
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ME FORENINGEN FYLDER 30 ÅR i 2022 

ME Foreningen fejrer sin 30-års fødselsdag med 
medlemmerne ved at trække lod om en æske fyldt 
håndlavet Kardinal-chokolade. For at deltage i 
lodtrækningen skal du sende en mail til sekretariat@me-
foreningen.dk og mærke den ”fødselsdag”. I mailen skal du 
skrive 1 linje om hvorfor du er medlem af ME Foreningen. 
Lodtrækningen slutter 1.5.22 
 

 
 
 
 
Læge og psykolog-team besøger sengeliggende 
ME-patienter 

En privat donation på 100.000 kr. har muliggjort et 
pilotprojekt, der er målrettet nogle af de mest syge og 
sengeliggende ME-patienter. Et ME-fagligt team vil tage på 
besøg hos en række udvalgte ME-syge i hele landet med det  
formål at afdække den helbredsmæssige, sociale, 
psykologiske situation for denne svært ramte ME-
patientgruppe. Projektet sættes i gang i starten af 2022 og 
kører indtil sommer. 
 

 
SVERIGE 

Et regionalt biomedicinsk ME-center − denne gang i Umeå − 
startede i efteråret 2021. Der er tale om et regionalt 
finansieret center, som skal stå for udredning og 
diagnosticering af ME-patienter, der henvises fra regionens 
praktiserende læger. Endnu et ME-center forventes åbnet i 
Lund snart. https://bit.ly/31QFcEB https://bit.ly/3DHmsF8 
 

 
Armbånd udviklet til ME og long covid 

VISIBLE er nyeste skud på stammen i rækken af 
selvregistreringsværktøjer. Det registrer din hjerterytme, 
udtrætning, søvnmønstre og dysautonomi. 
Visible er udviklet af bl.a. Todd Davenport, der er PEM-
ekspert. 
https://makevisible.co/ 
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Gul seddel
I mailen skal du skrive 1 linje om hvorfor du er medlem af ME Foreningen og 1 linje om hvad medlemsskabet har givet dig. Lodtrækningen slutter 1.5.2022

Cathrine
Gul seddel
udvalgte og alvorligt ME-syge

Cathrine
Gul seddel
2021. Centret er en del af det offentlige sundhedstilbud, og skal stå for.......



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

FRIKVARTER for pårørende – ny gruppe 
ME Foreningen afholder løbende online møder for hhv. 
pårørende og patienter. ME-netvenner med kaffekoppen er 
for patienter, og en ny gruppe er nu FRIKVARTER for ME-
pårørende. Alle er velkomne. Tider og links til møder, der 
afholdes hver måned, findes inde i ME Foreningens 
medlemsgruppe på Facebook. Er du ikke medlem endnu, så 
skriv en mail til HEF@me-foreningen.dk og anmod om 
medlemskab. Grupperne har en ordstyrer. 
 

ME-netvenner er for patienter  
FRIKVARTER er for ME-pårørende 
 
 
 
 

Erik Haldan stopper på Ugeavisen Esbjerg 

Ugeavisen Esbjergs chefredaktør og direktør gennem mere 
end 20 år, Erik Haldan, stopper og starter i nyt job. Erik 
Haldan har skrevet om ME-debatten og ME-patient Marie 
Louise på Fanø i en lang række artikler de seneste år. 
”Jeg anser ME-sagen som en af de vigtigste, jeg og avisen 
har haft med at gøre gennem alle mine tyve år. Jeg havde 
håbet og troet, at vi havde bragt alle ME-patienter og deres 
pårørende i Danmark nærmere en ordentlig behandling og 
hjælp, men der er desværre et stykke vej endnu”, udtaler 
Erik Haldan. 
 

 
TYSKLAND    
Budgetudvalget i det tyske parlament afsatte sidste år 
900.000 euro til et biomedicinsk ME-multicenter, et klinisk 
ME/CFS-register og en biobank til kliniske data for børn, 
unge og voksne med ME/CFS og COVID-19 
senfølger  https://bit.ly/3fmndJs  
Derudover opretter man i Tyskland et landsdækkende 
netværk af ME-specialiserede ambulatorier, der skal 
behandle og forske i ME og Long covid-19. 
https://bit.ly/31S9tms 
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