
Til Sundhedsstyrelsen 
 

jesper bach 

Søn 08-11-2020 22:36 

Til: 

●  sst@sst.dk 

  

Kære Sundhedstyrelse  

  

Jeg vil gerne søge fuld aktindsigt i hvordan 
Sundhedsstyrelsen er kommet frem til dette svar som 
Sundhedsstyrelsen sendt til Sundhedsministeriet vedrørende 
spørgsmål nr.1544 SUU alm. del stillet af Susanne Zimmer 
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/SUU/spm/1544/index.htm 

  

Sundhedsstyrelsen svar til Sundhedsministeriet:  

>>"Det vil altid bero på en konkret sundhedsfaglig vurdering 
af den enkelte patient ud fra den eksisterende faglige viden 
og gældende konsensus hvorvidt der med stor sandsynligvis 
er tale om en inflammatorisk tilstand i hjernen."  

"Tilstedeværelsen af en inflammatorisk tilstand i hjernen kan 
sandsynliggøres eksempelvis på baggrund af en scanning 
eller undersøgelse af spinalvæsken. Scanningsteknikker 
udvikles og der fremkommer ligeledes nye markører, så 
kriterierne for at stille diagnosen er genstand for en løbende 
faglig dialog. "<< 

  

Jeg vil gerne have fuld aktindsigt fra det tidspunkt hvor 
Sundhedsstyrelsen modtager henvendelse fra 
Sundhedsministeriet angående spørgsmål nr.1544 SUU 
alm.del til at Sundhedsstyrelsen sender svar tilbage på 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/SUU/spm/1544/index.htm


spørgsmål nr.1544 SUU alm.del til Sundhedsministeriet, 
denne aktindsigt skal indeholde dokumentation på 
kildeteksten Sundhedsstyrelsen har brugt hvori der står 
beskrevet at det med stor sandsynligvis at der er tale om en 
inflammatorisk tilstand i hjernen. 

 

Såfremt at Sundhedsstyrelsen henvises til at kildeteksten “at 
det med stor sandsynligvis at der er tale om en 
inflammatorisk tilstand i hjernen” kommer fra den seneste 
udgave af (Kodning af funktionelle lidelser Vejledning til 
sundhedspersonale 
2020)https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/vejledning-til-anvendelse-af-koder-for-funktionelle-lidelser  vil jeg 
ligeledes som med spørgsmål nr.1544 SUU alm.del have 
fuld aktindsigt i hvordan Sundhedsstyrelsen er kommet frem 
til denne konklusion også med dokumentation på 
kildeteksten som Sundhedsstyrelsen har brugt da 
Sundhedsstyrelsen har indhentet viden i forbindelse med 
udgivelsen af Kodning af funktionelle lidelser Vejledning til 
sundhedspersonale 2020 tilbage i Januar. 

  

Hilsen Jesper Bach 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Automatisk svar: Til Sundhedsstyrelsen 
 

Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse <SST@SST.DK> 

Søn 08-11-2020 22:36 

 

Tak for din mail 

Hvis din mail handler om ny coronavirus / COVID19, skal du vide, at vi får 
rigtig mange mails om dette. 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/vejledning-til-anvendelse-af-koder-for-funktionelle-lidelser


Derfor kan du desværre ikke forvente et direkte svar på din mail med det 
samme. 

Vi bestræber os på, at svare alle spørgsmål inden for 14 dage. 

Hvis du har brug for svar inden da, kan du finde svar på mange spørgsmål på 
sst.dk/da/corona, som opdateres løbende. 

 

Mails, som omhandler Sundhedsstyrelsens øvrige opgaver, bliver så vidt 
muligt behandlet som vanligt. 

 

Venlig hilsen 

 

Sundhedsstyrelsen 

Islands Brygge 67, 2300 København S 

72 22 74 00 

sst@sst.dk<mailto:sst@sst.dk> 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktindsigt 
 

jesper bach 

Man 07-12-2020 16:53 

Til:  sst@sst.dk 

  

Kære Sundhedsstyrelse 

  

Jeg sende jer en mail d.8-11-2020 ang. fuld aktindsigt i den 
besvarelse som i sende til Sundhedsministeriet vedrørende 
spørgsmål nr.1544 SUU alm. del stillet af Susanne Zimmer 

  



Hvordan er status på den, har i en idé om hvornår jeg kan 
forvente at høre fra jer ang den aktindsigt  

Hilsen Jesper Bach 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SV: Aktindsigt 
SI 

Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse <SST@SST.DK> 

Tir 08-12-2020 11:41 

Til:  Dig 

Kære Jesper Bach 

  

Tak for din mail. 

  

Vi har desværre først i dag videresendt din mail af 8. november til en 

faglig enhed. 

  

Jeg kan ikke oplyse, præcis hvornår du kan forvente svar på aktindsigten. 

  

  

____________________ 

  

Med venlig hilsen / Kind regards 

  

Anette Ring Rømer 

Informationsmedarbejder 

Information Officer 



  

Informationscenteret i Lægemiddelstyrelsen 

Danish Medicines Agency 

Information Centre 

T +45 44 88 95 95 

dkma@dkma.dk 

  

  

Informationscenteret håndterer henvendelser til Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen 

The Information Centre handles inquiries made to the Danish Medicines Agency and the 

Danish Health Authority 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VS: Til Sundhedsstyrelsen 
Du svarede den Tir 08-12-2020 20:33 

MP 

Mikkel Bruun Pedersen <MIBP@SST.DK> 

Tir 08-12-2020 13:31 

Til:  Dig 

Cc:  Mikkel Bruun Pedersen 

Kære Jesper Bach 

Tak for din henvendelse med anmodning om aktindsigt. Behandlingen af din 
henvendelse er desværre ved en fejl blevet forsinket, hvilket jeg skal beklage. 

Din anmodning vil snarest blive vurderet, og vi forventer som udgangspunkt 
at kunne svare på din anmodning inden for 7 arbejdsdage. Hvis dette på 
grund af sagens kompleksitet eller andet ikke er muligt, vil du blive orienteret 
om årsagen, og hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. 



  

Med venlig hilsen 

____________________  

  

Mikkel Bruun Pedersen 

Chefkonsulent 

T (dir.) +45 4214 4802 

mibp@sst.dk   

  

Sundhedsstyrelsen 

Sygehusplanlægning 

T +45 72 22 74 00 

sst@sst.dk  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Re: VS: Til Sundhedsstyrelsen 

jesper bach 

Tir 08-12-2020 20:33 

                  Til:  Mikkel Bruun Pedersen 

 

Kære Mikkel  

Det lyder godt  



Jeg har udspecificeret hvad jeg søger og håber ikke i bare vil sende noget 
standard beskrivelse som ikke vil besvare mit spørgsmål for så vil i høre 
fra mig igen  

 

Hilsen Jesper Bach  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SV: Til Sundhedsstyrelsen 
Markér til opfølgning. Start den 13-12-2020. Forfalder den 13-12-2020. 

Du svarede den Ons 16-12-2020 18:57 

MP 

Mikkel Bruun Pedersen <MIBP@SST.DK> 

Man 14-12-2020 09:25 

Til:  Dig 

Cc:  Mikkel Bruun Pedersen 

En dokumentliste med parter og bilag 04-0400-84.pdf 

76 KB 

En dokumentliste med parter og bilag 05-9999-12.pdf 

50 KB 

Sagsudskrift af 05-9999-12.pdf 

650 KB 

Sagsudskrift af 04-0400-84.pdf 

4 MB 

Afgørelse aktindsigt Jesper Bach.pdf 

406 KB 

Vis alle 5 vedhæftede filer (5 MB) 

 

Kære Jesper Bach 

Hermed sendes afgørelse på din anmodning om aktindsigt 



  

Med venlig hilsen 

____________________  

  

Mikkel Bruun Pedersen 

Chefkonsulent 

T (dir.) +45 4214 4802 

mibp@sst.dk   

  

Sundhedsstyrelsen 

Sygehusplanlægning 

T +45 72 22 74 00 

sst@sst.dk  

  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SV: Til Sundhedsstyrelsen 
jesper bach 

Man 14-12-2020 21:08 

                 Til:  Mikkel Bruun Pedersen 

  

  

Kære Mikkel 
14-12-2020 

  



Tak for din mail ang. aktindsigt  

  

Selv om jeg synes at jeg har præciseret mit spørgsmål så fik 
jeg ikke svar på mit simple spørgsmål. 

  

Det jeg gerne vil have oplyst er hvor Sundhedsstyrelsen har 
det fra at man skal have lave kliniske vurdering der 
sandsynliggør, at der er er en inflammatorisk tilstand i 
hjernen for at kunne stille diagnosen DG933A  

  

“Det vil altid bero på en konkret sundhedsfaglig vurdering af 
den enkelte patient ud fra den eksisterende faglige viden og 
gældende konsensus hvorvidt der med stor sandsynligvis er 
tale om en inflammatorisk tilstand i hjernen."  

"Tilstedeværelsen af en inflammatorisk tilstand i hjernen kan 
sandsynliggøres eksempelvis på baggrund af en scanning 
eller undersøgelse af spinalvæsken” 

  

Kan se ud fra det du har sendt til mig i dag at du har arbejdet 
med at lave (Vejledning til anvendelse af koder for 
funktionelle lidelser ) hvor det også står på side 11 så du 
skulle jo hurtig kunne svare på hvor det stammer fra, for når 
man kan skrive sådan må man også kunne henvise til en 
kildetekst hvor det står beskrevet i  

  

Så du bliver nødt til at søge noget mere efter et svar på mit 
spørgsmål og finde kilden til den tekst der besvare mit 
spørgsmål  

  



Hvor kommer den tekst fra ? 

Hvem har skrevet den ? 

Hvilken læge bog kan den slås op i ? 

  

Hilsen Jesper Bach 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

MP 

Mikkel Bruun Pedersen <MIBP@SST.DK> 

Tor 17-12-2020 08:00 

                 Til:  Dig 

Kære Jesper 

Teksten du henviser til er, som du ved, en del af den kodevejledning som 
Sundhedsstyrelsen har udgivet i forbindelse med at der indførtes specifikke 
koder for funktionelle lidelser. Vejledningen er udarbejdet af 
Sundhedsstyrelsen med bidrag fra forskellige faglige parter, herunder fagfolk, 
der arbejder med koderne til daglig, og forskellige relevante lægefaglige 
selskaber. Den formulering, du spørger om, er ikke et citat fra en konkret 
artikel eller lægebog, men beskriver den almindelige lægefaglige 
arbejdsmetode. I den diagnostiske proces vil lægen tage udgangspunkt i de 
oplevelser, som patienten beskriver (symptomer), patientens tidligere 
sygdomme og behandlinger, biologiske, sociale og familiære dispositioner, de 
kliniske observationer lægen gør sig ved undersøgelsen af patienten (fund) 
og i resultatet af eventuelle supplerende undersøgelser med fx 
laboratorieundersøgelser, scanninger eller standardiserede tests. 

  

  

Med venlig hilsen 

____________________  

  



Mikkel Bruun Pedersen 

Chefkonsulent 

T (dir.) +45 4214 4802 

mibp@sst.dk   

  

Sundhedsstyrelsen 

Sygehusplanlægning 

T +45 72 22 74 00 

sst@sst.dk  

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SV: Til Sundhedsstyrelsen 
jesper bach 

Lør 19-12-2020 20:42 

                 Til: Mikkel Bruun Pedersen 

  

Kære Mikkel 
19-12-2020 

  

Jeg tror ikke helt at du har forstået alvoren af min 
henvendelse om at få aktindsigt i det svar som SST har 
sendt til Sundhedsministeriet vedr. nr.1544 SUU alm. del 
stillet af Susanne Zimmer. 

  

Jeg søgte aktindsigt for at få klarhed over hvor denne 
besvarelse som SST sendte til Sundhedsministeriet kommer 



fra da det eneste sted jeg ellers kan finde noget tilsvarende 
er i “Kodning af funktionelle lidelser Vejledning til 
sundhedspersonale 2020” som jeg også ville have aktindsigt 
i hvis den skulle stamme derfra da der ikke er angivet en 
kildetekst til en faglige artikler eller til en kliniske 
retningslinjer der kan dokumenterer dens oprindelse.  

  

Jeg fik kun delvis aktindsigt og ud fra det jeg har fået er der 
ingen forklaring på det jeg søger nemlig hvordan SST er 
kommet frem til denne tekst som står i den blå boks på side 
11 og det kan jo ikke bare  komme ud af den blå luft, Når i 
skriver sådan som i gør med den beskrivelse så er der i 
princippet ikke nogen der kan stille diagnosen DG993A da 
der ikke er nogle faglige artikler eller en kliniske retningslinjer 
der beskriver det som står i denne blå boks. Jeg tænker at 
det er af samme grund at ministeren fik stillet det spørgsmål 
for at finde dens oprindelse.  

  

Hvis man søger på sundhed.dk finder man samme 
beskrivelse med henvisning til “Kodning af funktionelle 
lidelser Vejledning til sundhedspersonale 2020” og på 
samme side står der også under Diagnostiske kriterier : 

Ingen fysiske fund eller laboratorieprøver kan bekræfte 
diagnosen 

den beskrivelse på Sundhed.dk er opdateret 14. Januar 
2020 af Per Fink samme tidspunkt som det første gang bliver 
beskrevet i en af de første udkast til “Kodning af funktionelle 
lidelser Vejledning til sundhedspersonale 2020” som jeg fik 
aktindsigt i.  

Helene Probst har d.31 Januar 2020 også beskrevet det i 
denne artikel efter at den er opdatrert på sundhed.dk 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/tilstande-og-sygdomme/oevrige-sygdomme/kronisk-traethedssyndrom/


sundhedspolitisktidsskrift.dk også uden en kildetekst dens 
oprindelse. 

  

Den sidste mail jeg har modtaget fra dig d.17-12-2020 
modsiger du jo det som står til sidst i den besvarelse som 
SST sendte til Sundhedsministeriet som lyder,  

“Kriterier for at anvende en bestemt diagnose til at beskrive 
en patients tilstand udvikles løbende i de faglige miljøer på 
baggrund af forskning og faglig udvikling. Kriterierne kan 
ændres over tid, når der eksempelvis fremkommer 
forskningsresultater eller en ændret opfattelse af en 
sygdoms karakter og årsag. Kriterier for beskrivelse af 
en sygdomstilstand og anvendelse af diagnoser 
offentliggøres i faglige artikler eller i kliniske 
retningslinjer og behandlingsvejledninger, som udgives 
af de lægefaglige selskaber inden for de forskellige 
specialer.” 

  

Jeg har ikke kunnet finde andre steder der skriver at de 
diagnosekriterier skal være opfyldt for at kunne stille 
diagnosen DG933A, kan heller ikke finde det i nogle 
udenlandsk diagnosekriterier. 

Hvis man slår op i “Fysisk træning som behandling” 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018  så står der under afsnit 19. at  

“”Tilsvarende har strukturelle abnormaliteter ikke kunnet 
bekræftes billeddiagnostisk, omend pilotstudier med få 
patienter har kunnet finde forskelle ved MR spektroskopi 
(11).””...... “” Sammenfaldet af symptomerne ved CFS/ME og 
inflammatoriske sygdomme har givet mistanke om en 
underliggende inflammatorisk patogenese. De sidste årtiers 
forskning har resulteret i talrige studier, der har indiceret 

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2974-funktionelle-lidelser-far-nye-diagnosekoder.html
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Fysisk-traening-som-behandling.ashx?la=da&hash=2FD0720EC9B64C564D9E668E21B021BFDBC4D8C8


mulige virale, immunologiske, inflammatoriske, neurologiske, 
endokrinologiske eller metaboliske årsager, men det har 
været karakteristisk, at disse fund ikke har kunnet bekræftes 
i gentagne undersøgelser (12). Sidstnævnte kan afspejle, at 
det symptomkompleks, der er beskrevet for CFS/ME dækker 
over mange forskellige tilstande og ætiologier, og at der kan 
forekomme sekundær comorbiditet af såvel fysiologisk som 
psykologisk patogenese.”” …. “”Eksempelvis ses kronisk 
inflammation som ledsagefænomen til fx overvægt og fysisk 
inaktivitet (17). Kun få har registreret inflammatoriske 
komponenter i spinalvæsken, såsom pleocytose og 
ændringer i cytokin-ekspressionen, og disse fund har indtil 
nu ikke kunnet bekræftes i større studier (18)””...... “”Ændret 
stofskifte i muskelceller fra patienter med CFS er beskrevet i 
et mindre studie (19), men tilsvarende ændringer er også 
fundet hos personer med en inaktiv livsstil og insulinresistens 
(20;21). Samlet set er der således på nuværende tidspunkt 
ikke dokumentation for, at årsagen til CSF/ME skal findes 
inden for det neurologiske, inflammatoriske eller metaboliske 
område.””  

Det fremgår heller ikke nogle steder i denne beskrivelse at 
man skal sandsynliggør, at der er er en inflammatorisk 
tilstand i hjernen for at kunne stille diagnosen DG933A  

  

Jeg synes nu når du har været Projektleder for Kodning af 
funktionelle lidelser Vejledning til sundhedspersonale 2020 at 
du lige skal have den sidste chance til at sende mig den del 
af aktindsigten som jeg har søgt fra starten af hvor jeg kan 
se, hvor den beskrivelse kommer fra og hvordan SST er 
kommet frem til det der står om det omtalte emne samt hvem 
der har skrevet det ??  

  

Hvis du ikke kan dokumenterer kildeteksten oprindelse med 
en videnskabelig offentliggjort kildetekst som jeg har søgt 



aktindsigt i at få og som SST har sendt som svar til 
Sundhedsministeriet hvor Sundhedsministeren har brugt det 
som besvarelse på et stillet spørgsmål om samme emne 
stillet af en fra sundhedsudvalget, må konklusion jo være at 
enten er det noget  Per Fink, ph.d., dr.med.Professor, 
ledende overlæge Funktionelle Lidelser eller SST med dig 
som Projektleder for Kodning af funktionelle lidelser 
Vejledning til sundhedspersonale 2020 selv har opdigtet og 
dermed har sendt et usandt besvarelse til 
Sundhedsministeriet og med den har Sundhedsministeren 
videregivet en usand besvarelse på Sundhedsudvalget 
spørgsmål som skulle besvare spørgsmålet stillet af 
Susanne Zimmer. 

  

Hvis du ikke har mere at tilføje til denne aktindsigt vil jeg 
opfatte det som at min konklusion ovenfor er det rigtige svar 
på hvordan det forholder sig ang. det omtalte emne og jeg vil 
derfor tage kontakt til stilleren af spørgsmålet Susanne 
Zimmer samt øvrige medlemmer af Sundhedsudvalget og 
orienterer dem om at det svar som Sundhedsministeren har 
svaret på ikke er sandfærdig da der ikke er nogen der kan 
dokumenterer kildeteksten til dens oprindelse og må derfor 
være opdigtet af enten SST eller Per Fink. 

Hvordan Susanne Zimmer og de øvrige medlemmer af 
Sundhedsudvalget så vil stille ministeren til ansvar for hans 
usande  besvarelser må være op til Sundhedsudvalget at 
tage stilling til. 

  

Jeg vil bede dig om at sende en bekræftelse på at du har 
modtaget og læst samt forstået alvoren af denne mail om det 
omtalte emne med den manglen dokumenterer på 
kildeteksten samt dens oprindelse, og hvordan du vil 
forholde dig til min konklusion ovenfor.  



  

Hvis jeg ikke høre mere fra dig om sagen inden for kort tid, 
vil jeg orientere Susanne Zimmer og de øvrige medlemmer 
af Sundhedsudvalget om min henvendelse til jer ang. 
aktindsigt samt jeg vil vedhæfte denne mailkorrespondance 
jeg har haft med dig om det omtalte emne,  

Sidste chance for at dokumentere at jeg tager fejl.  

  

God Jul  

Hilsen Jesper Bach 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mikkel Bruun Pedersen 

06-01-2021 11:58 

Til: jesper bach  

Kære Jesper Bach 

Tak for din mail. Som jeg skrev i mit svar den 17. december, er teksten, du henviser til, en 
beskrivelse af den almindelige lægefaglige metode i forbindelse med undersøgelse og 
diagnostik, og som sådan ikke et citat fra en konkret artikel, og teksten er ikke skrevet af 
professor Per Fink. 

Diagnosticering er en kompliceret proces, som i sidste ende beror på en konkret klinisk 
vurdering, som tager udgangspunkt i den enkelte patient og dennes aktuelle livssituation. 
Lægen vil altid foretage en konkret vurderingen af den enkelte patient og vil anvende de 
diagnoser og de koder, som vurderes at give det mest retvisende billede. Kriterierne for at 
anvende en konkret diagnose er genstand for forskning og løbende faglig dialog, som det 
citat, du nævner fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside, er et eksempel på. 

De akter, som er undtaget fra sagsudskriften i forbindelse med din anmodning om aktindsigt, 
er interne dokumenter, som ikke er omfattet af retten til aktindsigt, som det fremgår af 
afgørelsesbrevet. 

  

Med venlig hilsen 



  

Mikkel Bruun Pedersen 

Chefkonsulent 

T (dir.) +45 4214 4802 

mibp@sst.dk   

  

Sundhedsstyrelsen 

Sygehusplanlægning 

T +45 72 22 74 00 

sst@sst.dk  

  

 


