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ME-forums høringsinnspill til Rundskriv for Myalgisk Encefalopati (ME) 

Rundskrivet for ME eller dokumentet “Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, 

behandling, rehabilitering, pleie og omsorg”, ble sendt ut på høring av Helsedirektoratet 5 

oktober 2012 med frist for innspill til 31desember 2012. 

Formålet med Rundskrivet er at det skal bidra til faglig utvikling og likhet i tjenestene bla. i 

forhold til utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging, samt gi god kvalitet på 

tjenestene til pasienter med ME, både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. 

Som pasienter rammet av sykdommen ME setter vi stor pris på og er meget takknemlige 

for at Rundskrivet har blitt sendt på høring og at det også dermed gis anledning til å 

komme med innspill til en helsetjeneste som kan gi riktig og raskere diagnose, samt gi 

adekvat og forsvarlig helsehjelp basert på pasientens behov og premisser for den 

komplekse sykdommen ME viser seg å være. 

ME-forum ble etablert lørdag 19 november 2005 på initiativ av en liten gruppe 

privatpersoner i en periode da MENiN (pasientforening M.E. Nettverket i Norge) sitt forum 

ble lagt ned. Dette forumet var i utgangspunktet et fagforum med de reglene en vanligvis har 

på slike fora. Det var et ønske at det også skulle være rom for flere sosiale underforum enn det 

en tidligere hadde på MENiN. ME-forum er derfor delt i to deler, en faglig del og en sosial 

del. ME-forum driftes også helt uavhengig fra pasientorganisasjonene. Den sosiale delen 

av forumet er blitt viktig for mange, og utgjør hovedmajoriteten av innlegg som gjennom 

årene er skrevet på forumet. Der er det lagt til rette for et sted der brukerne kan være å fortelle 

om sine kreative sider og hobbyer, være sosial, få utløp, råd og dele frustrasjoner, der en kan 

le og ha en friplass/møteplass i gode og vanskelige situasjoner. 

ME-forum har nettadresse: http://www.meforum.info  

I forbindelse med Tidsskriftets Blogg serie #SoMedisin skriver Mosken Bergh 7 september 

2012, som drifter et av de eldste nettfora for en pasientgruppe med kroniske smerter, 

blogginnlegget "Pasienter på nett – mer enn blogger og Facebook"  ( 

http://blogg.tidsskriftet.no/2012/09/pasienter-pa-nett-mer-enn-blogger-og-facebook/ ). I dette 

blogginnlegget fremkommer det gjenkjennelige momenter og poenger som også ME-forums 

brukere relaterer seg med "-Ja sånn er det!" 

Bergh sier om nettfora blant annet: 

«Sosiale medier kan være et levende og positivt fellesskap. Like hjelper like, der mennesker 

er i samme båt – gjensidig hjelp til selvhjelp.» 

«Dette er et interaktivt forum hvor innholdet skapes daglig av dem som deltar. Det er ingen 

som har redaktøransvar, og innleggene blir ikke forhåndsredigert før de publiseres. Vi 

arbeider med det formål at medlemmene skal unngå isolasjon, få styrket sin selvfølelse og 

være informert om sine rettigheter. Målet er at det kan bidra til økt livskvalitet. Jeg tror at 

dette er felles for de fleste nettfora.» 

«I praksis er det likemannsarbeid på nett. Like hjelper like. Med andre ord er ikke dette en 

funksjon som kan erstattes av lege, familie eller venner.»  

«Medlemmene kan være anonyme ved å bruke brukernavn. Fora flest følger fastsatte regler 

og har frivillige hjelpere. Vårt forum er et sosialt rom hvor medlemmene kan utveksle 

http://www.helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Documents/cfs-me/horingsutkast.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Documents/cfs-me/horingsutkast.pdf
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erfaringer og fortelle om sine problemer. Informasjonen som formidles, er generell, og leger 

nevnes vanligvis ikke ved navn.»  

«På et forum er det også et fellesskap, og medlemmene reagerer som regel løpende på det som 

formidles. Helse er dessuten mye mer enn sykdom. Det handler også om å finne veien i 

byråkratiet i offentlige etater som NAV, bydeler og kommuner. Behovet for sosiale medier 

har ikke bare rot i savn, slik jeg oppfatter det. Det er også forårsaket av at mange leger ikke 

har tid eller nok kunnskap om bl.a. pasientens rettigheter. Både nettfora og mange blogger 

bidrar med verdifull informasjon.» 

På lik linje som dette forumet har ME-forum moderatorer/administratorer som sørger for at 

brukerne kan være trygge for såre og kjipe kommentarer, eksponering av direkte reklame og 

at aktuelle tema- og fagdiskusjoner blir en god dialog/meningsytring. 

Brukerne er tilfredse, takknemlige og fulle av ros, i fra en nylig tråd: 

«Vil bare si at jeg syns dette er et flott forum! Syns dere her som lever med diagnosen, er så 

gode til å gi svar og støtte opp om hverandre. Jeg skriver ikke så mye selv, men leser når 

formen tillater det. Det er mye kunnskap å hente her» 

«Helt enig! Forumfolket er fantastiske» 

«Det er et godt sted å stille spørsmål, få ut gruff og samtidig finne ut at man ikke er den eneste 

i verden som er "rar»» 

«Har hatt stor nytte av forumet Et godt sted å være!  

Varme tanker til dere som startet forumet, samt moderatorene som gjør en flott jobb. Stor 

klem» 

«Her er jeg på mitt energinivå og utvekslingen av info og hjelp til navigering i offentlige 

system er helt uunnværlig.» 

«Takk til alle brukere, det er så flott at dere bidrar med å stille spørsmål, svare på spørsmål og 

fortelle om deres erfaringer. Takk også til dere som ikke er i form til å skrive så mye, fint å ha 

dere her!» 

Sykdommen ME har i de senere år blitt mer profilert i både tradisjonell media og sosiale 

media og dermed også mere kjent. Denne utviklingen merkes spesielt godt på nysyke som 

regelrett ber med frykt i språket om at forumbrukerne må si at «Dette ikke er ME». Dette er 

selvsagt noe en forumbruker ikke kan gjøre, men henvise til utredning med noen gode råd på 

veien. 

Det er en skrekkelig opplevelse å oppdage at kroppen ikke fungerer som før og ikke kan 

brukerne fatte elle begripe hva som skjer. En ble bare ikke frisk av den infeksjonen, av den 

svineinfluensavaksina, av den influensaen, av den matforgiftningen, etter den fødselen etter 

det kirurgiske inngrepet.  

ME-forum har hundrevis av beretninger og de aller fleste kan omtrent gi dato for når 

sykdommen inntraff med full styrke med venting og håp om at i morgen blir en frisk igjen. 

Sykdomsmønsteret går igjen i brukernes fortellinger.  

De fleste som kommer til forumet har blitt tipset av venner, familie, leger at kanskje de er 

rammet av sykdommen og mange brukerne beretter det samme: «puslespillbitene som falt på 

plass!». Dette er ikke bare i Norge, men verden over og ofte uten at du på forhånd ante hva 
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ME er eller beskrivelse av sykdommen. Det bare passer så altfor godt med det du opplever og 

har tenkt på lenge før.  

Med 40 til 50 ulike symptomer og det er registrert opptil 70 ulike symptomer med ulik 

intensitet, varians og antall i sykdomsforløpet snakker brukerne ikke om bare ett symptom, 

men en hel rekke som ikke lar seg ignorere og bortfokusere. De er merkbar og uforståelig for 

brukerne selv og utfordringen med å forklare andre har blitt en uholdbar og særs vanskelig 

utfordring og oppgave.  

Hvordan kan vi se frisk ut den ene timen hos legen når de neste tre dagene er det de 

pårørende som ikke forstår hvorfor sine kjære ligger i senga og trenger hjelp til å gå på do?  

Prosessen med å forstå at du selv har blitt rammet av «noe» som tar mer enn en uke er lang og 

stor, en utfordring for pårørende å se at noe må være galt og ikke minst å få helsevesenet til å 

forstå at kroppens funksjonsevne og kognitiv svikt er sterkt invalidiserende og alvorlig, samt 

høy grad av sensorisk intoleranse. Toleransegrensen for stimuli er så lav at det ikke er uten 

grunn at pasienter ønsker 

- Å bu på ein plass kvar ingen nåkon gong skulle tru at ein nåkon gong kunna bu!   

«Den livsnødvendige prosessen med å gjenopprette den fysiologiske balansen foregår 

automatisk og ligger utenfor viljens kontroll. Den forlengede restitusjonstiden er forbundet 

med økning i symptomer, svekket funksjon og redusert tåleevne for nye belastninger. Den syke 

hviler altså ikke i betydningen ”slapper av” i denne fasen, men hviler for å få ned 

symptomene, gjenvinne funksjon og for å unngå å provosere den fysiologiske balansen på 

nytt.» (Kreyberg, S. 2007) 

Dette er en aktiv systemisk sykdom som rammer hardt og brutalt. De færreste blir helt frisk og 

kan være så alvorlig at dødsfall inntreffer. Senest i vår døde en norsk ung jente diagnostisert 

med ME.   

Høringsinnspill som følger:  

ME-forum representerer:  

* vi som er rammet som barn/unge og voksne 

* pårørende til voksne 

* pårørende til barn og unge 

ME-forum representerer også nysyke, de som ble rammet i ung alder (barn/unge), de som 

ble rammet i mellom 18-50 og de som faktisk har blitt rammet over 50. 

ME-forum representerer ulike varighet for sykdommen og hvordan den har utviklet seg 

med årene 

ME-forum representerer flere yrkesgrupper og da også inkl de som ikke rakk å få 

utdannelse/skolegang eller rakk å starte på arbeidet de tenkte eller har utdannet seg til. 

Stor variert gruppe med masse erfaringer. 

 

ME-forum med sine brukere tar bokstavelig talt «pulsen» på hvordan helsetjenestene for 

denne pasientgruppen fungerer i praksis, både som det har vært og nye endringer den siste 

tiden på alle nivåer, fra møtet med legen, utredning til hvordan NAV håndterer pasienter 

med sykdommen ME. 
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Når sant skal sies er den største utfordringen med å sende inn innspill er at brukerne har 

svekket og nedsatt funksjonsevne både fysisk og kognitivt og forverringen av sykdommen 

gjør seg gjeldende spesielt på senhøst og vinter. En høringsfrist på nesten tre måneder kan 

derfor sies å ha vært en fordel i denne prosessen. Brukerne kom frem til at dette vil vi kalle 

for likemannsarbeid og siden Rundskrivet omhandler vår sykdom vil brukere av ME-forum 

gjerne bidra med sine brukerstemmer og erfaringer så langt vi evner og makter.   

ME-forums brukere har både generelle betraktninger og også konkrete innspill til endringer 

av ordlyd av tekst i høringsutkastet.  

 

Generelle betraktninger 

I innledningen av Rundskrivet kan vi lese som følger: «I SINTEFs rapport ble det beskrevet et 

fagfelt med mange aktører med ulike tilnærminger til CFS/ME. Uenighetene knytter seg blant 

annet til årsak og navn på tilstanden, bruk av diagnoseverktøy og anbefalt behandling.» 

Den underforliggende årsaken til at to til tre promille av befolkningen rammes av ME er 

fremdeles ukjent. Datamaterialet som også er kunnskapsmaterialet spriker stort. ME-forums 

brukere er opptatt av at Rundskrivet først og fremt skal speile og være gjenkjennelig for 

sykdommen vi er rammet av. Når det kommer til sykdommen ME har den vært beskrevet i 

litteraturen i mange tiår. Karakteristikker om hvordan sykdommen utarter seg, altså det som vi 

benevner er sykdommens natur er distinkt. Dette gjelder både sykdommen i seg selv og 

hvordan en best kan stabilisere sykdommen er velkjent og ut i fra erfaringsbasert kunnskap.  

Begrepet CFS (chronic fatigue syndrome) kom inn i Holmes-kriteriene i 1988 og forskere har 

senere beklaget at det har skapt stor forvirring og var ett feilgrep. De nye ICC-kriteriene har 

utelukket CFS og bruker kun det opprinnelige navnet på sykdommen, som er Myalgisk 

Encefalopati forkortet ME. ICC- kriteriene er basert på Canadakriteriene (CCC) fra 2003. 

Begge disse kriteriene er strenge og smale kriterier og gir en mer korrekt diagnose og dermed 

også data- og pasientgrunnlag for både forskning og rett erfaringsbasert håndtering av den 

syke. 

I forskningssammenheng er imidlertid Fakuda-kriteriene fra CDC 1994 mest brukt, men selv 

disse klarer ikke å ensarte pasientgruppen. Ett godt eksempel på det er pasienter som ble 

inkludert til å delta i den første Rituximab-studien på Haukeland (Fluge et al. 2011). Av 30 

pasienter var det altså to som viste seg å ikke tilfredsstille Canada-kriteriene. Begge disse 

pasientene var i placebo-gruppen og den ene ble sporadisk helt frisk etter ett år. Fluge og 

Mella har senere gått ut med at dette var en «lærepenge» og innrømmer at bruk av kriterier er 

essensielt for forskningen og utprøving av medikamentet Rituximab. De benytter nå 

konsekvent Canada-kriterier sammen med sykdomshistorie som Helse-Bergen for øvrig i 

utredning av mistenkt ME.  

Dette eksemplet beskriver viktigheten av at bruk av diagnosekriterier og er alfa og omega 

for å skille sykdommen ME fra lignende tilstander som generell trøtthet/slitenhet av andre 

årsaker.   

I innledningen står også følgende: 

«Fra flere hold er det nå også ytret et ønske om å se på om det er tjenlig å skille mellom CFS 

og ME. Det er fremsatt hypoteser om at dette kan være ulike tilstander som derfor krever 

ulike behandling.» 
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Begrepet CFS er som nevnt en konstruert tillaget betegnelse for sykdommen ME og brukes 

synonymt, enten alene eller sammenslått som CFS/ME og/eller ME/CFS. Når det fremsettes 

hypoteser om at CFS er en annen tilstand er en mest sannsynlig nærmere en sannhet om 

hvilke kriterier som har vært benyttet til diagnosesetting eller brukt for inklusjon i 

forskningsstudier. Samtidig som det er ulike forståelsesmodeller for å forklare 

sykdomstilstanden.  

Forumbrukerne har i mange år debattert ulike forskningsstudier og funn og kan til tider 

ikke kjenne seg igjen i deler av det forskningen formidler. Er det sykdommen ME eller hvilke 

lidelse/tilstand har pasientene i disse studiene? 

«Ved ME/CFS-senteret bruker legene de kanadiske kriteriene, og siden september de nye 

internasjonale kriteriene for ME-diagnose. De er betydelig strengere enn kriteriene som det 

britiske NICE har anbefalt. 

- Jeg tror det forekommer overdiagnostisering av ME i dag, sier Barbara Baumgarten-

Austrheim ved ME/CFS-senteret på OUS.» (Dagens Medisin 27.10.11 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/overlege-mener-me-er-overdiagnostisert/ ) 

I en debattartikkel 16 desember 2011 i Dagens Medisin sier Barbara Baumgarten-Austrheim 

følgende:  (http://www.dagensmedisin.no/debatt/allmennlegene---og-me-diagnosen-/ )   

«Basert på prevalensstudier kan man anslå at forekomsten av ME i Norge ligger mellom 9000 

og 17.000 ved bruk av de kanadiske kriteriene, at de øker til mellom 25.000 og 47.000 ved 

bruk av Oxfordkriteriene og er på 127.000 ved bruk av CDC 2005-kriteriene. 

Det finnes ingen prevalenstall for Nice guidelines, men siden de har lavest krav til 

tilleggskriterier, må man anta at prevalenstallene ligger i nærheten av det man får med Oxford 

eller CDC 2005-kriteriene.» 

Spørsmålet er om det som i dag legges i ME-«sekken»?  

spør også Baumgarten-Austrheim med flere med.  

Kriteriene som brukes i forskning er gjenstand for kunnskapsbasert viten og hva som en 

kaller dokumentert kunnskap ut i fra for eksempel oversiktsartikler. Dette skaper bias når det 

kommer til for eksempel prognosestudier og behandlingsstudier som treningsterapi, hvor 

spesielt den siste har avvikende erfaringsgrunnlag over hva pasientene formidler og det «de 

lærde» formidler. 

Ett annet eksempel på bruk av helt andre diagnosekriterier er hva Rikshospitalet, som forsker 

og utreder for ME på barn og unge under 18 år, bruker.  

I sine studier har de brukt en blanding av kriterier med at kun hovedsymptomet i CDC 1994 

Fakuda-kriteriene brukt, som er uforklart trøtthet/utmattelse i mer enn tre måneder, og resten 

er basert på NICE Guidelines som gjelder for UK, samt retningslinjer utarbeidet for barn og 

unge London 2004. (Fagermoen, E. et. al. 2012. Clonidine in the treatment of adolescent 

chronic fatigue syndrome: a pilot study for the NorCAPITAL trial.BMC Research Notes 

2012, 5:418 doi:10.1186/1756-0500-5-418 http://www.biomedcentral.com/1756-

0500/5/418/abstract ) 

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/overlege-mener-me-er-overdiagnostisert/
http://www.dagensmedisin.no/debatt/allmennlegene---og-me-diagnosen-/
http://www.biomedcentral.com/1756-0500/5/418/abstract
http://www.biomedcentral.com/1756-0500/5/418/abstract
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Da blir det ett komplisert spørsmål om forskningen er entydig om sykdommen ME når det 

benyttes vide egendefinerte diagnosekriterier og samtidig mener at ME bør betraktes som en 

funksjonell lidelse: 

“Evidence indicates that all chronic fatigue states share a relatively stereotyped set of 

symptoms, questioning the validity of present diagnostic criteria (Hickie I et al. Aust N Z J 

Psychiatry 2009;43:25–35). Indeed, a large epidemiological survey suggests that several 

‘functional’ disorders should be lumped together (Fink P et al. Psychosom Med 2007;69:30-

9). 

Therefore, we decided to apply wide inclusion criteria, in line with authoritative clinical 

guidelines (Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalomyopathy): 

diagnosis and management of CFS/ME in adults and children. NICE clinical guideline 53. 

London: National Institute for Health and Clinical Excellence, 2007, Evidence based 

guidelines for the management of CFS/ME (chronic fatigue syndrome/myalgic 

encephalopathy) in children and young adults. London: Royal College of Paediatrics and 

Child Health, 2004). 

This approach increases the generalizability of the findings, and also permits validation of 

diagnostic criteria set (which are registered post inclusion) (Kendell RE. Psychol Med 

1989;19:45-55).» 

Kilde: Doknavn Forskning på kronisk utmattelsessyndrom/ME dok nr 7, innkommende brev 

til HOD av lege Vegard Bruun-Wyller 4 juni 2012.  

http://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=4195730 

ME-teamet på St. Olavs/Helse-Midt er lagt under: Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) 

utredes via vår tverrfaglige polikliniske tilnærming ved Avdeling for smerte og sammensatte 

symptomlidelser (ASSL). 

Hvor Sammensatte lidelser er: 

«Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser (NKSL) sitt faginnhold er å utvikle 

retningslinjer, behandlingstiltak og samhandlingsprosedyrer for å hindre at personer som er i 

ferd med å utvikle sammensatte lidelser, skal utvikle kronisk sykdom og varig nedsatt 

funksjon og falle ut av arbeidslivet.  

Med sammensatte lidelser mener vi ”Lidelser med vesentlige somatiske symptomer og 

betydelig nedsatt funksjon der bio-psyko-sosiale faktorer er spesielt tett vevet sammen og der 

ingen anerkjent diagnose fullt ut kan forklare symptomene”.» 

Sist, men ikke minst så har Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har sykdommen ME 

under båsen for Referansegruppa for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS).  

 

Disse ulike tilnærmingene speiler seg også i forskningen og ett praktisk eksempel er Giardia-

epidemien i Bergen i 2004. Det er to ulike forskningsgrupper som har gjort studier på 

senkonsekvenser av tarminfeksjonen. I begge studiene vi omtaler her er ut i fra det samme 

datamaterialet som er 1252 pasientjournaler hvor Giardia-infeksjon var påvist etter inntak av 

kontaminert drikkevann fra Svartediket. Opprinnelig var der 1253 positive avføringsprøver, 

http://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=4195730
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hvor av en person døde i oppfølgingsstudien. Av disse 1252 individene er 61 % kvinner med 

snittalder 34,6 år. 

I publikasjonen av Wensaas KA. et al 2011 “Irritable bowel syndrome and chronic fatigue 

three years after acute giardiasis: historic cohort study” representerer den ene 

forskninggruppen. 

Kilde: Wensaas KA, Langeland N, Hanevik K, Mørch K, Eide GE, Rortveit G. Irritable bowel 

syndrome and chronic fatigue three years after acute giardiasis: historic cohort study. 

Manuscript accepted for publication. Publisert online 12 september 2011. Abstrakt. Full tekst 

25 november 2011 har Wensaas doktoravhandling, «Giardiasis in Bergen. Outbreak and 

clinical consequences.», hvor det står at studien ikke har undersøkt forekomst av tilstanden 

som kalles kronisk utmatteselssyndrom. Dette betyr at de i realiteten ikke har skilt ut gruppen 

som utviklet ME etter Giardia-epidemien. I avhandlingen er likevel CFS nevnt minst 23 

steder og både IBS og CFS går under MUPS. 

MUPS tilstander blir forklart ut i fra en bio-psyko-sosialt forklaringsmodell med faktorer som 

angst, depresjon, engstelse/bekymring, hypokondri, kulturelle og sosiale årsaksforklaringer til 

vedvarende sykdomstilstand hvor stressteorier og forventninger til egen helsetilstand hvor 

symptomer som pasienten erfarer er automatiske ubevisste tanker, samt negative livshendelser 

trigger sykdom. Altså pasienten lider av somatisering eller pseudo-somatisk tilstand. 

I prøveforelesningen var tema: “Chronic fatigue, fibromyalgia and other medically 

unexplained syndromes – separate entities or variations of the same theme?”  

Kilde: Wensaas KA. 2011. Giardiasis in Bergen. Outbreak and clinical consequences. 

Doktorgradsavhandling 25 november 2011. 

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5614/41854%20Wensaas%20main_thesis.pdf;jsessi

onid=7D6A5B96991A7EA8390AD2FB7E1BF4BB.bora-uib_worker?sequence=1 

Det ble igangsatt behandlingsstudie i 2009: “Chronic Fatigue Syndrome and Abdominal 

Symptoms After Giardia Infection: Clinical Evaluation, Biomarkers, Risk Factors and the 

Effect of Intervention.” med prosjektleder Kurt Hanevold med studiedesign: Deltakerne blir 

inndelt i to grupper hhv Kognitiv atferdsterapi (fase IV): 4 dagers intensiv trening i forståelse 

og adferdsforandringer og Psyko-opplæring (fase IV): 2 dagers undervisning i 

sykdomsmekanismer og mestringsstrategier.  

Hvor mange som hadde utviklet sykdommen ME kom i en publikasjon etter ett år med 

fagrevidering og ulike innspill blir det 8 februar 2012 (etter ett uformelt brev av Simon 

Wessley som fagredaktør samme dag) publisert en studie i BMC Gastroenterology 2012, 

12:13: «Chronic fatigue syndrome after Giardia enteritis: clinical characteristics, disability 

and long-term sickness absence» skrevet av Halvor Næss, Morten Nyland, Trygve Hausken, 

Inghild Follestad og Harald I Nyland. 

Av 96 pasienter som ble henvist til utredning for ME tilfredsstilte altså 58 pasienter, altså 60 

% kriteriene for ME, dette ut i fra 1252 pasienter med påvist Giardia-infeksjon. 

 

http://gut.bmj.com/content/61/2/214.short
http://gut.bmj.com/content/early/2011/08/31/gutjnl-2011-300220.full.pdf+html
https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5614/41854%20Wensaas%20main_thesis.pdf;jsessionid=7D6A5B96991A7EA8390AD2FB7E1BF4BB.bora-uib_worker?sequence=1
https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5614/41854%20Wensaas%20main_thesis.pdf;jsessionid=7D6A5B96991A7EA8390AD2FB7E1BF4BB.bora-uib_worker?sequence=1
http://www.biomedcentral.com/1471-230X/12/13
http://www.biomedcentral.com/1471-230X/12/13
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I denne studien fremkommer det at minst fem % tilfredsstiller kriteriene for ME og utviser ett 

sykdomsmønster etter infeksjon som er observert i sammenlignbare studier om sykdommen 

ME. 

Den normale prevalensen for ME er ca 0.23% og 0.56%, mens det i Giardia-epidemien altså 

ble registrert hele 8 ganger høyere prevalens. 

Det var liten forskjell mellom gutter og jenter med hensyn til rapporterte symptomer og skår 

fra SF-36 og/eller med hensyn til fordeling av kjønn for hvem som utviklet ME. 

Gjennomsnitt for sykdom var 2,7 år. 16 % av pasientene rapporterte om forbedring, 28 % 

hadde ingen endring i sykdomstilstand og hele 57 % rapporterte om gradvis forverring av 

sykdomsforløp. 

1 oktober 2012 ble det imidlertid satt i gang en annen behandlingsstudie «CD20 depletion 

med rituximab for pasienter med postinfeksiøs irritabel tarm – en pilot studie» med 

prosjektleder Trygve Hausken.  

Hvor prosjektbeskrivelse er som følger: 

«B-cellene tilhører gruppen hvite blodceller og utgjør en viktig del av immunsystemet. 

Proteinet CD20 finnes på B-cellenes overfalte og hjelper til å optimalisere B-cellenes 

immunrespons.  

I en pågående studie ved Haukeland universitetssykehus er det påvist forhøyet forekomst av 

B-celler og proteinet CD20 hos pasienter med irritabel tarmsyndrom etter giardia-infeksjon i 

2004. Antistoffet rituximab endrer forekomst av CD20 og dermed B-celler funksjonsnivå.  

Formålet med denne studien er å undersøke om behandling med antistoffet rituximab kan 

lindre mage- og tarmplagene hos pasienter med påvist forhøyet forekomst av proteinet CD20. 

7-9 personer ønskes inkludert i pilotstudien.» 

Kilde: REK 

http://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_d

ocument_id=298761&p_parent_id=301995&_ikbLanguageCode=n 

Giardia-epidemien er godt egnet for studier, da triggerfaktoren/utløsende faktor er kjent. 

Disse ulike tilnærmingene på kronisk utmattelse og hvem som faktisk utviklet ME etter 

epidemien og hvilke behandlingstilnærmelser er noe forumbrukerne vil formidle noe om.  

Dette da: 

Tidligere studier og oversiktsartikler, samt flere doktorgradsavhandlinger har allerede lagt 

føringer for utredningen av ME-syke barn og unge og behandlingstilbud for disse og for ME-

rammede over 18 år.  

Det er på bakgrunn av dette også lagt føringer for hvordan NAV skal håndtere ME-pasienter, 

og det siste hvordan leger skal kunne forholde seg til disse pasientene i systemet.  

Resultatet av implementering av vises hvilke tilbud som nysyk som du får og også risiko for 

å for eksempel bli presset til arbeidsutprøvning og behandlingsmetoder/tiltak som gjør ME-

pasienter sykere og dermed få liten mulighet for gradvis tilfriskning over tid.  

http://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=298761&p_parent_id=301995&_ikbLanguageCode=n
http://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=298761&p_parent_id=301995&_ikbLanguageCode=n
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1 februar 2010 legger en ekspertgruppe frem en rekke tiltak som skal ende opp i en rekke 

endringer i både trygderettslover og sykemeldingspraksis for å få ned sykefraværet i Norge, 

spesielt vil de til livs korttidsfravær som kan medføre til langtidsfravær og langtidsfraværet 

i seg selv. 

Mykletun, A et al 2010. Rapport om tiltak for reduksjon i sykefraværet - aktiviserings‐ og 

nærværsreform 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/velferdspolitikk/inkluderende_arbeidsliv/Rapport-

om--tiltak-for-reduksjon-i-sykefravaret.html?id=592754 

Rapporten er grunnlaget for Prop. 130 L (2010-2011) Endringer i folketrygdloven (ny 

uføretrygd og alderspensjon til uføre) En tilråding fra Arbeidsdepartementet av 27 mai 2011 

og godkjent i statsråd samme dag og lov fra 1 juli 2011. 

Innføring av AAP ble som kjent innført tidlig vår 2010.  

I Rapporten for tiltak i sykefravær kommer det frem at ME-syke eller sykdommer som kan 

mistenkes som ME betraktes som: 

For å bidra til en vesentlig reduksjon av sykefravær er det nødvendig at vi tar hensyn til hvilke 

tilstander eller helseplager som vanligvis fører til sykefravær. Det store flertallet av 

sykmeldinger gis for plager og smerter i muskel ‐og skjelettsystemet og lettere psykiske 

lidelser, jf. vedlegg 1. De fleste av disse tilstandene er uspesifikke og opptrer ofte med en høy 

grad av andre samtidige plager, gjerne betegnet som ”multisymptom tilstander”. Dette betyr 

f.eks at den ”vanlige” ryggpasienten ofte har plager og smerter fra nakke og skulder, plager 

fra mage‐tarmsystemet, og av og til symptomer på angst, depresjon og søvnproblemer (Hagen 

m.fl. 2006). Det er nødvendig at vi erkjenner at for de fleste av disse tilstandene er det ingen 

objektive kriterier for å vurdere sykelighet eller arbeidsevne, det er som regel det vi kan 

omtale som subjektive helseplager. Det er ingen grunn til at vi ikke skal akseptere realiteten i 

disse plagene eller tilstandene. Denne type plager er vanlige og de fleste vil kunne oppleve en 

eller flere slike plager i perioder av livet, men for et mindretall av arbeidstakerne blir plagene 

så belastende at de må søke hjelp for plagene, og for noen av disse vil sykmelding være et 

alternativ. 

En del av plagene kan forklares som følger av kroppslig sykdom, for eksempel utmattelse i 

forbindelse med kreft eller infeksjoner. Mange av plagene kan forklares med utgangspunkt 

i psykofysiologiske stressmodeller hvor langvarig belastning kombinert med manglende 

mestring kan føre til sensitivisering og økende plager (Eriksen og Ursin, 2004), som over 

tid kan gi redusert funksjon, både sosialt og i arbeidslivet, og kan i noen tilfeller føre til hel 

eller delvis arbeidsuførhet. 

I forbindelse med arbeidet med å få ned sykefravær er det laget en veileder for sykemeldere, 

som ligger på helsedirektoratets sider. 

http://sykmelderveileder.helsedirektoratet.no/utfordrende-

tilstander/multisymptom/Sider/default.aspx 

I denne kan vi lese mer om: 

Multisymptompasienten 

http://www.regjeringen.no/pages/16522871/PDFS/PRP201020110130000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/16522871/PDFS/PRP201020110130000DDDPDFS.pdf
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De senere årene har både klinikere og forskere rettet økt oppmerksomhet mot 

multisymptompasienter. Betegnelser som subjektive helseplager (SHC), medisinsk uforklarte 

plager og symptomer (MUPS), somatisering og bodily distress blir benyttet. 2/3 av 

langtidssykmeldte tilhører denne gruppen. 

Generelt 

Pasientene beskriver smerter i nakke og rygg, armer, ledd, tensjonshodepine, nedstemthet og 

utmattelse, irritabel colon og andre fenomener. Disse har det til felles at de ikke lar seg 

objektivisere gjennom kliniske tester, blodprøver eller bildediagnostikk og at plagene varer 

over måneder og år. 

Pasienten vil ofte presentere seg med generell slitenhet, ryggsmerter eller leddfenomen, og 

behandleren må aktivt spørre for å få frem hele symptombildet. Hos pasienter med langvarige 

korsryggsmerter vil det for eksempel være naturlig å spørre pasienten om andre 

smertelokalisasjoner, utmattelse, mageplager etc. 

Multisymptompasienten har mange plager, men henvender seg ofte på grunn av en langvarig 

smerte i rygg eller nakke. Behandleren må aktivt spørre for å få frem hele symptombildet. 

Plagene oppstår som en feiltolkning av ufarlige og alminnelige plager, og utløser en 

stressreaksjon som ytterligere forsterker symptomtrykket. 

Komorbiditet i form av depresjon er vanlig. Mange blir bedre ved å lære at plagene ikke 

skyldes kreft eller annen alvorlig sykdom. 

Fastlegen og andre behandlere kan gjøre vondt verre ved å fokusere på en ensidig behandling 

av plagene. 

Sykmelding i denne pasientgruppen må ha et klart og tydelig formål som må drøftes med 

pasienten, også i lys av godene som arbeidstilknytning gir. 

Etiologi 

I litteraturen beskrives pasientene som bærere av en spesiell sårbarhet, kanskje som følge av 

krenkelser tidligere i livet. 

Sensitivisering innebærer at pasienten feiltolker det som i utgangspunktet er ufarlige og 

alminnelige plager, og mobiliserer en “verstefallstenkning” om årsaken til plagene. Dette 

fører til økt fokusering og en stressreaksjon, som igjen forsterker opplevelsen av plagene. En 

slik forståelse samsvarer godt med en nevrofysiologisk beskrivelse av hvordan afferente 

smertesignaler gjennom synaptiske forbindelser i dorsalhornet og i thalamus blir påvirket av 

en sentralnervøs tolkning av for eksempel smerte. 

Plagene som multisymptompasienten presenterer vil i utgangspunktet være alminnelige plager 

som folk flest har fra tid til annen. Det spesielle for denne pasienten, er funksjonssvikten som 

oppleves som følge av disse plagene, både yrkesmessig, sosialt og privat. Det er vist at slik 

tilbaketrekning fra yrkesaktivitet og sosiale aktiviteter forsterker symptomopplevelsen. 

Det er også vist at leger som sykmelder disse pasientene ikke gjør det fordi de mener 

pasienten er arbeidsufør, men for å vise empati og i mangel av andre tiltak å tilby pasienten. 

Legen føler seg maktesløs, men vil vise forståelse og bidrar på den måten til å forsterke 

symptomtrykket. Flere studier tyder på at det er en nær sammenheng med antall subjektive 

helseplager og sykefravær 
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Sammen med tiltaket «raskere tilbake» og ulike rehabiliterings, samt LMS tilbud kombinert 

med tiltakene fra NAV og legenes både kunnskapsmangel og hva de må som sykemeldere og 

ikke minst hvilke tiltak NAV kan iverksette mot leger som sykemeldere, står ME-pasienten 

presset midt i mellom av ett system som ikke samsvarer med rett og adekvat behandling av 

den syke i utgangspunktet. 

Det mangler ikke på nylige eksempler fra våre forumbrukere: 

«Jeg er en kvinne på 43 år har diagnosen ME, og har vært mer eller mindre sengeliggende i 

snart 7 år. De 3 siste årene har jeg ikke vært sengeliggende 24 timer i døgnet som den første 

tiden, men tilbringer flere timer på sofaen/sengen enn å være oppe. Jeg får ikke til mye i 

hverdagen, kun litt lettere husarbeid, noen dager ingenting og jeg er helt sengeliggende. 

 

Jeg har gått i 2 år på AAP. Ble nylig innkalt til Nav, der jeg mer eller mindre ble tvunget til å 

underskrive på at jeg skulle ut i arbeidstrening i minst 4 uker. Fikk fortalt at jeg var i en ond 

sirkel hjemme og trengte nye impulser. (Jeg er veldig glad for nye impulser, men ikke så glad 

for å bli sykere av dem). Jeg prøvde å forklare hvordan hverdagen min er, f.eks at jeg ikke 

bare kan hoppe i dusjen. Jeg dusjer på gode dager, ca 1 gang i uken. Mer enn det klarer jeg 

ikke. Fortalte også at jeg var mer sengeliggende enn oppegående, tydeligvis for døve ører.» 

-> en annen bruker responderer med dette svaret: 

«Det samme forlanger Nav av meg. Jeg har vært 100% arbeidsufør i 18 år 

 

Harry» 

«Jeg er 47 år, kvinne, gift og mor til 2 tenåringer. Har hatt syk i 6år, diagnose i 3 år, blitt verre 

år for år. 

NAV (lokalt) har vurdert at jeg er for syk til AAP og har dermed endret min status til varig 

tilpasset. Dvs at jeg ikke lengre kvalifiserer til AAP verken økonomisk eller praktisk. De ber 

meg samtidig søke VU, men slik jeg leser det er det ingen garanti for at jeg får innvilget 

VU.(Jeg kan få AAP inntil jeg får svar på VU søknad. inntil 4 mnd + ev 4 mnd.)  

Lokal saksbehandler skriver at det er god mulighet for å få VU siden de støtter det (det er 

deres initiativ) . Forstår det slik at det er en annen NAV instans som vurderer VU.» 

«Har vært 4år på AAP, det første året med tiltak i arbeid før jeg ble for syk til å fortsette og 

tiltaket ble avbrutt etter anbefaling fra lege. Tilstanden er ikke bedret og nå etter å ha fått 

tildelt ny saksbehandler nok en gang ønsker NAV at jeg skal ut i arbeidsutprøving for å teste 

min evne til å være i arbeid igjen. Fikk beskjed om at det var nye regler fra NAV som 

bestemte at man må være på arbeidsutprøving for å kunne ha AAP.  

 

Den nye saksbehandleren hadde ingen interesse av å lese papirene fra Haukeland som 

beskriver min sykdom og funksjonsnivå hvor det står beskrevet at jeg har ingen 

restarbeidsevne. Har nå vært syk i 17år men fikk ikke ME diagnosen før i 2010. Jeg fikk bare 

beskjed fra saksbehandleren om at jeg sikkert var deprimert og derfor burde jeg komme meg 

ut i arbeid for å få det bedre... 
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Det forrige tiltaket mitt etter sist arbeidsutprøving var å ta det med ro da all belastning 

gjorde/gjør sykdommen verre. Saksbehandleren som jeg hadde før denne nye, skulle sette 

igang med å søke varig ufør men hun sluttet i jobben og jeg fikk en ny som ikke er helt kjent 

med systemet enda men hun var bestemt på at reglene sier at man måtte være i utprøving for å 

få beholde AAP. Hun orket ikke lese gjennom alle papirene fra Haukeland der det står 

grundig beskrevet min helsetilstand fra 7års alder til nå, hvordan sykdommen setter 

begrensinger i hverdagen/arbeid, symptomer osv. Hun kjente til en annen med ME som kunne 

jobbe halvstilling og derfor burde jeg også greie det... 

Nå har jeg vært i møte med den bedriften som skulle utføre og lede arbeidsutprøvingen, 

saksbehandleren var også med. Utfallet ble annerledes enn hva jeg trodde. Representanten 

eller hva jeg skal kalle han fra bedriften hadde lest gjennom de medisinske papirene (i 

motsetning til saksbehandleren som søkte meg inn), han forstod ikke hva jeg gjorde der da 

papirene fra spesialisten beskrev sykdomsbildet mitt så tydelig og det var helt klart at jeg var 

for syk til utprøving, han bestemte på vegne av sin bedrift at det var uaktuelt at de skulle gjøre 

utprøvingen med mindre jeg kunne få en legeerklæring som anbefalte det og det får jeg ikke.» 

«Selv er jeg ikke diagnostisert ennå, men håper at det kommer. Har vært mer eller mindre syk 

siden høst 2009. Min kortversjon er først flytting, bryllup, mistet nesten mor i sykdom, ny 

jobb og nesten konstant syk med forkjølelser, influensa, bihulene med mer. Endte til slutt i 

sykemelding. Etter ett år reiste jeg og mannen til varmere strøk i håp om å bli frisk, men 

dessverre er jeg tilbake i Norge og helst verre enn da jeg dro. 

 

Legen min gjorde svært lite for å finne ut av hva som feilet meg, men har tatt blodprøver og 

MR av hodet. Jeg begynner å tro at jeg kan ha ME. Har funnet mye trøst her inne ved at jeg 

kjenner meg så godt igjen av det som er skrevet her. 

 

 På mitt første legebesøk etter tur tok jeg med mannen min for å kunne få støtte fra ham. 

Legen spurte hva han kunne gjøre for meg, og jeg fortalte kort at jeg ikke er blitt frisk i løpet 

av oppholdet utenlands og lurt på veien videre. Jeg tok opp ett ark med symptomer jeg hadde 

skrevet og sa at her er symptomene mine. Hans svar var ett kort sideblikk på arket uten å være 

borti det i det hele tatt, og sa at han kunne ikke hjelpe meg mer. Han hadde strukket seg så 

langt han kunne før jeg reiste med å skrive sykemeldinger, og at han kunne ikke skrive flere. 

Han fortsatte med at han hadde jo funnet ut hva som feilet meg; familiekonflikter (jeg har 

vært hos psykolog, og er ikke deprimert). 

 

Det er best du finner deg en annen lege, sa han. Og han sa vel også ett eller annet om at vi 

ikke hadde kjemi. Han har forsåvidt helt rett i dette, men det var måten det ble sagt på. 

 

Ikke ville han hjelpe meg med Nav, og det siste han skrev i journalene mine var at han ikke 

kunne fortsette å skrive ut sykemeldinger eller noe sånt. 

 

Jeg stormet gråtende ut fra kontoret men mannen hakk i hæl. Kan tenke meg jeg var litt av ett 

syn for hun eldre damen som satt på venteværelset.....» 

«Jeg har også hatt en lege som ikke tok meg på alvor. Virket som at hun bare ville bli kvitt 

meg, jeg fikk aldri snakket ferdig før hun dyttet meg ut. Og lege erklæringen hennes som 

skulle til NAV, var bare å tørke seg i ræva med, hun hadde ikke hørt et ord av det jeg hadde 
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sakt. Hun skrev bla at ungene hadde blitt større, så de klare seg mer selv(de er 6 og 8 år) Hva 

har det med saken å gjøre.  

Jeg kom dit med en fæl hoste en gang, og hun mente det bare var vanlig forkjølelse. For noen 

uker siden ba henne utrede meg for ME, og hun tok bare generelle blodprøver. Hun gikk ut i 

permisjon, og en nyutdannet er vikar for henne. Hun hadde virkelig satt seg inn i saken min, 

og sa at jeg ikke hadde tatt alle blodprøvene som jeg skulle. Svar på prøvene kom, og 

resultatene viser at jeg kan ha Wegeners granulomatose. Det er en sykdom som har en del like 

symptomer som ME. Men den er dødlig, hvis jeg ikke får behandling. Og hoste er en av 

symptomene.» 

"Min saksbehandler sa til meg i dag at aap det fikk en bare i 4 år og etter det var det sosiale 

tjenester, altså sosialen! 

Fra å ha vært på individuell oppfølging i 12 uker (en tjeneste nav kjøper for å finne ut 

arbeidskapasiteten min og veien videre da jeg er i bedring og kan ut noen timer i uka i 

praksis) der jeg ble forespeilet at jeg kan ha arbeidspraksis noen timer i uken over tid (år om 

nødvendig) og så gå på skole for å utdanne meg til ett yrke som jeg makter (mitt gamle er for 

tungt). 

 

Så saksbehandler mener jeg kan ha arbeidspraksis i år og så begynne å jobbe fra høsten eller 

sosialen. Bare så det er sagt, så er jeg selv som har tatt kontakt med NAV og bedt om 

arbeidspraksis og å få vurdert arbeidsevnen. Jeg er svært motivert og viser tydelig vilje til å 

komme ut igjen i en jobb. 

Jeg har vært syk i 7 år og vært sengeliggende i 2 av dem. Har sakte men sikkert bedring etter 

siste sengeleie for 3 år siden." 

Foreldre til ME-syke barn og unge som trenger kontinuerlig pleie av de nærmeste og selv 

med legeerklæring om at situasjonen for den syke er alvorlig, er nå i prinsippet rettsløse. 

Pleiepenger, samt andre rettmessige ytelser blir avslått. Situasjonen for disse familiene er 

ekstremt vanskelig.  
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Generelle meninger og konkrete innspill til endringer i høringsutkastet 

Generelle meninger om Rundskrivet som helhet: 

«Generelt tyder høringsutkastet på at viljen til å høre på pasienten og familiene er stor. Dette 

er bra. Ellers virker høringsutkastet godt gjennomarbeidet og utfyldig.» 

«Enig! Og veldig glad for at dette kommer til å bli sendt ut til alle helsearbeidere. På tide. 

Også liker jeg kortversjonen i form av grunnreglene fra Bærum kommune.» 

«Som Høringsutkastet fremstår slik det står, bærer skrivet at sykdommen Myalgisk 

Encefalopati (ME) ikke er en ensartet sykdom og kan dermed fremstå som uoversiktelig og 

forvirrende.  

 

Rundskrivet bør ha som prioritert målsetting om å ensarte sykdommen Myalgisk Encefalopati 

som den karakteristiske og distinkte sykdom den er som kan skilles i fra andre 

lignende/overlappende tilstander ved både sykdomshistorie, sykdomsmønster og kardinale og 

karakteristiske kjennetegn (symptomer).  

 

Det bør også være en målsetting om å ensarte sykdomsnavnet Myalgisk Encefalopati (ME) og 

gi en forklaring på hvor i fortiden forkortelsen kronisk utmattelsessyndrom (CFS) oppsto.  

 

Innledningen, kap 2 og 3, samt deler av kap 4 bør derfor endres slik at målsetting og at 

rundskrivet i sin endelige form fremstår som entydig, klart og tydelig.  

 

De skisserte forslagene for hva som kreves av helhetlig pasientforløp er godt beskrevet i deler 

av kap 4 og utover. 

 

Totalt sett er det mye bra, men endringer kreves og foreslås for å ha full forståelse for at det er 

sykdommen Myalgisk Encefalopati som det skal være i fokus. 

Enig med flere av innspillene over, at der er gjort ett stort arbeid med å høre på pasienter og 

pårørende og brukermedvirkning er tatt hensyn til.» 

 

«Du har også min støtte her i dine betraktninger ovenfor. Viktig å få fram, at ME er en 

ensartet sykdom.!!!» 

 

«Jeg har lest rundskriv-utkastet på nytt, og innser at det er sørgelig lite der som er brukbart. 

Hvis jeg ble syk i dag og gikk til en lege hadde et slikt rundskriv vært særlig til hjelp. 

Dessverre. Ett eksempel: I kap 3.4 står det at "Det har vært benyttet ulike diagnostiske 

systemer og kriterier for å fastsette diagnosen." Men det står ikke noe om hvilke kriterier som 

anbefales, så hva er vitsen? 

 

Et stort problem er at mange pasienter ikke blir trodd hos legen, eller at legen feilaktig 

mistenker "psykiske" årsaker. Derfor er det viktig med en god beskrivelse av symptomene, en 

klargjøring av hvor lite psykisk dette er, og hvordan man blir utredet. 

 

Deretter er det greit å vite hvilke krav som stilles i forbindelse med trygd, siden legen ofte må 

skrive legeerklæring/henvisning. 

 

Pr i dag oppfordrer trygdereglene til at man skal gjennom ME-kurs før vurdering av varig 
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trygd. Så hvorfor står det ikke noe om dette i rundskrivet? Spesielt med de lange ventetidene 

så bør det listes hvem som tilbyr kurs (man kan selv velge hvor), og samme med 

rehabiliteringsopphold. Da vil legene slippe å famle i blinde, og kanskje henvise til kurs litt 

tidligere, når man faktisk trenger denne informasjonen» 

 

 

Konkrete innspill til Høringsutkastet 
 

I høringsforslaget ligger dokumentet i en pdf-fil. Den er på 96 sider. I selve dokumentet 

starter sideantallet ved innledningen.  For å konkret vise til hvor i dokumentet 

forslaget/innspillet og eventuelle kommentarer/eksempler, er dette utført som følger:   

 

Kap X, navn, pdfside X (hvilken side i selve dokumentet i parentes), evt. avsnitt og 

setningsnummer.  

 

Endringer/tillegg i Innledning 
 

Pdfside 9 (s.1):  
 

Ønskes endret fra: 
 

Innsats for pasienter med CFS/ME  

Det har vært en betydelig nasjonal satsing gjennom flere år på målrettede tiltak for å styrke 

helsetilbudet til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). 

 

Til følgende:  
 

Innsats for pasienter med ME  

Det har vært en betydelig nasjonal satsing gjennom flere år på målrettede tiltak for å styrke 

helsetilbudet til pasienter med Myalgisk encefalopati (ME). 

 

Pdfside 12 (s.4). Innledning: 
 

Følgende setninger/avsnitt bes fjernet: 
 

Innspillene vi har mottatt har vært preget av dette, noe som har gitt Helsedirektoratet store 

utfordringer i å få ferdigstilt dette høringsutkastet.  

(…) setningen som kommer her kan stå, se under. 

Et eksempel er Minimal Brain Dysfunction, MBD. Dette startet som en diagnose, men utgjør i 

dag flere ulike diagnoser, med behov for ulike behandlings- og oppfølgingsformer. 

Helsedirektoratet kan ikke utelukke at det er likedan i forhold til diagnosen som i dag omtales 

som CFS/ME. 

Fra flere hold er det nå også ytret et ønske om å se på om det er tjenlig å skille mellom CFS 

og ME. Det er fremsatt hypoteser om at dette kan være ulike tilstander som derfor krever 

ulike behandling. En nærmere avklaring i forhold til dette kan oppnås gjennom for eksempel 

en åpen debatt og dialog mellom de ulike aktørene. 

 

Begrunnelse: lite relevant i ett rundskriv og overlapper også med underkapitlene senere.  

 

Setningen som følger kan stå: 
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Det er et kjent fenomen fra andre diagnosegrupper som ikke har en klar årsak, eller kan 

diagnostiseres med en enkel laboratorietest, at involverte aktører kan ha ulik tilnærming til 

håndtering av pasientene. 

-- 

Pdfs. 13 (s.4) innledning første avsnitt: 
 

Endring av ordlyd i setning: 
 

«En klarere avgrensing innen pasientgruppen, vil medføre at færre får CFS/ME diagnose.» 

 

Til: 
 

Ved bruk av strengere kriterier for individer som mistenkes for sykdommen ME, vil trolig 

kunne medføre at færre enn til nå får ME diagnose. 

-- 

Ønskes fjernet: 
 

«Utfordringen da blir å sørge for at de som faller utenfor kriteriene for å få stilt en CFS eller 

ME-diagnose også får adekvat og riktig oppfølging, samt behandling ut i fra sine behov.» 

 

Begrunnelse: Denne setningen er ikke i samsvar og forvirrende og dertil ute av sin 

sammenheng. Begrunnelsen ligger i at skal Hdir skrive ett rundskriv om sykdommen ME, så 

er det vesentlig og relevant at det fremkommer klart og entydig at det er denne 

sykdomstilstanden som beskrives og legges føringer om i helsesystemet på alle nivåer. Ett 

annet moment er at de som ikke tilfredsstiller kriteriene selvsagt får ett tilbud som er adekvat 

for deres lidelse.  

 

Kap. 1 Kvalitet, faglig forsvarlighet og kunnskapsbasert praksis 

 

Forslag: Ingen endringer 

 

Begrunnelse: Dette er gjennomgående for alle behandlingstiltak og tilnærmelser for 

sykdommen ME. 

 

 

Kap. 2 Hva er CFS/ME? 
 

Pdfside 21 (s. 13):  
 

Tekst ønskes endret fra: 

«Ved sykdomstilstanden CFS/ME foreligger det en langvarig, betydelig, utmattelse, uten 

normal hvilelindring. Utmattelsen forverres av anstrengelse og restitusjonstiden er 

forlenget. Smerter, søvnforstyrrelser og kognitive problemer er også en del av 

sykdomsbildet, samt tilleggssymptomer fra flere av kroppens organsystemer.» 

 

Overskrift endres til: Hva er Myalgisk Encefalopati (ME)? 

 

Forslag til ny tekst: 
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Myalgisk Encefalopati (ME) er en invalidiserende tilstand der årsak foreløpig ikke er kjent. 

Tilstanden kan pr i dag ikke diagnostiseres ved en eller flere spesifikke tester, men 

sykdomsbildet er karakteristisk og diagnosen krever at relevante differensialdiagnoser 

utelukkes. ME er en diagnose som stilles på grunnlag av det kliniske bildet, det vil si 

observasjon av pasienten og sykehistorien, siden biomarkører fremdeles mangler. Dette 

fordrer at leger kjenner til det kliniske bildet og at de kjent ved sykdommens variasjoner til å 

stille diagnosen og til å kunne adskille ME fra andre utmattelsestilstander med ukjent årsak.  

 

Det kliniske bildet domineres av en patologisk kraftig energisvikt/rask trettbarhet etter 

minimale fysiske og mentale hverdagslige aktiviteter og som beskrives som annerledes enn 

alminnelig trøtthet/slitenhet. Restitusjonstiden er unormal lang, og bedres i liten grad av hvile 

(symptomaktiviteten vedvarer, men intensiteten av symptomene bedres noe avhengig av 

funksjonsgrad). Pasientene rapporterer i varierende grad om en rekke tillegg-symptomer som 

kognitive forstyrrelser, samt en rekke symptomer knyttet til det autonome nervesystem, som 

svimmelhet, kvalme, feberfølelse og/eller lavgradig feber og ortostatisk intoleranse. Mange 

beskriver smerter fra ledd, muskler og hodepine, søvnforstyrrelser, ømme/hovne lymfekjertler 

og økt sensitivitet for sanseinntrykk. 

 

Kap.2.1 Forklaring av begrepene CFS og ME  

 

pdfs. 21 (s.13) 
 

Overskrift endres til: 
"Forklaring av begrepene ME og CFS" 

 

samt: 

 

Ønskes endret og flyttet slik at beskrivelse av ME står først. 

 

Setning ønskes endret til: 
"CFS, Chronic Fatigue Syndrom, oversettes ofte som ”kronisk utmattelsessyndrom” og i noen 

tilfeller som «kronisk trøtthetssyndrom». CFS-begrepet ble laget for å beskrive sykdommen 

ME i Holmes-kriteriene i 1988 og brukes synonymt med ME (CFS/ME eller ME/CFS eller 

bare CFS).  

 

I de nye ICC kriteriene er CFS begrepet fjernet og ME vil bli benyttet alene i det videre 

skrivet."  

 

Begrunnelse for endring: For å kvalitetssikre og ensarte sykdommen ME er det nødvendig at 

CFS-begrepet fases ut, da det i flere tiår har skapt forvirring rundt sykdommen ME. Om 

Rundskrivet tar høyde for å beskrive hva ME er og hvilke symptomer som karakteriserer 

sykdommen både i helsesystemet og i forskningssammenheng ansees dette for en viktig start.  

 

I en overgangsfase er det beskrivende nok at en benytter «ME, tidligere kalt CFS» o.l. i 

forskningssammenheng og andre steder med relevans.  

 

«Benevnelsen ”kronisk utmattelsessyndrom” (chronic fatigue syndrome - CFS) 

har blitt brukt i mange år på grunn av manglende kunnskap om 

årsaksmekanismer og sykdomsprosessen. Nyere forskning og klinisk erfaring 

peker sterkt i retning av utbredt inflammasjon og multisystemisk nevropatologi 
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som forklaring og da er det mer hensiktsmessig og korrekt å bruke navnet 

”myalgisk encefalomyelitt” (ME) fordi det indikerer en underliggende 

patofysiologi. Dette er også i samsvar med den nevrologiske klassifiseringen 

av ME i den internasjonale klassifiseringen av sykdommer (ICD G93.3) fra 

Verdens helseorganisasjon. (Carruthers BM. 2011)» 

 

2.3 Symptomer pdfs. 22 (s.14): 
 

Endring i følgende setning pdfs. 22 (s.14): 

 

«Kjernesymptomet er en karakteristisk anstrengelsesutløst utmattelse som ikke restitueres på 

vanlig måte ved hvile. Utmattelsen kan oppstå umiddelbart etter en aktivitet, eller forsinket 

med timer eller dager.» 

Til: 

Kjernesymptomet er en karakteristisk anstrengelsesutløst trettbarhet som ikke restitueres på 

vanlig måte ved hvile. Trettbarheten kan oppstå umiddelbart etter hvilken som helst 

belastning og ytre stimuli eller være forsinket med timer eller dager. Denne trettbarheten 

vedvarer ofte under hvile. 

Det som er typisk er at en blir utslitt etter å ha anstrengt seg, og selv om en hviler så får 

en ikke tilbake energien som før sykdommen oppstod. En kan bli utslitt etter hvilken 

som helst belastning eller påvirkning, også på grunn av ytre stimuli. 

Følelsen/symptomer kan komme med en gang, eller etter flere timer eller dager. Det er 

vanlig at selv om en hviler så hjelper det ikke, selv om en ligger lenge så føler en seg like 

utslitt hele tiden. 
 

 

2.4 Hva forårsaker sykdommen? 
 

pdfs. 22 (s.14), samt (s.15). 

 

Opprinnelig tekst ønskes endret fra:  
 

CFS/ME gir et komplekst sykdomsbilde der årsak og sykdomsmekanisme hittil er ukjent. En 

del tilfeller synes å være utløst av en infeksjon, men det er usikkert hva som opprettholder 

sykdomsbildet når den utløsende årsak er leget. Det forskes både nasjonalt og internasjonalt 

på årsaker og sykdomsmekanismer. Mulige genetiske disposisjoner er også gjenstand for 

kartlegging.  

 

Det er også viktig å se på forhold som kan predisponere. Studier viser en overhyppighet av 

traumatiske og psykologiske belastninger i denne pasientgruppen (Heim C et al, 2006). Det 

autonome nervesystemet er sterkt involvert i stressregulering (Wyller VB et al 2007), Alle 

immunologiske prosesser er regulert av det autonome nervesystemet (ElenkowI et al 

2000),slik at psykonevroimmunologiske forhold også kan være involvert ved CFS/ME. Det er 

viktig å åpne for heterogenisitet i årsaker til utvikling av CFS/ME, og i manifestasjonen av 

denne tilstanden.  
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Ved CFS/ME er det påvist en rekke biologiske spor med avvik relatert blant annet til 

immunologiske forhold, og forandringer i det autonome nervesystemet, som regulering av 

temperatur og blodtrykk. Disse funnene er imidlertid ikke tilstrekkelig konsistente til at man 

har kunnet identifisere en diagnostisk test som identifiserer og avgrenser pasientgruppen. 

 

 

Til endringer som følger: 
 

Myalgisk Encefalopati (ME) har et komplekst sykdomsbilde der årsak og sykdomsmekanisme 

hittil ikke er fullstendig kjent. Flere tilfeller synes å være utløst av en infeksjon, men der er 

også kjent at andre agenser (triggerfaktorer som kan predisponere), som kirurgi, fødsler, 

traumer, vaksiner og forgiftninger kan utløse sykdommen. Det er imidlertid fremdeles ikke 

entydig hva som opprettholder sykdomsbildet når den utløsende årsak er leget. Det forskes 

både nasjonalt og internasjonalt på årsaker og sykdomsmekanismer.  

 

Mulige genetiske disposisjoner er også gjenstand for kartlegging. I denne sammenheng kan 

det blant annet nevnes at Fluge et al. (2011) påviste at hele 40 % av de 30 pasientene i studien 

hadde autoimmune sykdommer i nær familie. I en nylig publisert studie er det vist en klar 

genetisk predisposisjon for ME (Albright et al. 2011). Dette er en populasjonsbasert studie der 

risiko for ME var 2.7 ganger høyere hos førstegradsslektninger av pasientene, 2.3 ganger 

høyere hos andregradsslektninger, og 1.93 ganger høyere hos tredjegradsslektninger, dette 

sammenliknet med risiko for ME i den generelle befolkning. 

 

Ved Myalgisk Encefalopati (ME) er det påvist en rekke biologiske spor med avvik relatert 

blant annet til immunsystemet. Av de funn som er konsistent ved gjentatt prøvetakning 

gjennom året er avvik i NK-cellenes og CD8+ T-cellers cytotoksiske funksjon (Brenu et al. 

2011.). Noe som innebærer en redusert evne til å klarere og drepe infiserte og unormale celler. 

Det er likevel for tidlig å fastslå om disse funnene kan egne seg som diagnostiske 

tester/biomarkører for å identifisere pasientgruppen. I denne sammenheng kan det nevnes at 

de samme funnene er utført av ulike forskergrupper og at det pågår forskersamarbeid mellom 

Norge og Sverige som forsker på denne dysfunksjonen. 

 

Det som skiller seg spesielt og er unikt for sykdommen ME i fra alle andre sykdomstilstander 

er den lave toleransen for all form for fysiologisk belastning som kjennetegnes som økt 

trettbarhet med svikt i fysiske og mentale funksjoner ved dagligdags aktivitet og brå 

symptomøkning under eller inntil 48 timer etter fysisk eller mental belastning. ”post-

exertional malaise” (PEM) eller «sykdomsfølelse etter belastning».  

 

Pasientene når sin anaerobe terskel og maksimale belastning ved et mye lavere 

oksygenforbruk. I en studie som utførte en to dagers treningstest med 24 timers mellomrom, 

opplevde en reduksjon på opptil 50 % den andre dagen i evnen til å produsere energi (Snell et 

al. 2005.). Dette ble også vist i en nyere studie av Vermeulen et al. (2010). Økt 

symptomaktivitet og produksjon av cytokiner er også målt i forbindelse med belastningstester 

og ME-pasienter skiller seg signifikant fra både kontroller og MS-pasienter (Light et al. 

2010). Konsekvensen er en treningsintoleranse som er distinkt/karakteristisk for 

sykdomsbildet og medfører ved aktivitet/stimuli over tålegrensen en forverring av 

sykdomstilstanden. 

 

Sekundære mentale lidelser er ikke uvanlig som følge av langvarig sykdom.  
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cytokine activity in chronic fatigue syndrome. Psychophysiol 2010; 47: 615–24. [abstract] 
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Kreyberg, Sidsel (2007). Basis for registeret for myalgisk encefalopati – ME (postviralt 

fatigue syndrom - PVFS) med veiledning i diagnostikk for ME-registeret og 

innmeldingsskjema http://www.facebook.com/MEregisteret 

 

Kap 2.5 Forløp  

Endringer pdfs. 23 (s. 15) 

Opprinnelig tekst: 

«CFS/ME er en sykdom med komplekse sykdomsmekanismer som involverer nervesystem, 

immunapparat og hormonregulering m.m. Forløpet av CSF/ME kan arte seg svært forskjellig 

og gir ulik grad av funksjonssvikt. Hos enkelte pasienter varer sykdommen under ett år, mens 

for andre blir dette en kronisk tilstand som kan vare i mange år eller livet ut. Vanligvis 

begynner sykdommen etter en infeksjon eller et betydelig traume. Pasienten opplever 

utvikling av en uforklarlig utmattelse som reduserer tidligere aktivitetsnivå med minst 50 %. I 

tillegg kan det oppstå andre symptomer som smerter, søvnproblemer og kognitive symptomer 

som konsentrasjons-/hukommelsesproblemer osv. Sykdommen går utover funksjonsevnen i 

hverdagen. De aller sykeste er sengeliggende og pleietrengende. Andel og antallet av de aller 

sykeste er ikke kjent, men gruppen utgjør en mindre andel av total forekomst. Prognosen er 

bedre for barn og unge enn for voksne uansett alvorlighetsgrad.(Anbu AT Clary AG. Chronic 

fatigue syndrome/myalgis encephalopathy in children. Paedriatics and Child Health 

2009;19(2):84-9.)» 

http://www.translational-medicine.com/content/9/1/81
http://www.translational-medicine.com/content/9/1/81
http://iv.iiarjournals.org/content/19/2/387.full.pdf
http://www.translational-medicine.com/content/8/1/93
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20230500
http://www.facebook.com/MEregisteret
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Endringer og kommentarer som følger:    

Høringsutkast kap 2.5 linje 3:  
Hos enkelte pasienter varer sykdommen under ett år, mens for andre blir dette en kronisk 

tilstand som kan vare i mange år eller livet ut. 

 

Kommentar: Det mangler dokumentasjon på hvor mange som blir friske på under ett år.  

 

Noen få blir friske, mens for de fleste blir dette en kronisk tilstand som kan vare i mange år 

eller livet ut. De fleste blir arbeidsuføre. (Cairns R, Hotopf M. A systematic review describing 

the prognosis of chronic fatigue syndrome, tabell 4 side 29.). 

 

Høringsutkast kap 2.5 linje 11:  
Prognosen er bedre for barn og unge enn for voksne uansett alvorlighetsgrad. (Anbu AT Clary 

AG. Chronic fatigue syndrome/myalgis encephalopathy in children. Paedriatics and Child 

Health 2009;19(2):84-9.) 

 

Kommentar: Dokumentasjon mangler. 

Forslag som følger: 

Tidsaspektet er alltid usikkert ved ME, og fasene følger ikke noe fast mønster. De beskriver 

snarere en situasjon i forhold til en annen. 

Forut for en utløsende episode eller fullt utviklet sykdom kan det ha vært en prodromal fase, 

eventuelt etter en glemt forutgående (prodromal) sykdom eller vaksine. Prodromalfasen kan 

vare fra måneder til år, eller den kan utgjøre en kort infeksiøs periode over noen dager når ME 

utløses i forbindelse med en infeksjon. 

I en langvarig prodromalfase er symptombildet preget av ME-lignende eller uklare 

sentralnervøse symptomer (som stadige hikkeanfall, diffuse magesmerter, redusert 

smerteterskel, endret avføringsmønster, nedsatt stemningsleie, kvalme) som samlet ikke 

utgjør noe kjent sykdomsbilde. Nedsatt sosial kapasitet er vanlig og oppfattes lett som sosiale 

tilpasningsproblemer, skolefobi eller personlighetsforstyrrelser, problemer som i ettertid 

brukes til å forklare sykdommen med såkalte ”psykososiale” årsaker. Dilemmasituasjoner 

forbundet med nedsatt kapasitet til å treffe valg og komme seg ut av vanskelige situasjoner 

eller mobbing og irritasjon fra omgivelsene brukes på samme måte til å forklare ”en psykisk 

komponent” i sykdomsutviklingen. 

Forløpet kan svinge med trinnvis forverrelse ved nye belastninger. Ved snikende innsykning 

mangler en klar utløsende episode, eller den utløsende hendelsen kan være en minimal 

tilleggsbelastning, som en treningsøkt eller banal forkjølelse. 

Fullt utviklet sykdom tilsvarer den akutte fasen som sees ved brå innsykning. For å stille 

diagnosen ME må den syke være i eller ha vært igjennom denne fasen, hvis ikke kan man 

eventuelt bruke uttrykket ”partiell ME” på samme måte som man kan diagnostisere et 

ufullstendig kronisk utmattelsessyndrom, CFS, som bare CF (chronic fatigue) i henhold til 

visse retningslinjer. 

Det fullt utviklede sykdomsbildet er det samme uansett innsykningsmåte. Spesielle 

laboratoriefunn vil noen ganger kunne knyttes til utløsende sykdom. 
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Akutt fase varer i minst et halvt år og medfører sengeleie hele eller deler av tiden. Vanligvis 

skjer det i løpet av denne perioden en stabilisering med økende grad av mestring, men det kan 

også komme ny innsykning med en generell forverrelse eller et tidlig ”tilbakefall” ved en 

relativt liten tilleggsbelastning. Nye symptomer kan da komme til, og tilstanden kan 

stabilisere seg på et lavere nivå enn tidligere. I denne fasen er den syke meget sårbar og 

ustabil og det er symptomer i hvile. 

Sykdomsfølelse og hodepine kan være dominerende symptomer ved siden av 

søvnforstyrrelser. 

Søvnforstyrrelser i den akutte fasen er ofte hardnakkede med hypersomni eller insomni, for 

tidlig oppvåkning eller avbrutt søvn. Mareritt og oppvåkninger med skrik er mest vanlig hos 

barn. Et akutt-fase-bilde gjentar seg ved alvorlige tilbakefall, men kan da ha kortere varighet. 

Den akutte fasen kan være kaotisk og den syke kan ha problemer med å forstå hva som skjer. 

Det kan også være vanskelig å finne adekvat hjelp. Enkelte mener at tidlige dødsfall kan skje i 

denne fasen før man rekker å mistenke diagnosen. 

Det tar tid før den syke lærer å ta hensyn til sine kapasitetsbegrensninger og før omgivelsene 

forstår at også de må innrette seg på sykdommen for ikke å provosere frem forverrelser. 

Restitusjonsfasen følger etter den akutte fasen. Den kan være forholdsvis rask (fra et 

MEsynspunkt) med tilnærmet full restitusjon i løpet av halvannet til to år, eller ufullstendig, 

med overgang i kronisk sykdom. Vesentlig bedring tidlig i sykdomsforløpet er et godt 

prognostisk tegn uavhengig av sykdomsgrad fra start. 

Ved tilbakefall er det ofte raskere restitusjon enn etter den første akutte fasen, men den syke 

når ikke nødvendigvis sitt tidligere funksjonsnivå. Et tilbakefall medfører i likhet med akutt 

fase en mer ustabil situasjon og kan lett avløses et nytt eller flere mindre tilbakefall uten at 

den syke blir restituert mellom episodene.  

Nedadgående løp som medfører stadig mer alvorlig sykdom er sjeldne, men kan sees ved 

dårlige pleie- og omsorgssituasjoner, stadig overforbruk av krefter eller ved samtidig sykdom 

som innvirker på sykdomsforløpet.  

Til tross for tilbakefall vil de fleste likevel ha en langsom bedring på lang sikt, og det vil alltid 

være mulighet for bedring. Restitusjonsfasen er altså kjennetegnet ved stabilisering, 

tilbakegang av symptomer og bedret funksjon. Full restitusjon er sjelden om den ikke 

inntreffer innen halvannet til to år. 

Tidlig kronisk fase kjennetegnes ved lavere symptomintensitet og bedre funksjon enn i den 

akutte fasen, og noe bedre tåleevne generelt. Funksjonsevnen øker med økt toleranse, økt 

utholdenhet og bedre simultankapasitet. Ikke minst er restitusjonstiden etter aktivitet og 

belastning ofte kortere og mindre plagsom.  

Stabilitet regnes som det gunstigste utgangspunktet for videre spontan bedring der 

aksjonsradius gradvis kan utvides uten at symptomer provoseres. 

Ved for høyt aktivitetsnivå eller påskyndet rehabilitering kan forløpet svinge med langsom 

bedring avløst av større og mindre tilbakefall. Bedring ved ME skjer langsomt, mens 

tilbakegang kan gå meget raskt. Ved svingende forløp vil det vanligvis skje en langsom 

bedring over flere år, men enkelte blir satt langt tilbake ved hvert tilbakefall og taper verdifull 
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tid. Faren øker også for at sekundære problemer, både fysiske og psykiske, innvirker negativt 

på den videre utviklingen. 

Tilbakefall sees blant annet etter infeksjoner, vaksiner, større fysiske eller mentale 

belastninger eller minimalt overforbruk av krefter over tid slik at tålegrensene stadig presses 

og det stadig fremprovoseres en reaksjon med symptomøkning/funksjonssvikt og forlenget 

restitusjonstid. 

Sen kronisk fase gir fortsatt rom for bedring, men også fare for tilbakefall. Den syke er 

generelt mer robust og kjenner sykdommen og sykdommens begrensninger. Mange av de 

tidlige symptomene kan være borte, men kan komme tilbake ved anstrengelser og ”stress”. I 

sen kronisk fase har ME store likhetstrekk med post poliosyndromet (med unntak av 

lammelsene). 

Mulighet for bedring eller delvis symptomoppløsning med god restfunksjon er alltid til stede, 

selv etter flere år. Fullstendig tilfriskning med full funksjonsdyktighet og symptomfrihet er 

likevel sjelden når sykdommen har vart i mer enn to år. Det er uvisst om sykdommen har gått 

inn i en slumrende fase eller om den er helt borte. Ettersom sykdommen foreløpig ikke kan 

måles annet enn klinisk, er det derfor vanlig å snakke om remisjon heller enn helbredelse. 

Kilde: Kreyberg, Sidsel (2007). Basis for registeret for myalgisk encefalopati – ME (postviralt 

fatigue syndrom - PVFS) med veiledning i diagnostikk for ME-registeret og 

innmeldingsskjema S. 15-17 http://www.facebook.com/MEregisteret  

Den mest brukte oversiktsartikkelen er Cairns R, Hotopf M. A systematic review describing 

the prognosis of chronic fatigue syndrome. I denne er konklusjonen at full tilfriskning av 

sykdommen ME er sjelden. Forfatterene påpeker at det var vanskelig med eksakte prognoser 

på grunn av ulik bruk av blant annet diagnosekriterier/inklusjonskriterier.   

Kilde: Cairns R, Hotopf M. A systematic review describing the prognosis of chronic fatigue 

syndrome. Occup Med 2005; 55: 20-31. 

http://occmed.oxfordjournals.org/content/55/1/20.full.pdf 

Helse Bergen bruker disse prognosetallene: 

Sykdomsforløpet varierer, for de fleste relativt akutt start med langsom bedring. Et 

progressivt sykdomsforløp med gradvis forverring ses hos 10-20 % av pasientene. Prognosen 

er usikker, 40- 60 % får en gradvis bedring, men få, 10-20 % blir helt bra. Tidlig diagnose 

med tiltak og strukturert, tverrfaglig rehabilitering er avgjørende for god prognose. 

Det er verdt å legge merke til at utredningsprotokollene er for mistenkt ME fra 15 år. 

Kilde: Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME): Arbeidsrettet rehabilitering. Helse Bergen 

Haukeland universitetssjukehus 2011. http://www.haukeland.no/aktuelt/tema/kronisk-

utmattelsessyndrom-me/Documents/Informasjonshefte_ME_110921.pdf 

Kommentar:  

Forslaget er overlappende med kap. 2.6. Prognoser/varighet i litteratur/oversiktstudier er 

usikre på grunn av ulik bruk av diagnosekriterier og inklusjonskriterier. Kreyberg sier i sin 

publikasjon at full tilfriskning er sjelden etter to år. Caims et al (2005) sier at full tilfriskning 

er sjelden. David S. Bell sier at 92 % av barn og unge fremdeles har ME etter 25 år, samt at 

13 års studien har blitt feilaktig tolket. Full tilfriskning etter epidemi var under 10 %. Andel 

http://www.haukeland.no/aktuelt/tema/kronisk-utmattelsessyndrom-me/Documents/Informasjonshefte_ME_110921.pdf
http://www.haukeland.no/aktuelt/tema/kronisk-utmattelsessyndrom-me/Documents/Informasjonshefte_ME_110921.pdf
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barn og unge som ble rammet er ca 20 % av total rammede individer, noe som samsvarer med 

lignende epidemier.   

Kap. 2.6 Alvorlighetsgrader og faser 

Kommentarer med forslag til endringer: 

På side 16 i høringsutkastet står det en graf (ME/CFS-faser). 

Om grafen: 
Tids-aksen har ingen tidsangivelse. 

Energi-aksen har ikke angitt hva som er normalt energinivå for arbeidsføre. 

Gjelder grafen alle pasienter eller sengeliggende? (utarbeidet av ME-senteret). 

Hvor mange opplever en såkalt oppbygnings/ mobiliseringsfase? Hvor bra/arbeidsfør blir 

man? Hvor lang tid tar det? Hvis dette ikke kan dokumenteres så foreslås at denne 

"oppbygningsfasen" fjernes fra grafen. 

Vårt inntrykk er at pasienter befinner seg i ustabil fase så lenge de ikke senker 

aktivitetsnivået, og at de er i en mer stabil fase hvis de tar hensyn til kroppens signaler og ikke 

presser seg. Den tredje fasen er ukjent for flere. 

 

Setning under graf: 

Sykdommen stabiliserer seg hos de fleste etter en stund 
Hvor mange er "de fleste" og hvor er dokumentasjonen? Etter vår mening er de fleste heller i 

den ustabile fasen, begrunnet med at de har for høyt aktivitetsnivå. Det er ikke sykdommen 

som stabiliserer seg, det er pasienten som unngår å gjøre ting som gjør en sykere. Så 

sykdommen er hele tiden stabil, men feil/for mye aktivitet gir dårligere helse og mer 

symptomer. 

«Da jeg var på mestringskurs ble denne grafen brukt. Fritt etter hukommelsen sa de noe som 

at alle ME pasienter følger kurven, men det varierer hvor lang den er. Jo raskere man lærer 

AAA jo raskere kommer man i stabiliseringsfasen. I Mobiliseringsfasen er det viktig å ikke 

overarbeide slik at man går tilbake til stabiliseringsfasen. Jeg fikk inntrykk av (men er usikker 

på om det ble sagt rett ut) at hvis man følger trappetrinnene oppover så vil man bli (tilnærmet 

lik) frisk. Det står jo "70%" på grafen og jeg går utifra at det er for å illustrere at omtrent der 

begynner pasienten å kun bruke 70%.» 

Kap 2.8 Forskning på CFS/ME 

Endringer pdfs. 25 (s. 17 )  

Hele første avsnitt bes fjernes. 
 

Setning en og to i avsnitt to som følger: 
 

"Det foregår mye forskning, både nasjonalt og internasjonalt. Det er et sterkt fokus på å finne 

en årsak til tilstanden, slik at en i neste omgang kan finne en kurativ behandling." 

 

Endres til og skilles ut som eget avsnitt som start på kap. 2.8 
 

Det er en økende forskningsinnsats, både nasjonalt og internasjonalt. Det er et sterkt fokus på 

å finne en årsak til tilstanden, slik at en i neste omgang kan finne en kurativ behandling. 
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Overskrift bes endret til: Forskning på Myalgisk Encefalopati 

 

Endringer pdfs. 26 (s.18) avsnitt om NAFKAM 

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM),  

registrerer eksepsjonelle forløp (RESF) ved alternative behandlinger. I et eksepsjonelt  

sykdomsforløp erfarer pasienten uvanlig positive eller uvanlig negative helseeffekter 

som  

knyttes til bruk av alternativ behandling. 
 

Mulig skrivefeil om hva "RESF" er. Forslag til ny tekst: 
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) driver et 

senter som lager register over eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF). Senteret er opprettet av 

Norsk forskningsråd og finansieres i dag av Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Kilde: RESF - orientering om mulig forskningsprosjekt (Lightning Project som behandling 

for ME/CFS) pr 21.12.2011 

http://uit.no/Content/287890/Mulig%20Li ... 221211.pdf 

Kommentarer: Et viktig element når man skal undersøke NAFKAM-registrerte meldinger 

om bl.a. Lightning Process, er at mange som ble betydelig dårligere etter slike kurs ikke har 

orket å fylle ut skjemaene til NAFKAM. Det har siden kommet enklere skjema å fylle ut, men 

det er ikke sikkert at alle det gjelder vet dette, eller har maktet å fylle ut selv det forenklede 

skjemaet. 

 

Kap 3 Hvordan stilles diagnosen?  

Kap 3.1 Hvordan utrede og diagnostisere? 

Endringer pdfside 27 (s. 19):  

«Utredningen foregår hovedsakelig hos fastlegen (se kapittel 6) og ved behov med 

bistand  

fra aktuelle spesialister for å utelukke annen underliggende sykdom som kan forklare  

symptombildet.» 

 

I følge rundskriv fra NAV (se sitat under) så må man som hovedregel ha dokumentasjon fra 

en spesialist 

 

Hvilken spesialist er det egentlig snakk om, angående medisinsk utredning? 

 

Hvem setter diagnosen, fastlegen eller en spesialist? 

 

Forslag til ny tekst:  

 

http://uit.no/Content/287890/Mulig%20Lightning%20Process-prosjekt%20221211.pdf
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Utredningen foregår hovedsakelig hos fastlegen (se kapittel 6) og som hovedregel med 

bistand fra aktuelle spesialister for å utelukke annen underliggende sykdom som kan 

forklare symptombildet. 

Tillegg: 

Utredningsmanualen fra Helse Bergen inneholder ulike skjema/verktøy som anbefales 

benyttet i forbindelse med utredning inntil tilsvarende skjema er laget for ICC 

(kriteriene kan for øvrig brukes direkte i tillegg). Skjema fra Helse Bergen er basert på 

de kanadiske kriteriene (CCC). I tillegg bør det kartlegges om pasienten har 

autoimmune, inflammatoriske og kreft sykdom i 1. og 2. grads familieledd, samt søsken.  

Kilde: Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME): Arbeidsrettet rehabilitering. Helse Bergen 

Haukeland universitetssjukehus 2011. s. 11-18.   

http://www.haukeland.no/aktuelt/tema/kronisk-utmattelsessyndrom-

me/Documents/Informasjonshefte_ME_110921.pdf 

3.2 Anbefalt klinisk-kjemisk basisutredning 

Tillegg: 

På Klinisk-kjemiske prøver bør T3, samt transferritin tas. 

På Immunologiske prøver bør subklassene til IgG tas som obligatorisk del av utredningen. 

Ved mistanke om mulig primær immunsvikt bør dette utredes for, samt ulike sjeldne 

sykdommer. Facaltest bør tas. En immonofenotyping bør utføres. Alle leukocyttene bør 

utredes for.    

På infeksjon-diagnostikk bør Heliobacter pylori og parasitten Cryptosporidium undersøkes, 

sammen med innvollsmarker. Zoonoser.  

Da sykdommen er aktiv, bør det tas blodprøver ved jevne mellomrom.  

 

3.3 Diagnosebetegnelser 

Forslag til ny tekst: 

Dersom pasienten tilfredsstiller kriteriene for Myalgisk Encefalopati skal det gis 

diagnosekode: 

Postviralt utmattelsessyndrom/Godartet myalgisk encefalomyelopati – ICD-10 G 93.3 

 

Kap 4 Behandling, rehabilitering og tilrettelegging 

Kap 4.2 Begreper, trening og effekt 

Endringer og kommentarer: 

pdfside 37 (s. 29) står det følgende på kulepunkt 3:  
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«Livskvalitet: Kognitiv atferdsterapi gir muligens litt bedre livskvalitet sammenlignet  

med standard behandling eller annen psykoterapi. Det er usikkert om  

treningsbehandling sammenlignet med avspenning og/eller tøyning påvirker  

helserelatert livskvalitet. I beste fall kan treningsbehandling ha stor positiv effekt, i  

verste fall kan treningsbehandling ha liten eller ingen innvirkning på livskvalitet.» 

Hva er "standard behandling"? 

Står det her at man IKKE kan bli dårligere av trening? 

En annen pasient sier: «Dette er vel direkte feil for mange. Det er da flere som forteller 

om stor forverring etter treningsbehandling (noe jeg tolker som gradert trening). 

Forskning viser at KAT har god effekt, men at senere studier på dette bare inkluderer personer 

med mild eller moderat ME.  

 

Senere står det at KAT og treningsbehandling (hva er egentlig det?) har bedre effekt enn 

”standard behandling” (hva er det?) og avspenning og tøying.»   

Foreslår at siste linje endres til: 
 

(…), i verste fall kan treningsbehandling ha forverrende innvirkning på livskvaliteten.  

En pasient om kognitiv terapi: 

«Da jeg forsøkte kognitiv terapi var det fokus på "å ikke være redd for symptomer". Det vil si 

at jeg fikk i lekse å gå på et kjøpesenter og ikke henge meg opp i hjertebank, svimmelhet osv 

som kom. Dere kan jo gjette hvordan det endte....  

 

Men jeg tror kognitiv terapi egentlig går utpå å tenke igjennom hvorfor vi reagerer som vi 

gjør. Også endre reaksjonsmønsteret. Man skal ufarliggjøre en aktivitet som man fryktet.  

Jeg har ikke helt forstått hva, hvordan og hvorfor dette har med ME å gjøre. 

Ja, dette var "behandling av ME". Jeg rakk bare tre timer hos psykolog før jeg ble 

sengeliggende. Da ringte jeg og sa at jeg ikke turte mer, dette mente psykologen var helt 

vanlig og at jeg ikke måtte gi etter men fortsette å "ikke fokusere på symptomene". Selve 

timen gikk ut på at vi satt i hver vår stol, psykologen pratet og tegnet litt. Hvis hun stilte meg 

spørsmål og jeg ga "feil" svar, fortsatte hun til jeg ga "riktig" svar.  

 

Dette er litt av referatet jeg skrev etter første time hos psykologen:  

 

"Hva skjer hvis du støvsuger hjemme?" 

"Jeg blir svimmel, får hjertebank, tungpustet og må til slutt sette meg ned." 

"Hvorfor får du angst av å støvsuge?" 

"Jeg får ikke angst, det er MEen som..." 

"Hvorfor får du angst av å støvsuge?" 

"Jeg får ikke angst, det er MEen som..." 

"Hvorfor får du angst av å støvsuge?" 

"Jeg er vel redd for å bli sykere da." 

"Nemlig! Men det blir du ikke vet du. Det er bare tankene dine. Hvis du går hjem nå og 

støvsuger, klarer du å si til degselv at det ikke er farlig?" 

"Jeg vet ikke om jeg orker i dag siden jeg må gå hjem herfra, men jeg kan prøve i morgen." 
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"Nå er du redd for symptomene igjen. Det er ikke farlig å støvsuge. Og det er ikke farlig å gå 

hjem herfra."» 

«En terapiform skal da ikke være slik at det oppleves som et utmattende forhør, hvor til slutt 

pasienten sier det terapeuten vil høre og deretter bli journalført som feilaktig» 

En annen pasient sier: 

«Jeg kan skrive under på at gradvis økende trening kan gi en dramatisk forverring av 

helsetilstanden. Et 3 mnd. opphold på Nordåstunet rehabiliteringssenter i 2008 medførte at jeg 

ble fullstendig sengeliggende. En lege som ikke ville høre snakk om at jeg fikk en forverring 

etter trening, og en psykolog som fortalte meg at jeg hadde angst for å utføre aktiviteter.» 

Kognitiv terapi: 

I en omtale av Cochrane-oversikt 2012, Psykologisk terapi for voksne med kroniske 

smertetilstander, av forsker Steiro for Kunnskapssenteret fremkommer det følgende: 

"Kognitiv terapi har en liten effekt på smerte, funksjon, katastrofetenkning og sinnsstemning 

rett etter endt behandling, men ingen effekt ved senere oppfølging. Slik konkluderer 

Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur og 

oppdatert en systematisk kunnskapsoversikt fra 2009." 

Kilde: 

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Psykologisk+terapi+for+voksne+med+kronis

ke+smertetilstander.16818.cms 

ME-pasienter har omfattende smerteproblematikk, slik at denne oversiktsartikkelen bør også 

vurderes i sammenheng med ME-pasienter.  

 Kap. 4.3 Mestringsteknikker – ved langvarig sykdom 

Kommentarer og forslag: 

Avsnitt 3: 

«Lærings- og mestringskurs. er en del av pasient- og pårørendeopplæringen. Kurs gis i 

alle helseregioner. Se sykehusenes egne hjemmesider for informasjon om tilbudet på 

Lærings og mestringssentrene» 
 

Kan informasjon kalles behandling? Eller hører dette hjemme i kapittel 2 "Hva er CFS/ME?" 

 

Hvor effektive er mestringskursene, blir noen pasienter bedre? 

 

Oversikt over hvem som tilbyr mestringskurs bør listes i Rundskrivet, siden mange leger ikke 

er klar over at andre steder tilbyr kurs og har kortere ventetid.  

Oversikten bør også være tilgjengelig på http://www.frittsykehusvalg.no. 

«Pasient sier: Jeg var ikke klar over at det er meningen at man skal bli bedre eller frisk av 

mestringskurs. Trodde det var info og ikke behandling. Jeg ble jo mye sykere av kurset. 

Og hvis det skal telle som behandling burde man ikke da ha et tilbud i hjemmet?  

Jeg ble ikke informert om at det var kurs for pårørende. Helt enig i «Hvor effektive er 

mestringskursene, blir noen pasienter bedre?», men jeg synes også man burde skrive litt mer 

om hva et slikt kurs inneholder og innebærer (slitsom reise, sitte, lys osv).» 

http://www.frittsykehusvalg.no/
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«Mestringskurset bør absolutt endres fra A til Å. Det bør bli mer nyttig, ha mer fokus på alle 

tilgjengelige ressurser (rettigheter, psykolog, kosthold, diskusjonsforum, advokat, sosionom, 

pårørendekurskveld osv). Det bør tilbys som valgfrie moduler, gjerne på nettet. Og det bør 

absolutt tilbys til alle ny-diagnostiserte. 

 

Dessverre tror jeg ikke vi får endret Trygdeloven/rundskrivet som kaller mestringskurs for 

behandling. Og LMS-sentralen som holder mestringskurs virket heller ikke interessert i å 

endre noe, de har jo kjørt samme løpet i årevis, så her må folk begynne å skrive hva de 

virkelig mener i kursevalueringene. Vi får begynne der med å be om dokumentasjon på 

virkningen av denne "behandlingen".» 

«Men slik mestringskursene er nå blir det helt feil å kalle det MESTRINGSkurs. Jeg er enig i 

at informasjon er én vei mot mestring, men det må mer til.  

Det burde vært et informasjonskurs (eventuelt på nett eller som lydbok+hefte) til 

nydiagnostiserte og pårørende, og et ordentlig mestringskurs.» 

«Det bør skilles på det de kaller mestringskurs som infokurs og rehabiliteringsopphold.» 

 

Kap 6 Fastlegens rolle 

Kommentar: 

Kap 6 pdfside 53/54 (s. 45 og 46): 

Kapittel 6 beskriver hvordan fastlege og pasient kan samarbeide for å bli frisk/arbeidsfør.  

Men hva hvis pasienten ikke ser ut til å bli frisk? 

 

Det mangler beskrivelse av hvordan fastlegen søker om varig trygd for pasient som ikke ser ut 

til å bli friskere. Hvilke krav gjelder, hvor står reglene, og hva er varighetskrav. 

 

Kap. 7.2 Faggrupper som kan inngå i oppfølging av pasienter med CFS/ME 
 

Pdfs. 57 (s.49)  

 

Kommentar:  
 

Kommunene sitter med et overordnet ansvar for at innbyggerne får nødvendige 

helsehjelp. For noen pasienter vil det si å få tatt blodprøver i hjemmet. 

 

Blodprøvetaking i hjemmet er ikke finansiert via Normaltariffen, og kan ikke forventes løst av 

"dugnad" fra fastlegene. Hjemmesykepleien og fastlegen sammen med kommunen bør derfor 

sikre gode avtaler for håndtering av tilfeller hvor dette er behov. 

 

Det samme gjelder feks for IV som behandling mot dehydrering og elektrolyttforstyrrelser. 
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Oppsummering av ME-forums høringsinnspill til Rundskriv: 

ME-forumets brukere mener det er viktig at en bruker det opprinnelige navnet på 

sykdommen som er Myalgisk Encefalopati forkortet ME, og at begrepet kronisk 

utmattelsessyndrom/chronic fatigue syndrome (CFS) ikke blir videre brukt i det 

kommende Rundskrivet. 

ME-forumets brukere mener at bruk av strenge og smale kriterier som Canadakriteriene 

eller forslaget om å implementere de nye ICC-kriteriene er en god utvikling for å skille 

ut pasienter med sykdommen ME.  

De mange erfaringene som forumbrukerne har med anbefalt behandling er hvile, ro, 

stabilitet, trygge og forutsigbare omgivelser for bedre livskvalitet og bedring i 

funksjonsevnen over tid. Dette er hva forumbrukerne anbefaler nysyke. Det er viktig at 

det utredes og at pasienten får oppfølging.  

Vi har nå gitt en rekke eksempler på hvordan systemet er i dag og implementering av 

aktiviserings‐ og nærværsreform og tiltaket raskere tilbake fra NAV inn i linjene, skaper store 

problemer for mange av forumets brukere ved at mange blir sykere av tiltakene. Flere sliter 

med å få VU med ME-diagnose og det kan ikke være slik at NAV ber klienter om å ta 

mestringskurs før innvilgelse eller om å trekke søknaden eller aller helst la være å legge inn 

søknad. De fleste er allerede i en vanskelig økonomisk situasjon og sykdommen ikke er 

vesentlig bedret for å være i arbeidslivet. Det meste av det praktiske arbeidet må pårørende ta 

seg av for mange av forumbrukerne.  

«Har fått beskjed om at jeg må ha mestringskurs før det kan konkluderes med at vilkårene for 

varig uførepensjon kan anses oppfylt og utredning/behandling kan anses gjennomført i 

tilstrekkelig grad.» 

«Jeg har mestringskurs, men har fått beskjed om at jeg ikke kan søke VU fordi jeg er for syk 

til å gjennomføre arbeidstrening.»   

Helsemyndigheter og Helsedirektoratet bør være klar over at ME blir sett på som en 

stresslidelse under båsene sammensatte lidelser, funksjonelle lidelser, medisinsk uforklarte 

lidelser og ikke minst multisymptompasienter og at dette speiler seg nå i alle ledd. Det er ofte 

tilfeldig om brukerne møter en lege eller ett godt kvalitetssikret tilbud som er gunstig som 

adekvat pleie og omsorgstilbud for å ikke forverre sykdomsutviklingen. 

Sintef-rapporten fra 2011 gir beklageligvis en god oppsummering av de ME-sykes 

situasjon og samsvarer med forumbrukernes erfaringer og berettelser.  

 

Med Videre Hilsen 

ME-forums brukere 
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 Direktoratet ber høringsinstansene spesielt vurdere følgende, og vi ber om kortfattede 

og punktvise tilbakemeldinger: 

 

1. Om rundskrivet gir tydelig og konkret veiledning for praksisfeltet, kommenter 

eventuelle mangler 
 

Som Høringsutkastet fremstår slik det står, bærer skrivet om at sykdommen Myalgisk 

Encefalopati (ME) ikke er en ensartet sykdom og kan dermed fremstå som uoversiktlig og 

forvirrende.  

 

Rundskrivet bør ha som prioritert målsetting om å ensarte sykdommen Myalgisk Encefalopati 

som den karakteristiske og distinkte sykdom den er som kan skilles i fra andre 

lignende/overlappende tilstander ved både sykdomshistorie, sykdomsmønster og kardinale og 

karakteristiske kjennetegn (symptomer).  

 

Det bør også være en målsetting om å ensarte sykdomsnavnet Myalgisk Encefalopati (ME) og 

gi en forklaring på hvor i fortiden forkortelsen kronisk utmattelsessyndrom (CFS) oppsto.  

 

Innledningen, kap 2 og 3, samt deler av kap 4 bør derfor endres slik at målsetting og at 

rundskrivet i sin endelige form fremstår som entydig, klart og tydelig.  

 

De skisserte forslagene for hva som kreves av helhetlig pasientforløp er godt beskrevet i deler 

av kap 4 og utover. 

 

Totalt sett er det mye bra, men endringer kreves og foreslås for å ha full forståelse for at det er 

sykdommen Myalgisk Encefalopati som det skal være i fokus. 

Dersom en blir syk i dag og gikk til en lege hadde et slikt rundskriv ikke vært særlig til hjelp. 

Dessverre. Ett eksempel: I kap 3.4 står det at "Det har vært benyttet ulike diagnostiske 

systemer og kriterier for å fastsette diagnosen." Men det står ikke noe om hvilke kriterier som 

anbefales. 

 

Et stort problem er at mange pasienter ikke blir trodd hos legen, eller at legen feilaktig 

mistenker "psykiske" årsaker ved første konsultasjon. Derfor er det viktig med en god 

beskrivelse av symptomene, en klargjøring av hvor lite psykisk dette er, og hvordan man blir 

utredet. 

 

Deretter er det greit å vite hvilke krav som stilles i forbindelse med trygd, siden legen ofte må 

skrive legeerklæring/henvisning. 

 

Pr i dag oppfordrer trygdereglene til at man skal gjennom ME-kurs før vurdering av varig 

trygd. Så hvorfor står det ikke noe om dette i rundskrivet? Spesielt med de lange ventetidene 

så bør det listes hvem som tilbyr kurs (man kan selv velge hvor), og samme med 

rehabiliteringsopphold. Da vil legene slippe å famle i blinde, og kanskje henvise til kurs litt 

tidligere, når man faktisk trenger denne informasjonen. Det samme gjelder lange ventetider i 

spesialisthelsetjenesten og private utredere kan være ett alternativ.  

Helse Bergen har gode utrednings/kartleggingsskjemaer som kan benyttes som veileder for å 

lette arbeidet for fastleger for utredning og diagnosesetting. 
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Det bør absolutt presiseres at aktiviteten til ME-pasienter er selvregulerende og at pasientene 

er meget optimistiske på egne vegne, slik at den daglige aktiviteten/belastningen ofte 

overstiger toleransegrensen og symptomøkning forhindrer/forsinker en stabilisering og jevn 

funksjonsøkning. Råd om trening er normalt ikke nødvendig. 

 

2. Om rundskrivet er tydelig nok på ansvars- og oppgavefordeling mellom 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, samt innad i primærhelsetjenesten 

Bærums kommune liste samsvarer godt med tiltak for forsvarlig og adekvat pleie- og omsorg.  

Deler av Rundskrivet kan forkortes da flere av de skisserte pasientrettigheter befinner seg i 

forskrifter og strategidokumenter fra HOD.  

Generelt gir Rundskrivet grei nok oppgavefordeling, men NAV styrer etter egne retningslinjer 

fra gamle forskrifter og bør endres og presiseres for denne pasientgruppen.  

Medisinsk oppfølging av pasienten etter primær utredning bør skje med jevne mellomrom. 

Dette for å utelukke at pasienten ikke utvikler andre sykdommer (senkomplikasjoner) som 

fremprovoseres av sykdommen selv. Pasienten må orienteres at de er sårbare for nye 

infeksjoner på grunn av svekket immunforsvar.   

For øvrig henvises til pkt.1.  

 

3. Mht. diagnostiske verktøy i forhold til klinisk bruk har direktoratet valgt å omtale to 

diagnostiske systemer. Er det behov for omtale av flere? 

Nei, der er ikke behov for å omtale flere kriterier. ICC er foreslått og er basert på de 

kanadiske kriteriene fra 2003. Disse kriteriene skiller ut pasienter med sykdommen ME.  

Det bør legges til at dersom sykdommen ikke er «brent ut» i løpet av ca 2 år, er det en stor 

sannsynlighet for at diagnosen kan være ME og kronisk og varig. Helsetjenesten bør betrakte 

pasienter med mistenkt ME som om de er rammet av ME med de behov ME-pasienter viser 

seg å ha. 

Det er anbefalt å kartlegge slike pasienter etter to år, for å se om de fremdeles tilfredsstiller 

ICC eller CCC.    

 

4. Litteraturlisten er under revidering og vi ber om innspill 

Utført, så langt ME-forums brukere rakk i denne omgang.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Som en siste kommentar bør helsepersonell være mer bevisst over at normal aktivitet ofte 

gir feber hos ME-pasienter. Pasienter med lav kroppstemperatur får ofte feberfølelse ved 

normal referanseverdi. Dette nevnes spesifikt da det sjelden blir nevnt og fokusert på! 

ME er en funskjonshemmede og invalidiserende sykdomstilstand hvor både mangelen på 

tilstrekkelig energiproduksjon og kognitiv svikt medfører sammen med en rekke symptomer 

en ufattelig og uforståelig sykdom – for pasientene selv og for helsepersonell.       

 


