
 

 

 

Medlem af Folketinget Susanne Zimmer (FG) har den 12. november 2021 stillet føl-

gende spørgsmål nr. S 207 til sundhedsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 207: 

”Vil ministeren tage initiativ til og ansvar for, at anbefaling nr. 206 publiceret den 29. 

oktober 2021 fra den engelske sundhedsmyndighed »National Institute for Health 

and Care Excellence« bliver implementeret hurtigst mulig, således at ME/CFS-patien-

ter kan få den nyeste og mest veldokumenterede behandling?” 

 

Svar: 

Som det fremgår af spørgsmålet udgav det engelske National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE) den 29. oktober 2021 nye retningslinjer om sygdommen ME / 

kronisk træthedssyndrom. 

 

De nye retningslinjer har været ventet igennem længere tid, da årsagen til ME / kro-

nisk træthedssyndrom som bekendt ikke er klarlagt, og området er præget af en 

manglende faglig konsensus om, hvordan man bedst skal forstå, afgrænse og be-

handle sygdommen.  

 

Jeg har derfor også, samme dag som de nye retningslinjer blev offentliggjort, bedt 

Sundhedsstyrelsen om at foretage en vurdering af, hvad de nye retningslinjer fra NICE 

har af betydning for de danske anbefalinger på området. Dette blev Folketingets 

sundhedsordfører orienteret om den 3. november 2021. 

 

Jeg vil derudover bemærke, at som Folketingets Sundhedsudvalg blev orienteret om 

den 13. august 2021, offentliggjorde Sundhedsstyrelsen i august 2021 en ny speciale-

vejledning for tværgående specialfunktioner, hvor der også blev oprettet en række 

nye specialfunktioner. Disse nye specialfunktioner er netop med til at sikre de bedste 

forudsætninger for, at ny viden om sygdommen hurtigst muligt bliver opsamlet og 

omsat, så den kommer patienterne til gavn. 
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