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The ME Association finder det særdeles glædeligt, at guidelinen er blevet offentliggjort, 

og vi støtter fuldt ud dens anbefalinger.

National Institute for

Health and Care Excellence

NICE

DANSK OVERSÆTTELSE af ME-vejledning fra  
engelske sundhedsmyndigheder 
En dansk oversættelse af et sammentræk af de nye NICE-2021 
ME-retningslinjer er nu tilgængelig på ME Foreningens hjemme-
side eller i trykt format. Ønsker man at få vejledningen i dansk 
oversættelse tilsendt, bedes man kontakte:  
sekretariat@me-foreningen.dk
https://bit.ly/3qgC6Tk
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NORSK PROFESSOR kritiserer dansk ME-tilgang  
i Dagens Medicin
I en artikel i Dagens Medicin d. 8.juli går prof. og WHO-rådgiver Ola 
Saugstad i rette med det forældede ME-syn, som eksisterer i Dan-
mark. ”Det hører til på historiens losseplads” udtaler de to læger 
bag artiklen.
https://bit.ly/3C0yPP3

Prof. Saugstad er i Norge den lægefaglige rådgiver på det natio-
nale tilbud i Norge til alvorligt ME-syge, som findes på plejehjem-
met ”Røysumtunet”. I snart et år har tilbuddet været oppe at køre, 
og Saugstad udtaler: ”Vi er på det rette spor, 25% er blevet så 
friske, at de har kunnet rejse hjem”.
https://bit.ly/3QVpU5A

NY rapport og bog fra prof. La Cour
I Ugeskrift for Læger anmelder læge Anders Beich d. 29.8 (tidli-
gere formand for DSAM) Prof. la Cours undervisningsbog til læger 
om vedvarende fysiske symptomer. ”Når ”funktionelle lidelser” 
skaber polarisering mellem patient og behandler samt mellem 
SST og folketing, så er det måske også tid til at tænke om igen 
– især når evidensen er tynd grænsende til 0”, skriver Anders 
Beich. https://bit.ly/3ewAann

La Cour er også aktuel med ny hårrejsende rapport fra besøg hos 
19 svært ME-syge. ”Rapporten dokumenterer et alvorligt svigt 
overfor patientgruppen. Deres situation må vurderes at være 
helt uværdig i et velfærdssamfund. Rapporten kalder på hårdt 
tiltrængte politiske og sociale initiativer” , er la Cours konklusion.  
https://bit.ly/3D4zPT6 



Efterårets 2 MEDLEMSFOREDRAG 
Husk tilmelding til de 2 webinarer med hhv. prof. Peter Rowe 
fra John Hopkins i USA (d. 27.10), der taler om det autonome 
nervesystem og POTS. Peter Rowe afløser Louise Brint der har 
meldt afbud. Hans foredrag er på engelsk. https://bit.ly/3BPJ5Z7 
D.4.11 har psykolog Carsten Simonsen fokus på ME-pårørende og 
de udfordringer og løsninger, som hverdagen med ME byder på. 
Begge webinar er fra kl. 13-15, og tilmelding sker på sekretariat@
me-foreningen.dk

NY MEDARBEJDER på ME Foreningens sekretariat 
Marie Louise Gammelgaard begyndte i august som freelance 
sekretær på ME Foreningens kontor i Farum. Hun står for med-
lemskontakten, og holder sammen med Cathrine Engsig snor i de 
mange opgaver, foreningen er involveret i. Velkommen i ME For-
eningen, vi ser frem til samarbejdet. 

BT og Nanna
BT har efter sommer dækket ME med en række artikler – læs dem 
her: https://bit.ly/3UnQEyk 
Bl.a. er der interview med ME-patient Nanna, der opfordrer alle til 
at støtte borgerforslaget om et biomedicinsk ME-forskningscen-
ter. https://bit.ly/3ShQAyf
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ME Foreningen får NY HJEMMESIDE
Arbejdet med ny hjemmeside er i gang, og vi glæder os til en opda-
teret side, som bliver mere overskuelig og brugervenlig og rettet 
mod patienter og pårørende. Læger og sundhedspersonale vil 
fortsat også have mulighed for at hente mere faglige oplysninger.
Firmaet Brand Monkey står for den digitale løsning – her er vi til 
møde med dem.

ME Foreningen på LÆGEDAGE
Foreningen deltager igen i år på de praktiserende lægers efter-
uddannelsesuge i november. Har du en praktiserende læge, der 
deltager og som trænger til lidt opdateret viden om ME, kan du 
printe denne flyer ud og tage den med til lægen.
https://bit.ly/3R4ehJu


