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NOTAT 

Baggrundsnotat om ME-træthedssyndrom 
Der er ønsket et baggrundsnotat om behandlingen af ME-træthedssyndrom, der beskriver 

de danske tilbud til ME patienter, samt en beskrivelse af behandlingen i Danmark i forhold 

til tilbud i andre lande. 

 

Folketinget vedtog i marts 2019, i forbindelse med forespørgselsdebat nr. F 28 om ME-

træthedssyndrom, vedtagelse nr. V 82. Folketinget noterede sig i den forbindelse bl.a., at 

indsatsen for patienter med ME var mangelfuld, og at den eksisterende behandling ikke 

var tilstrækkelig. Det blev også vedtaget, at der skulle tages initiativ til oprettelse af 

specialiseret behandling af ME, og der skulle indhentes erfaringer fra andre lande om 

behandlingen af ME. 

 

Baggrund om ME-træthedssyndrom 

ME-træthedssyndrom har været en af de sygdomme, der har været samlet under 

betegnelsen funktionelle lidelser. Funktionel lidelse bruges som samlebetegnelse for en 

række lidelser, der alle er kendetegnet ved, at personen har et eller flere fysiske 

symptomer, som påvirker funktionsevne og livskvalitet, og som ofte har et karakteristisk 

mønster. De er ligeledes kendetegnet ved, at der ved klinisk undersøgelse eller 

supplerende diagnostiske undersøgelser ikke findes oplagte forklaringer på symptomerne. 

 

Funktionelle lidelser, herunder ME-træthedssyndrom, er hyppige og kan i de sværeste 

tilfælde være invaliderende. De lidelser og tilstande, der samles under betegnelsen 

funktionelle lidelser, har en lang række fællestræk. I videnskabelige studier om 

funktionelle lidelser er både anvendt specifikke syndromdiagnoser, og bredere 

samlebetegnelser for funktionelle lidelser. Blandt de funktionelle lidelser med specifikke 

syndromdiagnoser, der har størst hyppighed findes ME-træthedssyndrom, som også 

benævnes kronisk træthedssyndrom (chronic fatigue syndrome/myalgic 

encephalomyelitis, CFS/ME).  

 

For en række funktionelle lidelser og tilstande er der løbende bestræbelser i 

internationale faglige miljøer for at etablere faglig konsensus omkring 

syndrombeskrivelser. For fx fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom har der været 

foreslået en række forskellige diagnosekriterier. Ofte ændrer disse konsensusbaserede 

syndrombetegnelser og definitioner sig over tid, i takt med at der tilkommer ny viden og 

sygdomsopfattelser ændrer sig. Der er således ikke faglig enighed om diagnosekriterierne 

for ME-træthedssyndrom. 

 

Sundhedsstyrelsen har i 2018 udgivet rapporten ”Funktionelle lidelser – Anbefalinger til 

udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering”. Rapporten er udarbejdet i 

samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række 

specialer og behandlere, der beskæftiger sig med funktionelle lidelser. I arbejdsgruppen 

deltog også repræsentanter fra Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. I 
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Side 2 

forbindelse med udarbejdelse af rapporten var Sundhedsstyrelsen i dialog med en række 

patientforeninger, herunder ME foreningen. 

 

Sundhedsstyrelsen konkluderede bl.a. i rapporten, at de nuværende udrednings- og 

behandlingstilbud til patienter med funktionelle lidelser, herunder ME, varierer væsentligt 

på tværs af landet og er flere steder manglende eller utilstrækkelige. Den konkluderede 

også, at mange patienter oplever lange og usammenhængende udredningsforløb, som 

sjældent fører til tilbud om tilstrækkelig og effektiv behandling. Endelig gentog 

Sundhedsstyrelsen med rapporten, at en funktionel lidelse er udtryk for en reel sygdom og 

ikke er en indbildt lidelse. 

 

Sundhedsstyrelsen udsendte derudover i november 2018 publikationen ’Fysisk træning 

som behandling’, som er en grundig gennemgang af evidensen for fysisk træning 

som behandling ved 31 forskellige lidelser og risikotilstande, herunder kronisk 

træthedssyndrom. Der er evidens for en positiv effekt af gradueret træning, og at træning 

ikke har alvorlige negative effekter. Den fysiske træning skal tilpasses den enkelte patients 

kapacitet. Der er også evidens for effekt af kognitiv adfærdsterapi. Den fysiske træning har 

ikke helbredende effekt, men sigter mod at modvirke de negative konsekvenser af 

inaktivitet og dermed yderligere træthed. 

 

Tilbud i Danmark 

Patienter med kronisk træthedssyndrom behandles på mange niveauer i 

sundhedsvæsenet. Størstedelen af patienterne, som har milde til moderate 

symptomer, udredes og behandles hos deres praktiserende læge. Der kan eventuelt 

henvises til praktiserende psykolog eller fysioterapeut, ligesom der i nogle kommuner er 

tilbud, som kan være relevante for nogle patienter.  

 

Patienter med symptomer på kronisk træthedssyndrom i svær grad har behov for 

specialiseret udredning og behandling i et tværfagligt samarbejde forankret i somatikken 

og med inddragelse af relevante specialer. Symptomerne på kronisk træthedssyndrom er 

blandt andet udmattelse, smerter og koncentrationsbesvær. Symptomerne er ikke 

specifikke for kronisk træthedssyndrom, men ses også hos patienter med andre 

sygdomme.  

 

I Sundhedsstyrelsens rapport fra 2018 er der beskrevet en række anbefalinger til 

organisering af indsatsen, herunder at der sker en generel styrkelse af de basale tilbud i 

praksissektor og kommuner, at organiseringen af udrednings- og behandlingsindsatsen 

gradueres ift. sværhedsgraden af tilstanden ud fra en ’stepped care’ model, at den 

specialiserede indsats forankres i den regionale somatik, men i et tværfagligt samarbejde 

og at der i alle fem regioner oprettes tværfaglige specialiserede udrednings- og 

behandlingsenheder med tilknyttede videnscentre. Efterfølgende har alle fem regioner 

besluttet at oprette specialiserede tværfaglige tilbud på baggrund af Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger. Sundhedsstyrelsen planlægger herudover en række aktiviteter, som skal 

understøtte implementeringen af anbefalingerne og sikre bedre behandling og modvirke 

afstigmatisering. Det drejer sig blandt andet om faglige redskaber til de praktiserende 

læger, informationsmateriale til patienter og pårørende og anbefalinger til bedre 

behandling af børn og unge. 

 

Erfaringer fra andre lande 

Som en del af opfølgningen på Folketingets vedtagelse nr. V 82, i forbindelse med 

forespørgsel nr. F 28, er Sundhedsstyrelsen blevet bedt om at indhente viden om 

behandling af ME fra England, Norge og Sverige. 

 



 

Side 3 

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af denne gennemgang, at området også i disse 

lande er karakteriseret af mange aktører med forskellige opfattelser af, hvordan 

sygdommen skal forstås, og hvad der er den bedste behandling. Behandlingstilbud for 

patienter med kronisk træthedssyndrom i de tre lande viser, at i lighed med Danmark er 

kognitiv adfærdsterapi og gradueret fysisk træning de mest anvendte behandlingsformer. 

Der er generel enighed om, at patienter med svære symptomer skal tilbydes specialiseret 

tværfaglig udredning og behandling tilpasset den enkelte patient. Gennemgangen viser 

videre, at der i de tre lande er mange af de samme udfordringer som i Danmark. 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.  

 

Forventet videre proces som opfølgning på Folketingets vedtagelse 

Sundhedsstyrelsen er blevet bedt om at udarbejde en plan for opfølgning på Folketingets 

vedtagelse nr. V 82. Denne plan vil bl.a., på baggrund af de indhentede erfaringerne fra 

Norge, Sverige og England, komme med et oplæg til, hvordan der mest hensigtsmæssigt i 

forhold til sundhedsfaglige hensyn til patienterne, rekrutteringshensyn m.v. kan oprettes 

specialiseret behandling for patienter med ME-træthedssyndrom.  

 

Ordførerne og udvalget vil snarest blive inddraget i den videre proces ift., hvordan der 

mest hensigtsmæssigt følges op på vedtagelsen. 
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