam-at-beklage

2. oktober 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Efter fire år i helvede er der nu håb
https://ugeavisen.dk/esbjerg/artikel/me-sagen-efter-fire-%C3%A5r-i-helvede-er-der-nu-h%C3%A5b

30. september 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Sejr for syg datter i ME-sagen efter fire år: Fanø Kommune erkender fejl og siger undskyld.
https://bit.ly/3kvEAcl

30. september 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Patientforening: Fanø-sagen kan blive vores løftestang https://bit.ly/37r6phX

29. september 2020 – The Polyphony
Shame, Stigma and ”Unexplained” Symptoms by Sarah Spence
https://thepolyphony.org/2020/09/29/shame-stigma-and-unexplained-symptoms/

11. september 2020 – ME Foreningens Facebook-side
Efteruddan læger i ME, af Lene Christiansen, medlem af ME Foreningens bestyrelse
https://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2020/09/Efteruddan-danske-laeger-i-ME-.pdf

20. august 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Stadig ingen dato for tur til Sverige-tur
https://bit.ly/3jqUpjd

11. juli 2020 - TV 2 Nyhederne
Forskere taler nu om et ’post covid-19-syndrom – og vil have det anerkendt som sygdom.
https://bit.ly/2TqBZVb

18. juni 2020 – DR P1 Morgen
Interview med sundhedsordfører Liselott Blixt (DF), næstformand i ME Foreningen
Cathrine Engsig og ME-patient Louise Juul Nielsen.
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https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2020-0618?fbclid=iwar3w6zgxhzfbzhkpfkhnnlizuktrzlfvocw4s-czeylqlnaxzvwvhd5cetg#!01:22:58
Fra minuttal 1.22.55

1. juni 2020 – Videnskab.dk
Indledende studie: ME-patienter fik det bedre efter at få kræftmedicin
https://bit.ly/2MpNrN3

10. maj 2020 – Dagens Medisin (svensk tidsskrift)
ME-patienter skal ikke lide under forskningen, debatartikel af Nina E. Steinkopf
https://bit.ly/3csBcut

2. marts 2020 - Videnskab.dk
Kronisk træthedssyndrom: Hjælper genoptræning, eller gør det folk mere syge?
https://videnskab.dk/krop-sundhed/kronisk-traethedssyndrom-hjaelper-genoptraening-eller-goer-det-folkmere-syge

28. februar 2020 – BT
Bendine frygter Corona: Egoistisk at tage ud at rejse nu
https://www.bt.dk/samfund/bendine-frygter-corona-egoistisk-at-tage-ud-at-rejsenu?fbclid=IwAR114Hic7fWuBAvJW9oYVfWrVRZLx3klvj2q3Wc4_2BIEJTr5ZSkO6if3Zk

28. februar 2020 – Ugeskrift for Læger
”De latterliggør dig og fremstiller dig som en læge, der hader patienterne”
Det kan være særdeles heftigt at arbejde i et så konfliktfyldt område som kronisk træthed. Psykiater
Andreas Schröder har selv oplevet at blive hængt ud på nettet og blive offentligt udskammet. Alligevel bliver
han ved – og efter at være gået ned med stress og depression er han blevet mere åbenmundet og modig.
https://ugeskriftet.dk/nyhed/de-latterliggor-dig-og-fremstiller-dig-som-en-laege-der-haderpatienterne?fbclid=IwAR2M-5141MIH2Nbq7LYGeYuhz4hJJKTyWSLLKdp8Wcv9hLX4xrYL7jv20Bo

28. februar 2020 - Ugeskrift for Læger
ME-debat slider ”Det føles som at slå i en dyne”
Af Bodil Jessen
Hackede telefoner, trusselsvideoer og skældsord på sociale medier har været en del af debatten om kronisk
træthed (CFS/ME). Vreden er ofte voldsom, og chikane kan skræmme læger væk, viser udenlandske
erfaringer. Men patienterne er der stadig, og de har brug for meget mere hjælp, end de får i dag.
https://ugeskriftet.dk/nyhed/me-debat-slider-det-foles-som-sla-i-endyne?fbclid=IwAR0vx7DS9lreZrQSkXjUPby1mbEC1aKRxAXq-LHFZBAC1F2pRzu3k3_GqAU
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27. februar 2020 - Dagens Medicin
Sundhedspolitikere: Vi er enige med lægerne, men vi kommer stadig til at lytte til patienterne
Lægeformanden Andreas Rudkjøbing vil have sundhedspolitikerne til at holde fingrene fra fagligheden i
sager som eksempelvis medicinsk cannabis. Her er politikernes svar.
https://dagensmedicin.dk/sundhedspolitikere-vi-er-enige-med-laegerne-men-vi-kommer-stadig-til-at-lyttetil-patienterne/?fbclid=IwAR2CNGcTfT24OJHnQP2iAMd0aWsbIiTmEBhMSTmBQoWGkhDfAGjZ4lckIDI

25. februar 2020 – Dagens Medicin – debatindlæg
Af formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing: Lad fagligheden råde
https://dagensmedicin.dk/lad-fagligheden-raade/

25. februar 2020 – Sundhedspolitisk Tidsskrift
Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020
https://propatienter.dk/meninger/2691-neurologien-kan-fa-kaempe-gennembrud-i-2020-erne.html

19. februar 2020 - Ugeavisen Esbjerg
Under mistanke og ME-sagen: Fanø har fælles træk
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/Under-mistanke-og-ME-sagen-Fanoe-sager-har-faellestraek/artikel/438779?fbclid=IwAR3LkkO2ZUqxxg-HTGtEbcUjLp9TSBtrueKChdm-nJ1P7gjZF9qHPTNDKdU

17. februar 2020 - Malou efter tio Svensk TV4
Flere ME-sjuka har tagit sina liv. ”Det finns faktiskt mycket att göra”.
Interview med Sture Eriksson, viceordførende i den svenske ME Forening, RMA, Riksförbundet för
ME-patienter https://bit.ly/37WNOXX

14. februar 2020 – Aftonbladet i Sverige
Tre självmord på drygt en vecka,
Tre ME-sjuka personer har tagit livet av sig i Sverige på nio dagar. Det uppger Kerstin Heiling, ordförande
för Riksförbundet för ME-patienter.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XgBPqx/tre-me-sjuka-har-begatt-sjalvmord-pa-drygt-en-vecka

12. februar 2020 – Fagbladet Journalisten
Sådan satte Ugeavisen Esbjerg dagsorden landet over med to års gravearbejde https://bit.ly/2SJ7hWf
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12. februar 2020 – Aftonbladet i Sverige – debatindlæg
Det finns hopp för de ME-sjuka, Läkare: Specialistvården fungerar – se till att patienterna får den
Af Björn Bragée, leg.läkare, specialist i smärtlindring, anestesi och intensivvård, Bragée kliniker
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Qo0mP8/det-finns-hopp-for-de-me-sjuka?

4. februar 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Sundhedsstyrelsen vil med til Sverige
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Sundhedsstyrelsen-vil-med-tilSverige/artikel/436650

3. februar 2020 – Propatienter.dk
Lægeformand: Der er brug for en fredsmægler i debatten om funktionelle lidelser
Debatten om sundhedsvæsnets indsats for patienter med såkaldt funktionelle lidelser er så konfliktbetændt, at der er behov for en mægler, mener Anders Beich, formand for de praktiserende lægers
videnskabelige selskab, DSAM.

https://propatienter.dk/nyheder/2627-beich-der-er-brug-for-en-fredsmaegler-i-debatten-omfunktionellelidelser.html?fbclid=IwAR2SKBoYJH2j1Y_6iMO51U2CRJUBY4UJqOmXGQzKSM_OwJOEfdU
iPjoHypQ

30. januar 2020 - P Psykologernes Fagmagasin – artikel
Af Charlotte Ryhl, cand.psych., specialist i psykoterapi, selvstændig praktiserende psykolog og specialevejleder
ved Københavns Universitet

Psykologer har også et ansvar for børn og unge med ME
https://bit.ly/37FPIwz

29. januar 2020 – Aftenklubben på Radio Nova
Interview med Per Fink om ME
https://radioplay.dk/podcast/aftenklubben/lyt/2025541/?fbclid=IwAR3nG23ATJme2pgOrVpGlwhHVfWY1
WCnNlU2PhmG_NPsJ_u1rC_CNXzOQ8M

29. januar 2020 - TV2 Bornholm
ME-ramt dreng Frederik Bugge Larsen fortæller til TV2 /Bornholm om, hvordan det er at leve med ME
https://www.facebook.com/watch/?v=519117985386069
Find udsendelsen fra 29. januar 2020 og spil frem til 3.30.

29. januar 2020 – Information skriver leder om ME
Patienterne er de store tabere i den polariserede diskussion om kronisk træthedssyndrom
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Det er på høje tid, at der er kommet politisk fokus på kronisk træthedssyndromet ME. Det er afgørende for,
at den sårbare patientgruppe får den opmærksomhed og anerkendelse, som længe har manglet. Men
løsningen er ikke, at politikerne bestemmer, hvordan lægerne skal diagnosticere
Intet link

28. januar 2020 – Dagbladet Information
14.000 danskere lider af kronisk træthedssyndromet ME. Politikere og fagfolk skændes om
behandlingen
https://www.information.dk/indland/2020/01/14000-danskere-lider-kronisk-traethedssyndromet-mepolitikere-fagfolk-skaendes-behandlingen?fbclid=IwAR1sJPccjWGPrtoTISZNhmgjPVs-KDBRVVqtK0C6S9_TRuRHnWvefJVUw0

27. januar 2020 Kr. Dagblad – kronik af psykiater Per Fink
Overlæge: vi må tage funktionelle lidelser alvorligt
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/overlaege-vi-maa-tage-funktionelle-lidelser-alvorligt

26. januar 2020 DR Deadline – interview m Liselott Blixt og Andreas Rudkjøbing
https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-skal-politikerne-kunne-omskrive-laegeboegerne_164988

23. januar 2020 – Skoleledernes hjemmeside:
Råd til skoler med langtidssyge elever
https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/nyheder/2020/raad-til-skoler-med-langtidssygeelever/

22. januar 2020 – Ugeavisen Esbjerg
ME-sagen: Minister sætter styrelse på plads
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Minister-saetter-styrelse-paa-plads/artikel/434749

22. januar 2020 Ugeavisen Esbjerg - kommentar af redaktør Erik Haldan
Ugeavisen mener: Måske lidt samarbejde kunne hjælpe
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/Ugeavisen-mener-Maaske-lidt-samarbejde-kunnehjaelpe/artikel/434751

22. januar 2020 Ugeavisen Esbjerg
ME-sagen: Sundhedsordfører kan godt se Fanø-familie i arbejdsgruppe
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Sundshedsordfoerer-kan-godt-se-Fanoe-familie-iarbejdsgruppe/artikel/434750
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21. januar 2020 Videnskab.dk
Funktionelle lidelser: »Ingen sygdomme kommer som et lyn fra en klar himmel«
https://videnskab.dk/krop-sundhed/funktionelle-lidelser-der-er-jo-ingen-sygdomme-der-kommer-som-etlyn-fra-en-klar-himmel

21. januar 2020 – Kr. Dagblad debatindlæg af pensioneret overlæge
Overlæge: Nedværdigelse af patienten at kalde kronisk træthedssyndrom for en ”funktionel
lidelse”.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/overlaege-i-psykiatri-det-er-en-nedvaerdigelse-afpatienten-kalde-kronisk

20. januar 2020 DR Ultra – Rasmus Vind
Mød megatrætte Rasmus
https://www.dr.dk/tv/se/boern/ultra/ultra-nyt/ultra-nyt-9/ultra-nyt-2020-0120?ultra_app=true&ultra_header=true&fbclid=IwAR3VpgHsnqXskGeHE9sAhk5CgRY1HVUHf58rrv4KLhJ9SKDE5qCkxMaWsM#!/

20. januar 2020 Politiken – analyse af sundhedsredaktør Lars Igum Rasmussen
Styrelse taber kamp om sær lidelse
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7603026/Styrelse-taber-kamp-om-s%C3%A6rlidelse

19. januar 2020 Radio4 weekendmorgen
Interview med ME-patient 22-årige Emma Keck Holm og næstfmd Cathrine Engsig,
ME Foreningen og lektor Rikke Olsen, Aarhus Universitet
19.1.2020 kl. 8 - 9: minuttal 32.20 – 55.00

https://www.radio4.dk/program/radio4-morgenweekend/?fbclid=IwAR3MhqHzNtWRxDjIH0sxjoIGmOrzsRkp8I1oW3PU5JgO6CNRCOumfjNX8r8

19. januar 2020 Nordjyske
Kamilla er ramt af en ondskabsfuld sygdom: Selv et brusebad kan udmatte hende totalt
https://nordjyske.dk/nyheder/kamilla-er-ramt-af-en-ondskabsfuld-sygdom-selv-et-brusebad-kan-udmattehende-totalt/f0561543-dc32-4de9-997c-067d1b2a780a?fbclid=IwAR3wlKoyY4LGamOPlDhqBJEZP-
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1HdAitbbdkIUCF1q_ULoz3Y4HNdM4SZXI

17. januar 2020 NRK.no - Kronik af professor Ola Saugstad
Giv ME-syge hjælp som virker
https://www.nrk.no/ytring/gi-me-syke-hjelp-som-virker-1.14851444

17. januar 2020 Fredericia Avis - læserbrev af Vibeke og Esben Ilsøe Gustavussen
Sundhedsstyrelsen misinformerer ministeren
https://fredericiaavisen.dk/sundhedsstyrelsen-misinformerer-ministeren/

17. januar 2020 Kr. Dagblad – Kronik af Peter la Cour,
fhv. daglig leder af Center for Komplekse Symptomer, psykolog og ph.d. med speciale i
sundhedspsykologi Vores tilgang til ME må gøres fuldstændig om
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/hoerer-me-hjemme-i-psykiatrien-eller-laegevidenskaben

16. januar 2020 Ugeskrift for Læger
ME-fagfolk advarer: Debatten kan gå ud over patienterne
https://ugeskriftet.dk/nyhed/me-fagfolk-advarer-debatten-kan-ga-ud-over-patienterne

16. januar 2020 Politiken
Neurologer: De kronisk trætte hører ikke til hos os
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7602317/De-kronisk-tr%C3%A6tte-h%C3%B8rerikke-til-hos-os

15. januar 2020 Sundhedspolitisk Tidsskrift
Heunicke lover ME-patienter specialiseret behandling
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2906-heunicke-lover-me-patienter-specialiseretbehandling.html?fbclid=IwAR1DxJLa-7939IEOk_5qCJotlKyC24Iq_hKGRmME6hIwzRlBw3FJDwQyXCY

15. januar 2020 Politiken Sundhed
Politiken havde ingen løfter med til kronisk trætte patienter
http://politiken.peytzmail.com/v/hrunhd/xkbrca/0104592091
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15. januar 2020 Politiken
Samråd: Patienter med kronisk træthed fik ikke lovet særlige tilbud men ministeren vil drøfte
specialiseret behandling https://politiken.dk/del/SAe-5kAAJ5IQ

15. januar 2020 Kr. Dagblad
ME-patienter får lovning på bedre behandling
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/me-patienter-faar-lovning-paa-bedrebehandling?fbclid=IwAR06XjIH_GS6aROZmd8o5Qd9s2r5ube5UZ4ylkjalZQGTCgTq5GiB8jH_2Q

14. januar 2020 – Ugeavisen Esbjerg
Før samråd om ME-sagen: Internationale forskere presser Danmark
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/Foer-samraad-om-ME-sagen-Internationale-forskere-presserDanmark/artikel/433583

14. januar 2020 TV-avisen kl. 18.30 på Danmarks Radio
10-20.000 danskere får ingen hjælp i sundhedsvæsenet, interview med Marie Louises forældre
se 12 minutter inde i indslaget:
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-v_formand-faar-fuld-opbakning-i-sag-om-kristianjensen_162640

14. januar 2020 – DR.dk artikel
TV-lægen: Politikere og danske eksperter er dybt uenige om træthedssyndrom
https://www.dr.dk/nyheder/indland/tv-laegen-politikere-og-danske-eksperter-er-dybt-uenige-omtraethedssygdom?fbclid=IwAR28zUu-qqhKtzjZffLQUR-TGhGvBq6GYHALw-YGE9M1X_YKPFp2ss4AbBE

14. januar 2020 i Politiken - Helene Probst, chef i Sundhedsstyrelsen, debatindlæg
Det er på tide at øge forståelsen for patienter, der lider af kronisk træthed
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7599950/Det-er-p%C3%A5-tide-at-%C3%B8geforst%C3%A5elsen-for-patienter-der-lider-af-kronisk-tr%C3%A6thed?shareToken=rEVE62AAJ3mw
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14. januar 2020 Sundhedspolitisk tidsskrift
Lægegrupper sender åbne breve til sundhedsudvalget forud for samråd om omdiskuteret
sygdom.
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2899-laegegrupper-sender-abne-breve-tilsundhedsudvalget-forud-for-samrad-om-omdiskuteretsygdom.html?fbclid=IwAR17y5gpTwA4QR1qdHTHvec85J7n1qaFeUiTjmT_2JTT-zCiMYUHC2RKkCU

14. januar 2020 Danmarks Radio
P1 Morgen, P1 Radioavisen, P4 eftermiddag Nordjylland - tema om ME
P1 Morgen kl. 6.10, 7.38, 8.10
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2020-01-14
Kl. 0.13 - 0.21 ME-patient Emma og Cathrine Engsig, næstfmd i ME Foreningen
Kl. 1.42 - 1.46 Liselott Blixt, sundhedsordfører for DF
Kl. 2.13 Cathrine Engsig
Kl. 2.15 - 2.20 sundhedsminister Magnus Heunicke og Liselott Blixt
kl. 11 Radioavisen P1: 00.50 Vibeke Ilsøe Gustavussen
https://www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavisen-2020-01-14-1100?fbclid=iwar2to3_4mvkuqlq_zgmf1rciscdxqyeotcras4mwzhcjd7seh2igqdvbboq
Kl. 12 Radioavisen fra 1.34: Cathrine Engsig, Magnus Heunicke, Rasmus Vind og mor Line Vind + TV-lægen
Peter Qvortrup Geisling https://www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavisen-2020-01-14-12-00
P4 Eftermiddag Nordjylland fra 00.37 og derefter Kamillas kæreste Bjarke fortæller om hendes tilstand
00.37.48 - 42. https://www.dr.dk/radio/p4nord/p4nord-eftermiddag/p4-eftermiddag-2020-0114?fbclid=iwar1k-0jc9n5e3oymup__u0auscijxp7ibfvqkf5qc2s0yhw2nvfkle5yl48
00.46.02 til 50.10 Bjarke fortæller om deres forventninger til samrådet

14. januar 2020 DR P3 - indslag direkte fra Rasmus Vinds værelse
ME-patient Rasmus Vind https://www.dr.dk/radio/p3 fra 2 timer inde i lydfilen

Artikel om Rasmus Vind på dr.dk: https://www.dr.dk/nyheder/indland/rasmus-lider-afsygdommen-me-sidder-dagen-lang-paa-sit-vaerelse

14. januar 2020 Randersidag.dk
Åbent brev til Sundhedsministeren og de øvrige medlemmer af folketinget
https://www.randersidag.dk/mobil/aabent-brev-til-sundhedsministeren-og-de-oevrige-medlemmer-affolketinget/30477?fbclid=IwAR2Uqqcm-dR1XpupauDcTHntNTf7665Ui9dC-mQqnXAo-UeY9-8ATL4SnhU

14. januar 2020 i Politiken
Forsker måtte indlogeres på hotel under falsk navn: Sygdomsaktivister truer forskere til tavshed
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https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7599828/Sygdomsaktivister-truer-forskere-tiltavshed?fbclid=IwAR2yabQFjwZrOwK0u49yC6IgL-kNbccnOaHnArIgHfCfQ12LJHGEiOq_CsY

14. januar 2020 i Kr. Dagblad
Sygdomsaktivister truer forskere til tavshed
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/sygdomsaktivister-truer-forskere-til-tavshed

14. januar 2020 i Kr. Dagblad
Sundhedsstyrelsen vil styrke ME-patienters tillid til systemet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/sundhedsstyrelsen-vil-styrke-me-patienters-tillid-til-systemet

14. januar 2020 i Sundhedspolitisk Tidsskrift
Heftig debat om kronisk træthed er i højere grad præget af enighed end uenighed
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2900-heftig-debat-om-kronisk-traethed-er-i-hojere-gradpraeget-af-enighed-end-uenighed.html

10. januar 2020 i Politiken
97 forskere råber op om sygdom, der har gjort 37-årige Madelleines liv til et helvede
https://politiken.dk/del/tl_OpfAAJuiA

14. januar 2020 #MEAction.net
DANISH HEALTH AUTHORITY REFUSES TO RECOGNIZE WHO DEFINITION FOR ME
https://www.meaction.net/2020/01/13/danish-health-authority-refuses-to-recognize-who-definition-forme/?fbclid=IwAR2vLqkrZMvLzPbloA7pGmkpOY_HxR83T4dxWOjl61UJmaIb7j7wADMftJE

10. januar 2020 kronik i Politiken
Jeg har mistet tilliden til det danske sundhedsvæsen af cand scient. og ME-patient Madelleine
Müller. https://politiken.dk/del/4dP4YoAAJtgg
Engelsk oversættelse af Madelleine Müllers kronik: https://tinyurl.com/tg62qfg

10. januar 2020 i Kr. Dagblad
14-årige Adam er så syg af træthed, at han har ligget i sengen i halvandet år.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/14-aarige-adam-er-saa-syg-af-traethed-han-har-ligget-isengen-halvandet-aar
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10. januar 2020 Kr. Dagblad
Sundhedsvæsenet famler i behandling af særlig lidelse
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/tusindvis-af-danskere-med-kronisk-traethedssyndromefterlades-uden-hjaelp

artiklen gengives også i andre medier via Ritzau:

10. januar 2020 A4 NU Vores Liv:
14.000 danskere ramt af mystisk sygdom - Læger kan ikke tilbyde behandling
https://www.a4nu.dk/artikel/sundhedsvaesenet-famler-i-behandling-af-saerliglidelse?fbclid=IwAR3Un7RcD_DyoHVg6o_H1h-h6Ghpiqa7pPgPI0YUDG7axqu-wXEHpaZPegg

10. januar 2020. ENGNEWS24h.com:
The health care system is grappling with the treatment of special disorder:
http://engnews24h.com/the-health-care-system-is-grappling-with-the-treatment-of-specialdisorder/?fbclid=IwAR2fmyo2iK9IzOYLxI3cSQEIR5YniGVSk6PALw-7dShEpurqflbii5o9RS8

10. januar 2020 Newsbreak.dk
Godt 14.000 danskere lider af sygdommen ME. Læger og politikere strides om, hvordan
indsatsen skal gribes an https://newsbreak.dk/tusinder-ramt-af-lidelse-er-du-oftetraet/?fbclid=IwAR01t5WPev1cYtZb0EDMyWhi-JOD6qzEefUVudsuc0ChjnofLn_jowfJLi8

10. januar 2020 Bornholms Tidende
Sundhedsvæsenet famler i behandling af særlig lidelse - Godt 14.000 danskere lider af
sygdommen ME. Læger og politikere strides om, hvordan indsatsen skal gribes an

https://bit.ly/2TbdrR6

******************** *************************
NEDENFOR er ARTIKLER BRAGT I 2019:
18. december 2019 - Furesø Avis
Patientforening modtager pris
https://furesoe.lokalavisen.dk/kultur/2019-12-18/-Patientforening-modtager-pris-6935314.html
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17. december 2019 – Ugeavisen Esbjerg
Minister skal forklare slæbegear
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Minister-skal-forklare-slaebegear/artikel/430419

14. december 2019 – Kr. Dagblad – PFA Brug Livet Fonden pris til ME Foreningen
Engagementet kommer fra hjertet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/engagementet-kommer-fra-hjertet

11. december 2019 – Zetland – interview med SSTs direktør Søren Brostrøm
Sundhedsstyrelsens direktør er færdig med at beklage folks faktaresistens. Vi skal acceptere patienter, der
mener noget andet end os https://bit.ly/2LR2Q9w

November 2019 – Region Hovedstadens psykiatriske Hospital
Forskere identificerer mulig biomarkør for kronisk træthedssyndrom https://bit.ly/2YhzAh3

25. november 2019 - Ugeskrift for Læger
Professor Ola Saugstad svarer på Andreas Schrøders leder i ugeskriftet
https://ugeskriftet.dk/debat/ny-viden-om-myalgisk-encefalomyelitis

22. november 2019 - Sundhedspolitisk Tidsskrift
Trods politikernes indgriben svigtes ME-patienter stadig Kronik af Vibeke Ilsøe
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/2754-mens-vi-venter-pasundhedsministeren.html?fbclid=IwAR0GbwAHN0LLXt-WEjGkz3ZGZhlgctcT0Ir_LUFJ3ax2cTLF5VpYfZ7Gt84

20. november 2019 – Ugeavisen Esbjerg: ME-sagen: Minister på vej i samråd
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Minister-paa-vej-i-samraad/artikel/425880

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
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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-seaendring/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-kronisktraethedssyndrom?fbclid=IwAR3nq3QuAMMFIYCQPd7JgFJ08tXAJLO5mggH86ohGdTsdFDDvDXx1EhOBWk

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-paasundhedslov/artikel/408190?fbclid=IwAR1CzfMieIKxcK0ELarugnViJ6YJc3tGGAtbksAch9LHT7PL38VNIJ5_U3s

16. august 2019 Dagens Medicin
Sundhedsminister blåstempler kontroversiel beslutning fra foråret
https://dagensmedicin.dk/sundhedsminister-blaastempler-kontroversiel-beslutning-forforaaret/?fbclid=IwAR0FuasALVmwASnrOPqimb0EKjJQFF9ayS4fKlrtTRKdUzIbqhE_bDMZZh0

16

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)

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)

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
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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-funktionelleneurologiske-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

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/
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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
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-jodet-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
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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-sygdomboernemishandling?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.

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
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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)
TV: Fejlbehandling i fire år efterlod Stine med kroniske smerter
http://navisen.dk/blog/tv-fejlbehandling-i-fire-aar-efterlod-stine-med-kroniskesmerter/?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-endelighjaelp/7554022?fbclid=IwAR2pvkXyqB0xRRq1Q1zregc2QLGB8Rr9TRoakDjFv_O4HKAgsC9j0Gd7mec
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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-fragruppen-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-sygdomboernemishandling

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

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-oglikvideres?fbclid=IwAR2U1RvQDDYmOlYXhtmH8RO25GrHu8VurtNmVwwcKHFZth-ABTqNa0Jwa_Y

Jyllands-Posten 17. marts – artikler bag betalingsmur

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

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

Ugeavisen Esbjerg – 19. marts – artikel
ME-sagen: Sundhedsordførere vil se handling
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Sundhedsordfoerere-vil-sehandling/artikel/388979?fbclid=IwAR18ruM84keeRm896uPDQAO4XlH9A779t2GfozoJg3GYWZ1W
SO2luCeRIks

Ugeavisen Esbjerg – 19. marts – artikel
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ME-sagen: Politisk beslutning vækker glæde på Fanø
https://www.ugeavisen-esbjerg.dk/esbjerg/ME-sagen-Politisk-beslutning-vaekker-glaede-paaFanoe/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-hanunder

Berlingske 21. marts – artikel (bag betalingsmur)
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
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