
 

 

 

 

 

 
 

Vejledning til journalister  

som skal skrive om ME – Myalgisk Encephalomyelitis: 

 

Denne vejledning har til formål at udstyre journalister med fakta og redskaber til at skrive om ME for at undgå de 

faldgruber, der stigmatiserer en sårbar patientgruppe yderligere. 

 

“Anerkend, at mennesker med ME kan have oplevet fordomme og mistro og føler sig 

stigmatiseret af dem, der ikke forstår deres sygdom.” 

 
 National Institute of Health and Care Excellence (NICE) retningslinjer for ME, 2020, udkast. 

 

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

 

ME er en multisystemisk sygdom, der forårsager omfattende metabolisk dysfunktion samt fysiske og kognitive 

begrænsninger. Sygdomsgraden spænder fra mild til meget alvorlig.  

75 % af alle ME-ramte er uarbejdsdygtige, og 25 % af alle ME-ramte er bundet til hjemmet eller sengen. ME er mere 

invaliderende end multipel sclerose. 

 

• ME kan ramme alle racer, køn og aldersgrupper — kvinder rammes oftere.  

 

• ME udløses i de fleste tilfælde efter en virus eller infektion. Op til 80% af de ME-ramte fortæller, at 

sygdommen blev udløst efter for eksempel SARS-CoV-2, MERS, svineinfluenza, Epstein-Barr eller en 

bakteriel infektion, som de aldrig kom sig over. Der er dokumenteret udbrud af ME siden 1930’erne. 

 

• ME er en meget stigmatiseret sygdom. Stigmatiseringen er opstået på grund af manglende opdateret viden 

om sygdommen og manglende forståelse for hvordan det er at leve med sygdommen. Dette har ført til 

fordomme, stereotyper og misbilligelse af ME-patienter, med alvorlige konsekvenser for deres livskvalitet. 

Stigmatiseringen har begrænset patienternes adgang til empatisk og evidensbaseret pleje og 

symptomlindrende medicinsk behandling. Patienternes sociale relationer og identitet er også påvirket af 

stigmatiseringen af sygdommen. 

 

 

 
 

❎  Gradueret træning eller “genoptræning” frarådes til ME 

Patienter med ME må IKKE udsættes for gradueret træning eller opfordres til at presse sig selv til en bedre 

kondition gennem gradueret genoptræning.  

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10091
https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10091
https://link.springer.com/article/10.1007/s41669-018-0071-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s41669-018-0071-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK284894/#sec_166
https://ammes.org/outbreaks/
https://www.efna.net/survey2020/


• Efter en grundig analyse af den eksisterende videnskabelige litteratur om ME advarer det engelske 

sundhedsagentur NICE (National Institute of Health and Care Excellence) imod gradueret træning til ME-

ramte og enhver anden form for fysisk genoptræningsprogram, der har til hensigt at øge patientens 

kondition og funktionsgrad. 

• Gradueret træning (Graded Exercise Therapy — GET) er den praksis, hvor man i sundhedsregi over tid 

regelmæssigt og gradvist øger aktiviteten, indtil patienten vender tilbage til et sundt aktivitetsniveau. 

Gradueret træning er velegnet til patienter med dårlig kondition efter rekonvalescens, operation eller 

alvorlig sygdom, men virker IKKE mod de generelle metaboliske forandringer og atypiske reaktioner på 

aktivitet, som er årsagen til ME-ramtes symptomer. 

 

• PEM (Post-Exertional Malaise), som er en anstrengelsesudløst sygdomsforværring efter fysisk og kognitiv 

anstrengelse, er kardinalsymptomet for ME. På grund af dette kardinalsymptom kan behandling, hvor man 

gradvist øger træningen, gøre mere skade end gavn. En nylig omfattende undersøgelse viste, at 81% af 

ME-ramte fik det signifikant dårligere efter at have afsluttet et forløb med gradueret træning. 

 

• Der er også voksende evidens for, at ME-ramte oplever fysiologiske anormaliteter som reaktion på træning, 

herunder nedsat blodgennemstrømning i hjerne og hjerte, nedsat iltoptag i hæmoglobinet, reduceret 

iltudnyttelse og abnorm genekspression, der alt sammen kan forklare både den kortvarige og langvarige 

forværring, der opstår efter gentagen overanstrengelse. 

 

 

❎  Hverken psykologiske eller sociale faktorer er udløsende  

  eller vedligeholdende årsager til ME 

 

Analyser af den videnskabelige ME-litteratur har konkluderet, at ME er en alvorlig, kronisk, multisystemisk 

(biologisk) sygdom — og er altså hverken en psykologisk, psykiatrisk, psykosomatisk eller en funktionel lidelse. 

 

• Myten om, at ME har psykosociale årsager eller fastholdelsesmekanismer, stammer fra slutningen af 

80’erne, hvor britiske psykiatere udviklede en bio-psyko-social teori og brugte den i et forsøg på at forklare 

sygdommen. Det er denne bio-psyko-sociale teori, der har bidraget til ideen om, at ME er en funktionel 

lidelse.  

 

• Den bio-psyko-sociale teori om ME peger på, at bagvedliggende faktorer som barndomstraumer og 

bestemte personlighedstræk gør én særlig sårbar over for at udvikle ME. Den peger også på, at en 

uhensigtsmæssig sygdomsopfattelse (at patienten tror sygdommen er biologisk) og sygdomsbekymring 

som fx katastrofetænkning er med til at fastholde patienten i sygdommen.  

 

• Men adskillige studier har modbevist den bio-psyko-sociale (funktionel lidelse) forklaringsmodel som årsag 

til ME: Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem barndomstraumer og ME. Videnskabelige studier 

har også modbevist, at ME-patienter har bestemte personlighedsforstyrrelser eller særlige 

personlighedstræk, som perfektionisme og neurotisme.  

 

• Teorien om, at patienterne har en forkert sygdomsopfattelse og uhensigtsmæssig sygdomsbekymring, er 

også blevet afvist. Denne hypotese er ikke i overensstemmelse med patienternes levede virkelighed eller 

de biologiske beviser for patologiske og fysiologiske abnormiteter fundet hos patienterne.  

 

https://www.nice.org.uk/guidance/gid-ng10091/documents/draft-guideline
http://y9ukb3xpraw1vtswp2e7ia6u-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/04/NICE-Patient-Survey-Outcomes-CBT-and-GET-Oxford-Brookes-Full-Report-03.04.19.pdf
http://y9ukb3xpraw1vtswp2e7ia6u-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/ME2FCFS-RESEARCH-SUMMARY-Jamie-Seltzer.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK284892/
https://www.healthcouncil.nl/binaries/healthcouncil/documents/advisory-reports/2018/03/19/me-cfs/executive_summary_me_cfs.pdf
https://www.healthcouncil.nl/binaries/healthcouncil/documents/advisory-reports/2018/03/19/me-cfs/executive_summary_me_cfs.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21641846.2018.1384095
https://link.springer.com/article/10.1007/s12529-012-9273-y
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399999000252?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6482658/


• Den bio-psyko-sociale forklaringsmodel (og teorien om at ME er en funktionel lidelse) har medvirket til 

den fordomsfulde udlægning af ME som en psykogen sygdom, hvor ‘neurotiske patienter’ overdriver deres 

symptomer og selv (eller deres pårørende) er skyld i, at de forbliver syge.  

 

• Denne udlægning har bidraget til de negative holdninger, som kommuner og sundheds- og plejepersonale 

møder ME-patienter med. Som en direkte konsekvens af barndomstraume-hypotesen er forældre til ME-

syge blevet beskyldt for at skade deres børn — uden lægefaglige beviser. Patienterne oplever også, at 

deres basale behov for at undgå fysisk forværring (som at blive skærmet for lys, lyd og dufte, eller undgå 

fysisk anstrengelse) ikke bliver taget alvorligt i en pleje-, læge- eller hospitalssituation. Derfor er det vigtigt 

at komme denne psykogene udlægning af ME til livs. 

 

 

❎ ME er ikke en sjælden sygdom 
Det skønnes, at mellem 10.000 og 20.000 danskere har ME. Flere, end antallet af patienter med multipel sklerose 

eller aids. Der anslås at være 15-30 millioner ME-ramte på verdensplan. Fordi der historisk er blevet brugt 

forskellige diagnostiske kriterier, er der ikke et endegyldigt tal for prævalensen af ME. Det britiske 

sundhedsagentur NICE skønner at mellem 0.2-0.4 procent af en befolkning har ME.  

 

 

❎ Fysiske fund som dokumenterer ME 
Der findes mange veldokumenterede abnormiteter i ME-syges metabolisme, tarmflora, immunsystem, og i både 

det centrale og det autonome nervesystem. Især en 2-dages CPET (Cardiopulmonary Exercise Testing — 

kardiopulmonær motionstest) fører ubestridelige beviser for kardinalsymptomet PEM (Post-Exertional Malaise = 

anstrengelsesudløst sygdomsforværring), og man kan ikke simulere en CPET.  

Læs oversigten over de sidste 10 års videnskabelige studier af ME her. 

 

 

❎ ME ER IKKE en eksklusionsdiagnose  

Selvom der endnu ikke findes en biomarkør, og man stadig benytter sig af en differentialdiagnose, findes der stadig 

positive kriterier, som skal opfyldes, før ME-diagnosen kan stilles. Ét af de obligatoriske kriterier er PEM — Post-

Exertional Malaise — en anstrengelsesudløst symptomforværring.  

 

 

❎  ME ER IKKE en ”mystisk” sygdom 

De sygdomme, vi kalder mystiske, er ofte sygdomme, vi ikke investerer eller forsker i. De er ikke i sig selv mystiske, 

men underfinansierede og negligerede. 

 

 

❎  OBS: et billede af en person, der sidder ved sit skrivebord og gaber, er sjældent 

dækkende 
Brug af billeder, hvor nogen gnider øjnene eller hænger over en kop kaffe, giver et forkert og dermed 

stigmatiserende billede af sygdommens natur og alvorsgrad. Se afsnittet ‘Anerkend gerne, at ME er en alvorlig 

sygdom’.  

 

❎  OBS: ME er ikke lig “kronisk træthed” eller kronisk træthedssyndrom 

 

https://politiken.dk/indland/art7959105/Det-er-landsbyen-med-le-og-fakler.-Hekseforf%C3%B8lgelse.-S%C3%A5dan-har-det-f%C3%B8ltes?shareToken=xAUA6vAAUzSw
https://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2016/10/Nice.pdf?fbclid=IwAR0_olskEOTSQahmssA-i-hRTpLWY3HY-pHyO8iW9MB8CC3HqQHj9Zi6s7c
https://www.healthrising.org/blog/2019/01/17/decoding-2-day-cpet-chronic-fatigue-syndrome/
http://www.meaction.net/wp-content/uploads/2019/06/19_MEA_Revised_2019_Research_Summary_190610.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2796.2011.02428.x


• Sygdommen er historisk set blevet kaldt ”myalgisk encephalomyelitis” (ME) siden 1955-udbruddet på 

the Royal Free Hospital i London. I 1969 klassificerede WHO ME som en neurologisk sygdom.  

 

• ‘Kronisk træthed’ er et symptom ved mange sygdomme og er IKKE det samme som sygdommen ME. Det er 

faktuelt forkert at bruge udtrykket ‘kronisk træthed’ om ME. 

 

• ‘Kronisk træthedssyndrom’ (på engelsk Chronic Fatigue Syndrome) blev skabt i 1988 af forskere fra Center 

for Disease Control (CDC) efter et udbrud af ME i byen Incline ved Lake Tahoe i 1984 og ved andre udbrud 

og sporadiske tilfælde i USA i 1980’erne. Med navneskiftet ændrede CDC også de oprindelige 

diagnosekriterier for ME til at fokusere primært på symptomet ‘kronisk træthed’ og inkluderede dermed 

andre træthedstilstande.  

 

• Navnet ‘kronisk træthedssyndrom’ er også et stigmatiserende udtryk for ME, fordi det trivialiserer 

sygdommen og underkender alvorsgraden. Forskning har også vist, at når ordet ‘kronisk træthedssyndrom’ 

bliver nævnt, bliver patienten taget mindre alvorlig, end når ordet ME eller Myalgisk Encephalomyelitis 

bliver brugt. 

 

Hvis dine læsere ikke kender til ME (endnu), kan du med fordel skrive ”ME, også kendt som postviralt 

træthedssyndrom”. ME/postviralt træthedssyndrom er det korrekte navn ifølge WHO og SKS 

diagnosekodesystemerne. 

 

 

✅  Patienter med COVID19-senfølger risikerer at udvikle ME 

• Vejen til helbredelse eller diagnose for folk med COVID19-senfølger vil forløbe forskelligt. Nogle med 

senfølger vil komme sig, en mindre gruppe vil udvikle kroniske sygdomme som ME eller Postural 

Ortostatisk Tachycardia Syndrom (POTS), en dysfunktion i den del af nervesystemet, der er uden for viljens 

kontrol. POTS kendetegnes bl.a. ved svimmelhed fra liggende/siddende til stående position, problemer 

med at stå op i lang tid. Nogle besvimer i den forbindelse. Atter andre vil få langvarige følger udelukkende 

på baggrund af organskader. 

• Der er folk med senfølger, som fortæller om symptomer, der minder om ME, inklusive Post-Exertional 

Malaise  (PEM), såvel som kognitive udfordringer og søvnproblemer. De amerikanske 

sundhedsmyndigheder anerkender, at en procentdel med COVID19-senfølger vil udvikle ME, men det 

præcise tal vides ikke.  

 

• Studier viser, at virusepidemier ofte fører til postvirale sygdomme som ME. Det har vist sig, at en 

mindre gruppe med COVID19-senfølger højst sandsynligt vil udvikle ME. For eksempel kan et nyt 

studie (peer-review afventer) fra Charité Hospitalet i Berlin påvise, at 19 ud af 42 patienter opfylder 

ME-kriterierne, 6 måneder efter senfølgerne begyndte.  

 

• I oktober 2020 publicerede det velrenommerede videnskabelige tidsskrift Nature en leder om 

COVID19-senfølger.  Her bønfalder lederen forskere og politikere om at lære af det, der er sket for ME-

patienter. Lederen anerkender den årtiers lange kamp, ME-patienter har kæmpet, og stadig kæmper, 

for at opnå anerkendelse, og at det skyldtes det faktum, at ME-patienternes stemme blev 

marginaliseret. 

 

• Men det er ikke kun marginalisering og stigmatisering af ME-patienter, vi kan lære af. De amerikanske 



sundhedsmyndigheder har i februar 2021 udtalt at “... det, vi lærer gennem forskning om PACS (Post 

Acute Covid Syndrome - COVID19-senfølger), kan hjælpe med at forstå, behandle og forhindre ME og 

potentielt andre sygdomme,” og at vi dermed “... snart siger velkommen til en fremtid, hvor ingen 

lever med ME eller PACS.” I den forbindelse er der afsat 1.15 milliarder dollars til forskning. 

 

 

✅  INTERVIEW af ME-patienter 

Det er vigtigt, at du respekterer patientens grænser og taler/skriver med patienten om, hvordan interviewet bedst 

udføres. Nogle patienter (særligt dem med svær eller meget svær ME) kan fx være for dårlige til at klare et ansigt-

til-ansigt eller telefoninterview.  

 

Giv dem alligevel en chance ved at spørge dem, hvordan de gerne vil interviewes og indenfor hvilke rammer. Det 

kan fx være, at du interviewer personen via chat eller SMS i ti-minutters intervaller, måske med en dags pause 

imellem, eller stiller spørgsmål via e-mail, som patienten kan besvare når overskuddet er til det.  

 

Dette vil give patienter, der aldrig er blevet hørt, en mulighed for også at komme til orde og fortælle deres 

historie. Stigmatisering bekæmpes bedst ved, at dem, der er udsat for stigmatisering, bliver hørt på en tryg og 

etisk forsvarlig måde.  

 

 

✅  INTERVIEW af biomedicinske ME-forskere og -speciallæger 

For at indsamle, kritisk vurdere og forståeligt formidle så objektiv information som muligt er det vigtigt at høre alle 

parter i en sag. Ved at interviewe biomedicinske ME-forskere og speciallæger giver du et mere realistisk billede af 

sygdommen, og du undgår at reproducere myter og misinformation. Der findes både danske og udenlandske 

biomedicinske ME-forskere. Kontakt ME Foreningen for kontaktoplysninger.  

 

 

✅ OBS: ME er en alvorlig sygdom 

Dansk forskning har påvist at ME-patienters livskvalitet ligger på en sidsteplads — lavere end sygdomme som 

depression, skizofreni, sklerose, diabetes, lungekræft, kronisk nyresvigt, etc.  

Personer med ME har større funktionelle begrænsninger og flere alvorlige symptomer end dem med multipel 

sklerose.  

 

25 % af ME-ramte er bundet til hjem og seng. Og 5 % er så svært ramte, af de anses for at være nogle af de mest 

syge mennesker i verden. De kan fx udvikle svaghed i musklerne i mund og hals, hvilket resulterer i vanskeligheder 

med at tale og synke mad, væsker og medicin. Nogle tilfælde kræver indtagelse af væsker og ernæring via sonde. 

 

Der er også en stor følelsesmæssig byrde forbundet med at have ME og være pårørende til en ME-ramt. Denne 

følelsesmæssige byrde er større for denne gruppe end andre kroniske sygdomme som cancer. Derfor er der også 

en større risiko for selvmord forbundet med at have ME. Dette er pga. eksterne faktorer som manglende 

forståelse for sygdommen, stigma, manglende behandling og pleje, der øger følelsen af at være fanget, og at 

sygdommen i sig selv kan være uudholdelig pga. de mange og smertefulde symptomer og den voldsomme 

funktionsnedsættelse.  

 

Vi ved endnu ikke meget om dødeligheden forbundet med ME. Der er dog personer, der er døde, hvor en 

obduktion viste, at ME var den direkte dødsårsag. I 2020 fjernede WHO ordet ‘benign’ (godartet) fra ME på deres 

diagnoseliste (ICD-10 og -11), netop fordi sygdommen, i få tilfælde, har vist sig at være dødelig. Der skal dog flere 

studier til for at stadfæste dødeligheden blandt ME-ramte. 



 

 

✅  OBS: Forskning inden for ME har været underfinansieret i årtier.  

ME modtager få forskningsmidler i forhold til sygdomsbyrden.  

Det, at der endnu ikke findes en blodprøve eller anden biomarkør for sygdommen, er en konsekvens af denne 

underfinansiering — det er ikke evidens for, at sygdommen ikke er biologisk.  

 

 

✅  OBS:  Forskellige triggere kan udløse ME 

Mens op til 80 % af patienterne siger, at de udviklede ME efter en infektion, blev andre syge efter en ulykke, et 

traume, en miljøforgiftning eller operation. Sygdomsdebut kan opstå gradvist eller akut. 

 

 

✅  LÆS ME Foreningens faktaark om ME her  

 

  

 Tak for at læse disse forslag og bidrage til mindre stigmatisering af sygdommen ME G93.3 

 

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

 

For yderligere oplysninger, send venligst mail til formand for ME Foreningen Cathrine Schultz Engsig:  

cse@me-foreningen.dk 

 

 

 Kilde: oprindelig udgivelse af #MEAction, en international støtteorganisation, der kæmper for ME-ramte. 

 


