
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 ME patienters møde med sundhedsvæsenet i en række kommuner siden V82 
 
 

Ålborg 
”Man gjorde det, at man tilbød fysisk træning til vores svært ME-syge datter, som var fuldstændig med til 
at ødelægge det, der var tilbage af hendes immunforsvar. Ingen læger anede hvad de skulle stille op, de 
fleste, 90%, vidste ikke engang, at sygdommen eksisterede, og mange ville simpelthen ikke tage imod 
hende. Hun blev behandlet, som var hun spedalsk. Verdens bedste sundhedssystem som vi plejer at kalde 
det tilbød en hjælp, der ikke engang var en hund værdigt.” 

 

Odsherred kommune; 
”Lægen havde aldrig hørt om ME og kunne ikke hjælpe med udredning. Vi fik henvisning til Liason klinik i 
Køge, som også opgav at udrede for ME og foreslog at jeg kontaktede Klinik Mehlsen. Jobkonsulent havde 
hørt lidt (men ville gerne have de papirer jeg havde vedr. basale ME-informationer),  og konsulenten vidste 
der var 3 andre i kommunens regi     med ME. 

Kommunen har endnu ikke (2 mdr efter aftale) henvendt sig til min læge ang. afklaring om hvorvidt 
arbejdsprøvning    kan forværre min sygdom.” 

 

Esbjerg kommune 
”Patienter, der er prisgivet behandling udstukket af regionen, lider frygteligt her hos os stadigvæk.” 

 

Haderslev Kommune 
”Kommunen har ikke det store kendskab. Min sagsbehandler (ressourceforløb) anerkender dog, at jeg er 
meget syg, og har  nu stoppet arbejdsprøvning 1-2 timer ugentligt, som gav en forværring i form af slem 
PEM. Hun vil nu “sparre” med nogen i kommunen for at finde ud af, hvordan “vi” kommer videre.” 

 

Åbenrå Kommune. 
”De aner ikke hvad de har med at gøre eller vil ikke vide det? Det resulterer så i at jeg som ME patient 
bliver  ignoreret helt og aldeles i deres system. Ingen hjælp eller i bedste fald 10 min. hjælp til rengøring 
hver 14. dag. 
Derudover ingen hjælp, vejledning eller råd til og om noget som helst. Man bliver talt til og med, som om 
man  er lettere retarderet og /eller som om, man er så dement at man ikke fatter noget som helst.” 

 

Bornholm 
”Her har jeg har boet siden 2009. Min egen læge tror ikke på at ME er andet end Funktionel lidelse, 
selv efter Folketingets beslutningen, der ikke er nået til Bornholm eller til København på søvnklinikken 



der, hvor jeg går med min ME.” 
 

Gentofte kommune 
”Min sag var omkring pensionsnævnet to gange og blev afvist begge gange. Første gang kendte de ikke til 
min      ME-diagnose, selvom jeg havde ytret ønske om udredning forud for indstillingen. Min sag var lagt op 
som en  funktionel lidelses-sag og de mente ikke alt var afprøvet. Anden gang var ME-diagnosen kommet 
med i min sag, men min sag blev afvist igen af pensionsnævnet, fordi den stod på forkert papir (seriøst). 
Min sag blev afgjort af ankenævnet. Min fornemmelse er at rehabiliteringsteamet fik større respekt for 
ME-diagnosen    undervejs i forløbet, men det hjælper jo ikke meget når pensionsnævnet overruler. Jeg er fra 
rehabiliteringsteam henvist til en udredning jeg både finder unødvendig, urimelig og som helt  sikkert vil 
øge mine ME-symptomer. Men jeg er tvunget til at deltage da jeg har ikke noget valg. Min kontanthjælp 
ryger hvis ikke jeg deltager. Og den kan jeg ikke klare mig uden.” 
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