
ME, psykologiske reaktioner og temaer 
Af sundhedspsykolog Peter la Cour 
 
Alle kroniske sygdomme fremkalder psykologiske reaktioner og jo mere indgribende sygdommen 
er i hverdagen, jo stærkere psykologisk reaktion må der forventes. 
De psykiske reaktioner og temaer er ikke de samme over tid. Der er reaktioner når man oplever de 
første alvorlige symptomer på sin sygdom, når man møder sundhedsvæsnets ufuldkommenhed, 
når man skal acceptere livsændrende eksistensvilkår, når man skal lære at leve så godt som muligt 
med sygdommen og når man skal forsøge at genvinde et liv der også har glæder. 
 
At være kronisk syg er ikke en tilstand – det er en proces, der tager mange år og hvor tingene 
skifter fokus undervejs. Processen her er tegnet som en bue over et typisk forløb, som det kan se 
ud for mange. 
 

 
 
 
Som patient kan man ikke ”skynde sig igennem” – alle leddene tager den tid de nu tager. Derfor 
findes der heller ikke nogen ”one size fits all” psykologiske samtaleformer, der passer til alle og på 
alle tidspunkter. Der kan være forskelligt fokus og forskellige psykologiske temaer/opgaver, alt 
efter hvem man er, hvad ens historie er forud, hvor længe man har været syg og hvordan 
omgivelser og pårørende familie reagerer på sygdommen, hvad enten den er stationær bliver 
bedre eller forværres. 
En lidt forenklet måde at vise nogle af de forskellige psykologiske temaer og opgaver på kan ses i 
figuren. 
 



 
 
Nogle patienter foretrækker at klare så mange som muligt af de mange sociale og psykiske 
omstillinger på egen hånd, andre rækker ud efter hjælp eller har svart ved at komme videre 
igennem. ME Foreningens rådgivning kan være en hjælp eller der kan søges professionel hjælp hos 
psykologer/rådgivere, der har særlige kompetencer omkring kronisk/langvarig sygdom – det 
kaldes for sundhedspsykologi. 
 
Hvis der søges hjælp til de psykologiske følgevirkninger 
Sundhedspsykologi versus psykosomatisk psykologi 
Psykologien byder på mange forskellige traditioner og psykologer er forskelligt uddannet og 
orienteret. Traditionelt handler sundhedspsykologi om psykiske følger af at være kronisk syg og 
sundhedspsykologer behandler ofte fx patienter med kræft eller kronisk smerte. Der er i 
sundhedspsykologien ikke nogen teori eller antagelse om, at der er psykiske forhold der er årsagen 
til sygdommen. 
I modsætning hertil søger psykosomatisk psykologi at finde årsager eller forhold i fortiden, der har 
betinget eller udløst sygdommen/symptomerne. Der findes ikke noget videnskabeligt belæg for 
synspunkter om, at ME skyldes særlige sociale/psykologiske forhold eller traumer. Det har ellers 
været en fremherskende teori i store dele af behandlings- og socialsystemet gennem rigtig mange 
år. Disse uvidenskabelige teorier har derfor tidligere skabt – og skaber til dels stadig – et noget 
anstrengt forhold mellem patienter og nogle psykologer, læger, psykiatere og andre behandlere. 
Der er imidlertid intet unaturligt eller forkert i at ME som en alvorlig kronisk og langvarig sygdom 
udløser psykologiske udfordringer, præcis som ved andre lignende sygdomme og det er naturligt 
også at søge hjælp til det psykologiske, hvis livet forekommer svært eller uoverskueligt. Søges der 
professionel hjælp anbefales det, at der søges hjælp hos fagpersoner, der er uddannet i 
sundhedspsykologi og kender til ME-problematikker i forvejen. Psykologhjælp er som hovedregel 
egenbetalt, men der kan findes økonomisk støtte ved medlemskab af sygesikringen Danmark og 
ved lægehenvisning til psykologer der har overenskomst med sygesikringen. 



 
Alvorlige psykiske vanskeligheder 
Ligesom med al anden alvorlig fysisk sygdom kan følgereaktioner også være alvorlige. Så skal 
reaktionerne behandles som det selvstændige problem, de er. Ved depression eller 
selvmordstanker må man kontakte egen læge/psykiater og ved akutte situationer Livslinjen ( 
www.livslinien.dk eller anden akut hjælpelinje. 
 
ME Foreningens rådgivning har åbent onsdag og fredag fra klk. 12.00 – 14.00 på 44 95 97 00 og vil 
kunne henvise dig til psykologer, der har særligt kendskab til ME. 
 
 
 
 

http://www.livslinien.dk/

