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Kære ME Forening 
 
 
Mange tak for jeres brev vedr. ME og EU4Health/Horizon Europe.  
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder for at påvirke prioriteringerne i den 
europæiske sundhedsforskning, så de reflekterer områder, hvor vi nationalt har 
identificeret et behov, og hvor der også er gode muligheder for, at danske forskere, 
virksomheder m.fl. kan deltage i EU forskning og innovation. Dette arbejde er for-
ankret i referencegruppen for Horisont Europas sundhedsklynge (sundhedspro-
gram), som ministeriet har nedsat. Referencegruppen består af repræsentanter fra 
de danske forskningsinstitutioner, erhvervs- og industriorganisationer, ministerier, 
Regioner m.fl. Gruppen udarbejdede i løbet af foråret et dansk positionspapir som 
vil fungere som rettesnor for den nationale interessevaretagelse ift. Horisont Europa 
sundhedsforskning de kommende år.   
 
Selvom EU’s opslag kan nævne specifikke sygdomme som eksempler, er det værd 
at bemærke, at opslagene ikke er sygdomsspecifikke. De er i stedet defineret som 
bredere udfordringer inden for eksempelvis ikkeoverførbare sygdomme.  Det bety-
der, at ME som udgangspunkt ikke er ekskluderet fra den EU forskning som udby-
des i arbejdsprogrammet for sundhedsklyngen i 2021-2022. Dog kan forskningsop-
slag være mere eller mindre oplagte for ME forskning. Arbejdsprogrammet for sund-
hedsklyngen forventes offentliggjort til maj. 
 
Hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet fremadrettet skal arbejde mere målret-
tet for bedre muligheder for ME i EU’s sundhedsopslag, bør dette reflekteres i refe-
rencegruppen positionspapir. Vi vil derfor opfordre til, at danske forskningsmiljøer 
med interesse for ME tager fat i deres respektive referencegruppemedlemmer med 
henblik på at øve dansk indflydelse på, at ME-relevant forskning også reflekteres i 
det danske positionspapir for Horisont Europas sundhedsprogram. Information om 
referencegrupperne findes her: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/internatio-
nalt-samarbejde/europaeiske-samarbejder/horizon-programmer.  
 
Da den danske stemme i EU kun er en blandt mange, vil vi også gerne opfordre til, 
at ME Foreningen i samarbejde med andre europæiske ME foreninger udarbejder 
en strategisk forskningsdagsorden, som kan deles med Europa-Kommissionen og 
nationale repræsentanter i Horisont Europas sundhedsprogram, samt nationale 
forskningsfinansierende organer, som deltager i EU’s partnerskaber. En sådan ind-
sats vil bidrage til, at ME mere tydeligt kommer på dagsordenen.  
 
I nævner i jeres brev EU4Health programmet. EU4Health programmet vil som ud-
gangspunkt ikke finansiere forskning, men skal fx styrke de europæiske sundheds-
systemer gennem investeringer i sundhedsfremme og støtte til etablering af syg-
domsforebyggende programmer. EU4Health er i Danmark forankret i Sundhedsmi-
nisteriet, hvorfor vi vil opfordre til, at I henvender jer der ift. ME relaterede tiltag, der 
evt. kunne iværksættes ad den vej.  
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Såfremt I har spørgsmål til referencegruppen og muligheder for at påvirke EU’s 
sundhedsforskning, er I meget velkomne til at kontakte ministeriets repræsentant i 
programkomiteen for sundhed Kim L. Kryger på KLK@ufm.dk.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Mihle 
Specialkonsulent 


