
MEDLEMSARRANGEMENT om ME og smerter 
Et online foredrag med speciallæge i anæstesi Tina Horsted, der 
gennem en lang årrække har specialiseret sig i individuel smer-
tebehandling på Horsted Institute. Tina Horsted vil i sit foredrag 
tale om smerter og behandling med et bredt spektrum af me-
dikamenter, inklusive medicinsk cannabis og cannabisbaseret 
medicin på recept, LDN, akupunktur osv. Foredraget foregår den 
2. februar kl. 16.00-17.30 som webinar, og du modtager link ved 
tilmelding på e-mail til sekretariat@me-foreningen.dk

ME på CHRISTIANSBORG
ME Foreningen ser frem til mere handlekraft på ME-området  
hos den nye sundhedsminister Sophie Lødhe (V). Hun kender  
ME-sagen fra tidligere som både Sundhedsminister og formand 
for Sundhedsudvalget gennem flere år. Derudover er der i  
Enhedslisten dannet et ME-arbejdsudvalg ligesom medlem af 
folketingets Sundhedsudvalg, Anders Kronborg (S), i sit nyheds-
brev fra december 2022 bl.a. skriver: ”Selv håber jeg på, at jeg via 
min plads i Sundhedsudvalget kan være med til at skabe større 
fokus for ME-patienter. ME er en forfærdelig sygdom. Jeg har selv 
besøgt patienter, som nærmest er konstant sengeliggende pga. 
af deres alvorlige sygdom.”

HJÆLP OS med din donation i 2023
ME Foreningen skal også i 2023 modtage 100 donationer á 200 
kroner for at bevare vores status som en almennyttig forening, og 
både private og virksomheder kan få fradrag for donationen. Skriv 
dit CPR-nummer eller CVR-nummer på din donation til MobilePay 
890280 eller Nordea på kontonummer 2252-0716991296. Tak 
til jer, der allerede har doneret. Vi er dog kun halvvejs, så vi håber, 
flere vil hjælpe, så ME Foreningen kan fortsætte det vigtige ar-
bejde for ME-sagen.

ISLANDSK tegnefilm om ME
Den islandske ME-forening har lavet denne illustrative film om 
livet med ME, som varer 4,5 minutter. Du kan vælge danske un-
dertekster ved at klikke på ”automatic”. Se filmen her: 
https://youtu.be/mCdMaSsRJt0
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TO NYE medarbejdere i ME Foreningen
Foreningen har ansat to nye medarbejdere, som begge starter i 
januar 2023. Kristine Vassing-Hansen erstatter Marie Louise som 
sekretariatsmedarbejder to dage om ugen. Det vil derfor frem-
over være Kristine, du vil høre fra, når du kontakter kontoret, og 
hun vil sammen med Cathrine holde snor i de mange opgaver, der 
er i sekretariatet. Gitte Larsen er ansat som redaktør i et fleksjob 
på seks timer om ugen og skal hjælpe med MEnyt, nyhedsbreve, 
hjemmeside m.m. Hun er uddannet cand.scient.pol. og kommer 
fra et tilsvarende job i MCS Foreningen. ME Foreningen byder 
begge velkomne og ser frem til et godt samarbejde til gavn for 
vores mange medlemmer. 

TILLYKKE til svenske ME-patienter
Sydsvenske politikere etablerer i samarbejde med den svenske 
ME-forening RME (Riksförbundet för ME-patienter) en ny offent-
lig klinik til modtagelse og behandling af voksne med postin-
fektiøse sygdomme som ME og LongCovid. Klinikken følger den 
nyeste internationale viden og har fokus på en respektfuld og 
empatisk modtagelse af ME-patienter samt biomedicinsk forsk-
ning, diagnostik og behandling. Læs mere her: 
https://sodrasjukvardsregionen.se/forbattrat-omhandertagan-

de-av-personer-med-me-cfs/

FORDOBLING af ME-patienter 
Den tyske Unionsfraktion CDU og CSU beder det tyske parlament 
om øjeblikkelig økonomisk støtte til etablering af de vedtagne 
kompetencecentre og tværfaglige ambulatorier for ME-patienter 
og patienter med senfølger efter corona. I CDU/CSU’s ansøgning 
om midler til behandlingscentre anslås det, at en til to procent af 
alle Covid19-ramte plus op til 20 procent af alle med senfølger vil 
opfylde ME-kriterierne efter et halvt års sygdom. På verdensplan 
må forventes en fordobling af ME/CFS-ramte. Kilde:   
https://dserver.bundestag.de/btd/20/048/2004886.pdf

NORSK LÆGEFORENING afholder ME-kursus  
for læger
En række kendte ME-eksperter og forskere holder foredrag for 
praktiserende læger den 24.-25. april. Hensigten med seminaret 
er, ”at give kursusdeltagerne øget kendskab til ME, både hvad 
angår udredning og diagnosticering samt videre opfølgning. Der 
bliver forelagt ny norsk og international forskning samt anbefa-
linger og erfaringer fra praksisområdet” Se programmet her: 
https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/12/35288
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