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Cavlingprisen 2022 

Vi vil som familie og pårørende til ME/CFS-patienter, indstille Journalist Matilde Svare fra BT til 

Cavlingprisen 2022. 

Grunden er at alle de artikler og indlæg som Matilde Svare har haft i BT, om ME/CFS-sygdommen som 

desværre ikke er anerkendt i det danske sundhedssystem. 

Matilde Svare har formået at sætte fokus på en sygdom ME/CFS og gøre offentligheden opmærksom på en 

forfærdelig sygdom, som rammer mange mennesker og deres familier. 

Vi er selv en familie som er ramt af denne sygdom, vores datter er hårdt ramt og kan snart hverken gå eller 

stå mere, Nanna har smerter i nakke, ryg og benene, samt en ødelagt mave, Matilde har vært i kontakt 

med vores datter, samt haft en artikel om Nannas forløb i BT. 

Så derfor er det vigtigt at vi, som patienter og familier anerkender og billiger når der er nogen som sætter 

fokus på ME/CFS-sygdommen og det har BT´s Journalist Matilde Svare virkeligt gjordt, hvor patienterne har 

medvirket med deres forløb og historie. 

Matilde har formået at gå i dybden samt gøre offentligheden opmærksom på denne sygdom, som 

Sundhedsstyrelsen endnu ikke har ville anerkende ved brugen af WHO’s diagnoseklassifikationssystem, 

som en autoimmun sygdom som rammer centralnervesystemet. 

Den 12. marts 2019 blev ovennævnte forslag vedtaget i Folketinget, at der skulle tages initiativ til 

oprettelse af en specialiseret behandling af ME/CFS-patienter, men siden er der ikke sket mere fra 

Sundhedsstyrelsens side af. NB: Se link: https://www.ft.dk/samling/20181/vedtagelse/v82/index.htm 

Med flere artikler inden- og udenlandsk fra f.eks. Norge har Matilde Svare ved BT. brugt energi og kræfter 

på at synliggøre en sygdom, som Sundhedsstyrelsen indtil videre har negligeret. 

En STOR TAK til Matilde ved BT. for at tage emnet ME/CFS- sygdommen op på trods af den ikke er så 

”kendt og populære som andre sygdomme”. 

En STOR TAK fra patienter, de pårørende og familier, som her og nu stadigvæk kæmper en kamp for at få 

hjælp til de unge mennesker, ja, personer i alle aldre, som alle havde et liv før ME og nu et liv efter med ME 

og som mangler anerkendelse i Sundhedsstyrelsen og sygehusvæsen. 

Vi håber at Matilde får en chance for at blive anerkendt for det arbejde Matilde har lagt for dagen med alle 

de mennesker som hun har talt med, og jeg ved at der er mere på vej fra BT og Matildes side med flere 

indlæg og artikler om området omkring ME- Patienternes kamp for Livet.   

Matilde Svare, BT. har talt med: cirka 200 ME-patienter og pårørende, der ud over har Matilde også haft 

kontakt med, Chefkonsulenten i Sundhedsstyrelsen, Mikkel Bruun Pedersen, ME- foreningen, 

Sundhedspsykolog og professor Peter La Cour, Tideliger DF, nu Løsgænger Liselott Blixt,   

Sundhedsminister, Magnus Heunicke, Henrik Grønning der i desperation kørt ME patienter til Køln.  

Mathilde Svare og B.T. afventer fortsat svar fra Folketingets sundhedsordførere. 

Med venlig hilsen Patienter, Familier og venner til ME Patienterne.  
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