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En lille gruppe patienter med senfølger efter covid-19 
– kaldet long-covid-patienter – er stadig ikke blevet 
raske. De lider blandt andet af konstant udmattel-
se, søvnproblemer, muskelsmerter og neurologiske 
senfølger i form af koncentrationsbesvær, hukommel-
sesproblemer, lydoverfølsomhed og hjernetåge. Med 
andre ord har mange af dem symptomer, der minder 
rigtig meget om ME.

Mens lægerne i starten talte om, at senfølgerne 
kun varede nogle måneder, tyder erfaringen og nyere 

forskning på, at de kan vare i flere år for en lille gruppe 
af patienterne.

WHO og den verdensomspændende organisation 
for fysioterapeuter, World Confederation for Physical 
Therapy, har for nylig udsendt retningslinjer, der adva-
rer sundhedspersonale om at sende long-covid-patien-
ter til gradueret genoptræning, hvis patienterne har 
PEM, Post-Exertional Malaise (se links i boks). På dansk 
betyder PEM, at patienterne bliver mere syge og får 
flere symptomer efter fysisk og mental anstrengelse, 
der overskrider deres kapacitet.

PEM er netop et af hovedsymptomerne på sygdom-
men ME. Det fremgår også af de nye retningslinjer 
om ME, som det globale britiske sundhedsorgan NICE 
offentliggjorde i oktober i år.

Er ME og senfølger efter covid-19 det samme?
Det har længe været kendt, at en række vira som fx Ep-
stein-Barr-virus og SARS kan udløse postvirale sygdom-
me, som bl.a. ME. Desuden har en række udenlandske 
forskere i noget tid peget på, at der er en sammen-
hæng i symptomerne mellem long-covid og ME. 

Senest har en artikel i det uafhængige britiske medie 
Live Science gengivet, at læger har mistanke om, at 
long-covid og ME er det samme. Begge tilstande kan 
opstå i forlængelse af en virusinfektion, og begge 
sygdomme rammer især kvinder, der som bekendt har 
højere risiko for at udvikle autoimmune sygdomme.

I samme artikel peger en af de mest toneangivende 
amerikanske sundhedseksperter, dr. Avindra Nath, 
på, at ME/CFS-forskningen netop kan benyttes i co-
vid-forskningen:

”Jeg tror,   at de værktøjer, vi har brugt til at studere 
ME/CFS, nu også nemt kan anvendes på long-covid – 
og omvendt. Det, vi har lært om long-covid, vil gavne os 
i ME/CFS,” siger dr. Avindra Nath til Live Science. 

Vil covid-19 medføre stigning 
i antallet af ME-patienter?
Forskere peger på, at symptomerne hos senfølgepatienter efter covid-19 minder om ME. 
Også WHO og World Confederation for Physical Therapy, fysioterapeuternes globale organi-
sation, advarer om, at langvarige senfølger kan være ME.
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Avindra Nath er klinisk leder af National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke (NINDS) under det 
amerikanske sundhedsvæsen NIH, National Institute of 
Health. Desuden er han leder af det mangeårige inter-
ne forskningsprojekt i ME/CFS under NINDS. Dr. Nath 
har især fokus på neuroinflammation og postinfektiøse 
sygdomme. 

”Mellem 10 til 30 % af dem, der stadig klager over 
senfølger seks måneder efter covid-19-infektion, har 
symptomer, der kan overlappe med ME/CFS. Om de er 
nøjagtigt ens, ved vi stadig ikke, men de ligner bestemt 
hinanden på mange måder,” siger dr. Nath til Live 
Science.

Meget tyder i hvert fald på, at både patienter med 
senfølger efter covid-19 og ME har det til fælles, at 
deres symptomer afvises af mange læger, hvis disse 
ikke kan finde en for dem kendt biologisk årsag på 
symptomerne. 

Antal senfølge-patienter opjusteres
Hidtil har Sundhedsstyrelsen herhjemme angivet, at 
omkring 10 % af patienter med covid-19 får senfølger, 

Mere om sammenhængen mellem 
covid-19 og ME

• WHO’s guide til rehabilitering af voksne med 
senfølger efter covid-19 advarer mod PEM. 
https://bit.ly/3pqRGee

• Den globale fysioterapeutorganisation, World 
Confederation for Physical Therapy, advarer 
fysioterapeuter om, at patienter med senfølger 
efter covid-19 kan have ME, se Briefing paper 
2, side 9. https://bit.ly/3xTgpvF

• Artikel af Anthony L. Komaroff fra Harvard 
Medical School og Lucinda Bateman fra Bate-
man Horne Center, USA: Will COVID-19 Lead 
to Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue 
Syndrome? https://bit.ly/3Ga2sfJ

• Artikel i Live Science: What cronique fatigue 
syndrome can teach us about ’long COVID’. 
https://bit.ly/3IdSPP3

• Ugeskrift for Lægers artikel: Senfølger efter 
COVID19 trækker i langdrag: ”Det er invalide-
rende, og patienterne er desperate. https://
bit.ly/2ZOBpXU

• Artikel i Videnskab.dk: Forskere spekulerer: Er 
corona-senfølger og kronisk træthedssyndrom 
(ME) det samme? https://bit.ly/32LP6YI

• Se en række artikler ME Foreningen har 
samlet om forskningssammenhængen mellem 
covid-19 og ME. https://bit.ly/3EwAEBK

men en seniorkonsulent fra Styrelsen har på et webi-
nar om covid-19 og neurologiske senfølger bebudet, at 
antallet af covid-19-patienter formentlig justeres opad 
i forbindelse med udgivelse af styrelsens nye vejled-
ning for rehabilitering af patienter med senfølger efter 
covid-19. Vejledningen er på trapperne.

Senfølgepatienter har fatigue
På Odense Universitetshospital (OUH) ser afdelingslæ-
ge Karen Christiansen mange patienter med senfølger 
efter covid-19. Hun oplever, at patienterne lider af 
fatigue. Når hun skal beskrive de symptomer, som pa-
tienter med fatigue slås med, bruger hun en metafor: 
en mobiltelefon med et træt og slidt batteri.

”I begyndelsen troede vi, at det store problem for 
patienter med senfølger ville være åndenød og dårlig 
lungefunktion. Men det, der især plager dem, er 
fatigue og det medfølgende tab af kognitive evner og 
livskvalitet. Det er helt uden sammenligning det symp-
tom, som plager flest i lang tid. Det er invaliderende, 
og patienterne er desperate”, siger Karen Christiansen 
til Ugeskrift for Læger.
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