
 

 

 

Medlem af Folketinget Susanne Zimmer (UFG) har den 29. juni 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1539 til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 1539: 

”Har ministeren på baggrund af Folketingets vedtagelse V82 den 14. marts 2019 (ved-

rørende forespørgsel F28 om ME-træthedssyndrom) tænkt sig at sørge for, at den so-

matiske sygdom ME/CFS (G93.3) snarest adskilles fra samlebetegnelsen »Funktionelle 

Lidelser« og forankres i somatikken?” 

 

Svar: 

Som jeg tidligere har slået fast, skal der naturligvis følges op på den vedtagelsestekst, 

som et enigt Folketing har vedtaget. Der fremgår en række punkter af vedtagelsestek-

sten, herunder ”- At Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen med den nye kode-

praksis adskiller ME/CFS fra sa lebeteg else  »fu ktio elle lidelser«”. 

 

Som Folketingets sundhedsordførere blev orienteret om i forbindelse med et ordfø-

rermøde onsdag den 29. januar 2020, hvor Sundhedsstyrelsen også deltog, og med et 

opfølgende orienteringsbrev den 6. februar 2020, så blev der den 1. juli 2019 indført 

nye neutrale diagnosekoder for funktionelle lidelser. Disse nye diagnosekoder for 

funktionelle lidelser er placeret i afsnittet ”DR68 – Andre generelle symptomer og ab-

or e fu d” i Su dhedsvæse ets Klassifikatio s Syste  SKS . 
 

Koder e for fu ktio elle lidelser er der ed adskilt fra koder e ”DG933 Postviralt 

Træthedssyndrom” og ”DG933A Benign myalgisk encephalomyelitis (ME)”, der er 

placeret i afsnittet ”DG93 - Andre hjernesygdomme”. 

 

Jeg kan i øvrigt oplyse, at behandlingen af patienter med ME/CFS allerede organisato-

risk er forankret i somatikken i alle regioner. 

 

Som det fremgår af mit brev den 6. februar 2020, så ser jeg fortsat frem til få fulgt op 

på den sidste tilbageværende pind i vedtagelsesteksten om specialiseret behandling.  
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