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Stillet af Anders Kronborg (S) 

Til de nordiske regeringer og Nordisk Minister-

råd 
 

Til de nordiske regeringer og Nordisk Ministerråd 

Skriftligt spørgsmål 
vedr. sygdommen Myalgisk Encephalomyelitis (ME), WHO-diagnosekode 
G93.3 
Jeg ønsker at få klarlagt hvorvidt der er konsensus og hvordan fokus er omkring di-

agnosticering af sygdommen ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis) i de nordiske lan-

de. 

  

F.eks. har Luc Montognier, tidligere nobelprismodtager, udtalt: ”Forskning har alle-

rede afdækket meget om sygdommen ME, men denne information når ikke ud til det 

sundhedsfaglige personale og lægerne. Sygdommen bliver stadig ikke taget alvorlig. 

Det er på tide der sker ændringer.” 

  

Jeg vil gerne vide, hvordan man i de nordiske regeringer ser nødvendigheden og for-

delene ved vidensdeling og tværgående nordisk forskning i sygdommen og viden-

skabelige forsøg med behandling af sygdommen. Derudover om det ikke er uhen-

sigtsmæssig, hvis man ikke udnytter viden på tværs af landene i norden til at blive 

klogere indenfor dette specifikke sundhedsområde. 

  

Nysgerrigheden i forhold til mit spørgsmål er også blevet skærpet, da jeg har læst i et 

brev fra ME-patientforeningen, at de øverste sundhedsfaglige myndighed i USA fast-

slår, at ME er en 100% biologisk sygdom uden psykologiske årsager, jf IOM-

rapporten.  

  

Endvidere er jeg blevet gjort opmærksom på, at ME/CFS i følge nyeste videnskabeli-

ge litteratur er identisk med senfølger efter COVID-19, og man kan således frygte, at 

der kan forventes en stigning af antallet af tilfælde af sygdommen i de kommende år.  

  

På baggrund af ovenstående stilles følgende spørgsmål til de nordiske regeringer: 

  

1. Er de nordiske regeringer enige med ovenstående udsagn fra Luc Montognier?  

Hvordan samarbejdes der i dag mellem de nordiske lande om sygdommen Myalgisk 

Encephalomyelitis? 

Kan de nordiske regeringer se fordele i, at Nordisk Råd giver sygdommen mere op-
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mærksomhed i det politiske arbejde? 

  

På baggrund af ovenstående stilles følgende spørgsmål til Nordisk Ministerråd:  

 

2. Kan ministerrådet fortælle, om sygdommen ME af sundhedsmyndighederne anbe-

fales diagnosticeret med WHO-diagnosekode G 93.3 i alle nordiske lande, eller er der 

lande, og hvilke(?), i Norden, hvor der ikke er denne anbefaling?  

Kan de nordiske regeringer forholde sig til, hvordan forskellen er internt i de nordiske 

lande i forhold til at forankre ME som selvstændig diagnose med egne klare diagno-

sticerings- og behandlingsretningslinjer? 

  

3. Hvis såfremt der er forskellige anbefalinger i de nordiske lande: Kan ministerrådet 

anbefale, at der anvendes enslydende diagnostik, især af hensyn til muligheden for 

tværgående integrativ nordisk forskning og udvikling af nye behandlingsindsatser?  

Hvilke diagnosekriterier anbefales i de nationale retningslinjer og hvilke anvendes 

primært i praksis i de enkelte nordiske lande? 

Vil ministerrådet direkte anbefale, at der anvendes internationalt anerkendte (WHO) 

diagnosekriterier i Norden for sygdommen ME/CFS i alle de nordiske lande?  

  

4. Kan ministerrådet oplyse, hvor stor en procentdel af befolkningen, der lider af syg-

dommen ME med WHO-diagnosekoden G 93.3 i de enkelte nordiske lande? 

Kan ministerrådet oplyse, hvor stor en procentdel af befolkningen, der er diagnosti-

ceret med ME (WHO-diagnosekoden G 93.3) i de enkelte nordiske lande? 

  

5. Hvilket fokus og erfaringer har de nordiske lande med at hjælpe pårørende til en 

sygdomsramt med ME? Som jeg forstår, så har Luc Montognier tidligere peget på, at 

informationer ikke kommer ud til f.eks. medarbejdere i fronten. 

Hvilke gode erfaringer har man for at oplyse samfundet, herunder kommuner, om 

sygdommen? Jeg har læst, at der er differens i sygdommens sværhedsgrad og funk-

tionsnedsættelse, så nogle patienter kan arbejde, mens andre er hjemme eller ligger i 

seng, og f.eks. slet ikke kan overkomme ordinære lægebesøg. 

  

6. Vil ministerrådet tage initiativer til en øget nordisk samordning af indsatsen mod 

sygdommen ME/senfølger efter COVID-19? 

 

Esbjerg den 8. oktober 2021 

Anders Kronborg (S)  

 

 


