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Mikrobiologisk utredning og antibiotikabehandling ved ME 

 

ME er i dag en diagnose som stilles på grunnlag av det kliniske bildet og fravær av positive 

laboratoriefunn, med enkelte unntak. Positive funn ved rutineutredninger kan imidlertid ikke 

innpasses i noen kjent sykdomsprofil og avvises dermed oftest som tilfeldige avvik. Disse 

funnene følges sjelden opp, og betydningen er i liten grad kjent eller studert. Det gjenstår å 

finne en laboratoriediagnostisk profil som kan sies å være karakteristisk for ME og/eller en 

enkelt test som i seg selv er diagnostisk. Utviklingen av slike testmetoder kan bidra til at man 

med større sikkerhet kan stille diagnosen og at man kan utvikle egnet behandling. Disse to 

målsettingene sammenfaller imidlertid ikke alltid, da enkelte funn kan være markører for en 

sykdom uten å være tilgjengelige for behandling. 

 

Mangel på konsensus om kriterier 

 

Det arbeides intenst internasjonalt fra flere innfallsvinkler med å utvikle diagnostiske tester og 

egnede behandlingsmetoder for ME. Dette arbeidet vanskeliggjøres av at internasjonal 

konsensus om kliniske kriterier for ME ikke finnes og av at de deler av profesjonen som 

tolker sykdomsbildet psykosomatisk ikke anerkjenner ME som en egen entitet. I stedet skytes 

ME inn under samlediagnosen Chronic Fatigue Syndrome (CFS) på grunnlag av ett felles 

symptom, uforklart kronisk fatigue. Begrepet fatigue er heller ikke entydig definert. Fatigue 

tolkes psykosomatisk som noe nær knyttet til motivasjon, men er ellers et subjektivt fenomen 

som kan være en normal reaksjon på fysiske og psykiske belastninger i tillegg til at det kan 

opptre ved en rekke sykdomstilstander og er da gjerne forbundet med aktivitetsintoleranse.  

 

Nasjonale kriterier for ME 

 

Det arbeidet som pågår internasjonalt med å samle profesjonen gjennom brobygging under 

paraplydiagnosen CFS, står i stampe. Vi vil derfor presentere egne kriterier slik at det ikke 

hersker noen tvil om hva som her menes med ME. Disse kriteriene ligger nær opptil 

tradisjonelle definisjoner av ME/PVFS (Post viralt fatigue syndrom) og gjelder pasienter som 

har økt trettbarhet (fatigability) og en utmattelse (fatigue) som er knyttet til 

aktivitetsintoleranse og ikke til motivasjonssvikt. 
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Utredningsprotokoll for ME 

 

Det arbeides nå med å etablere en mer omfattende utredningsprotokoll for ME-pasienter i 

Norge. Dette innbefatter forsøk på også å tilby mikrobiologisk diagnostikk som er i bruk 

enkelte steder i utlandet, men som ikke er etablert i Norge. Metodikken er til dels vanskelig 

og krever en del prøving og feiling. Dette er ikke noe særnorsk fenomen. Det er ofte vanskelig 

for andre laboratorier å overta spesielle teknikker som det har tatt tid å utvikle og som kanskje 

krever helt spesielt utstyr og arbeidsforhold. Bare et lite avvik fra oppskriften kan gjøre at 

funn fra ett laboratorium ikke lar seg reprodusere et annet sted.  

 

Etablering av nye metoder 

 

Vi trenger i første omgang sammenlignende undersøkelser av pasienter eller andre som har 

testet positivt i utlandet. Dernest trengs sammenlignende studier av hvor ofte man får 

sammenfallende prøvesvar med utlandet og til sist en oversikt over hvor mange pasienter, 

symptomfrie pårørende og symptomfrie kontroller som tester positiv. 

 

Betydningen av negative funn 

 

Betydningen av manglende positive funn hos pasienter med klinisk ME ved bruk av nye 

metoder for mikrobiologisk diagnostikk, er vanskelig å bedømme før adekvate 

sammenlignende studier er gjort.  

 

Betydningen av positive funn 

 

Fra utenlandske materialer savnes eksakte data om sammensetningen av pasientgrunnlaget, 

frekvensen av positive funn hos ME-pasienter og andre pasienter versus symptomfrie 

kontroller, den kliniske betydningen av eventuelle positive funn og resultater av behandling, 

som kan belyse den kliniske betydningen av funnet av en mikrobe.  

 

Problemer med å få til en slik dokumentasjon, kan skyldes at pasienter ikke lar seg rekruttere 

til denne typen kontrollerte randomiserte studier der de eventuelt må ta narrepiller i 4-5 år, 

som er den tiden som oppgis som nødvendig for et vellykket behandlingsresultat for enkelte. 
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Den alminnelige forståelsen av ME er ikke helt entydig, men kan skisseres slik:  

 

1) ME oppfattes som en generell reaksjon på diverse utløsende agens eller hendelser. ME 

defineres da slik at flere hendelser eller agens kan utløse denne reaksjonen, med visse 

individuelle variasjoner som ikke kan tilbakeføres til utløsende agens eller traume.  

2) ME som en paraplydiagnose for ulike kliniske forløp med det til felles at pasienten 

utvikler økt trettbarhet, subjektiv fatigue og enkelte andre kliniske tegn og et kronisk 

svingende forløp i henhold til kriterier, etter en utløsende infeksjon, traume, vaksine, 

forgiftning eller annen hendelse der symptomatologien og forløpet på en konsistent og 

etterprøvbar måte avspeiler den utløsende faktor når denne er kjent.  

 

Det er et åpent spørsmål hvorvidt disse forståelsesmåtene kan belyses ved økt forekomst av 

positive funn av mikrober hos pasienter versus kontroller. Det vil avhenge av i hvilken grad 

det kliniske bildet kan korreleres til en bestemt mikrobe. 

 

Det er også et åpent spørsmål hvorvidt funn av mikrober i et kronisk stadium av ME er et 

primært eller sekundært fenomen. En avklaring av hvorvidt tidspunktet for utredningen i så 

fall kunne ha betydning, vil avhenge av i hvilken grad man får rekruttert pasienter i tidlig 

stadium av sykdommen, kanskje helst i akutt fase og helst før seks måneder er gått.  

 

Det synes som om ME kan utløses av en infeksjon eller annen utløsende hendelse (vaksine, 

forgiftning, kirurgi, traume) etter at en forutgående hendelse på forhånd har endret 

stressresponsen enten via immunapparatet og/eller andre systemer. Dette kan forklare at 

sykdomsbildet kan komme akutt eller snikende uten klinisk kjent utløsende hendelse og at 

flere typer av belastninger, eventuelt trivielle infeksjoner, kan manifestere seg klinisk som 

ME eller ME-lignende sykdom (inkomplett ME). Dette kan også forklare hvorfor det klinisk 

har vist seg å være vanskelig entydig å tilbakeføre forløpet av ME til bestemte utløsende 

faktorer. Når sykdommen blir manifest, har man ingen mulighet til å undersøke tilstanden hos 

pasienten forut for sykdommen. I ettertid kan man likevel innhente informasjon om hvilke 

sykdommer eller eksponeringer pasienten har vært utsatt for som kan ha hatt en modifiserende 

virkning på pasientens sårbarhet for nye angrep og som også fortsatt kan være en del av en 

aktiv sykdomsprosess. Man kan også innhente opplysninger om sykdommer i familien, 

konstitusjonelle faktorer og andre forhold som kan bidra til å oppklare sykdomsmekanismene.  
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Ulike tilnærminger innen profesjonen 

 

En psykosomatisk tilnærming til problemet er eksplisitt ledsaget av en anbefaling om å 

begrense en utredning for ikke å nøre opp under pasientenes frykt for somatisk sykdom og 

tilbøyelighet til å forklare sykdommen somatisk. Denne holdningen bunner i en overbevisning 

om at somatisk sykdom ikke forklarer symptomene, men at disse i stor grad forklares av en 

forestilling hos pasienten om betydningen av somatiske symptomer (attribution of symptoms).  

 

En innrømmelse av at somatisk sykdom har betydning for sykdomsforløpet, ville undergrave 

alle forsøk på å snu pasientenes antatte ”feiloppfatninger” og ”negative tankemønstre”, noe 

som i neste omgang kunne føre til en ansvarsfraskrivelse for sykdommen fra pasientens side 

og en ansvarliggjøring av medisinen. Fra psykosomatisk hold fokuseres det i forlengelsen av 

dette på at pasientene må hjelpes til å erfare at det gir positive effekter å slippe taket i det som 

antas å være fastlåste tankemønstre og vegring mot å gå videre i livet, gjennom atferdsterapi 

(cognitive behavioural therapy) og gradert fysisk aktivitet. Samtidig forties karakteristiske 

somatiske og mentale funksjonsforstyrrelser som det er vanskelig å forklare ut fra en 

psykosomatisk modell. Dermed er det imidlertid ikke sagt at de er lette å forklare organisk. 

 

En somatisk medisinsk tilnærming tar utgangspunkt i at sykdommen har en organisk 

årsaksforklaring og at sykdomsforløpet også i det vesentlige er organisk betinget og ikke 

utelukkende kan forklares som en psykologisk mestringssvikt eller annen form for 

uhensiktsmessig reaksjon på somatiske eller mentale symptomer og funksjonssvikt.  

 

Disse to diametralt motsatte tilnærmingene er fremkommet fordi sykdomsbildet tolkes helt 

forskjellig. Det er et åpent spørsmål om det kan være de samme kliniske observasjonene som 

legges til grunn og om det i det hele tatt er de samme pasientene som diskuteres. Dette blir 

problematisk når tolkninger legges inn i kriteriegrunnlaget, hvilket er tilfelle for CFS i 

henhold til Oxforddefinisjonen og ofte i anvendelsen av andre definisjoner av CFS som i 

utgangspunktet skulle være nøytrale med hensyn til denne typen feilkilder, men der 

virkeligheten viser at tolkninger er vanskelige å unngå i denne sammenheng, også i studier 

som publiseres i vitenskapelig anerkjente tidsskrifter. I mange miljøer er tolkninger så 

innarbeidet at de gjelder som sannhet. Dette er hovedårsaken til at mange vil unngå bruk av 

betegnelsen CFS eller ME/CFS når man egentlig mener ME. 
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Evaluering gjennom terapiforsøk 

 

Ved en psykosomatisk tilnærming kan modeller som forklarer årsaker til sykdomsutviklingen 

ved CFS verken avkreftes eller bekreftes, men verdien av modellene vil kun evalueres etter 

hvor vellykkede eventuelle terapiforsøk er når terapiforsøket er utledet etter en slik modell. 

For å kunne evaluere slike tiltak i forhold til ME-pasienter, som ikke anerkjennes som en egen 

klinisk entitet i slike miljøer og ved slike terapiforsøk, kreves det en mye grundigere klinisk 

beskrivelse av pasientgrunnlaget enn det som vanligvis gis. I tillegg mangler vanligvis en 

redegjørelse for frafall, årsaker til frafall og varighet av en eventuell effekt av behandlingen. 

Det er vanligvis ikke mulig å gjenfinne ME-pasientene i slike studier. 

 

Ved en somatisk eller biologisk tilnærming, er det ønskelig at det fokuseres på hvilke 

objektive funn som kan korreleres til symptombildet og forløpet ved ME. Hvilken 

forklaringskraft eller betydning slike funn har, kan blant annet utforskes videre gjennom 

terapiforsøk eller intervensjon i forhold til bestemte organiske forandringer. Slike 

intervensjoner kan eventuelt gi subjektiv bedring og/eller bedret funksjon og eventuelt en 

normalisering av det biologiske avviket, men helbreder ikke nødvendigvis sykdommen og kan 

rimeligvis ha bivirkninger som det også må redegjøres for. Mange former for intervensjon 

som folk selv tar seg til, går ut på omlegging av kostholdet og diverse kosttilskudd. Mange 

prøver også ut dietter for å unngå plagsomme symptomer på matintoleranse som ofte opptrer 

ved ME (som et tilleggssymptom eller muligens en komplikasjon). Hos en del pasienter sees 

også hormonforandringer som i varierende grad svarer på behandling med hormontilskudd. 

 

ME er ofte infeksjonsutløst og oppfattes av mange som en sannsynlig immunologisk eller 

nevroimmunologisk reaksjon (eventuelt med komponenter av hormonelle forstyrrelser). 

Interessen for objektive tegn til kronisk infeksjon er derfor vedvarende til stede i fravær av 

kjente infeksjonstegn som feber, høy senkning, høyt antall hvite blodlegemer, 

lymfeknutesvulst, anemi og anorexi og/eller vekttap. Slike funn forekommer hos ME-

pasienter, men ikke nødvendigvis i en klinisk sammenheng der andre infeksjonstegn samtidig 

er til stede. Det er derfor stor interesse knyttet til påvisning av ett eller flere såkalte infeksiøse 

agens (bakterier, virus, amøber eller sopp). Slike funn er ikke obligatoriske ved ME, men kan 

forekomme i startfasen av sykdommen i forbindelse med en utløsende infeksjon og/eller kan 

påvises senere, men uten at den kliniske betydningen av slike funn er fullt ut forstått. 
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Ofte blir den utløsende infeksjonen ikke spesifikt diagnostisert fordi man ikke vet, eller 

tidsnok mistenker, at pasienten er i ferd med å utvikle ME. Et unntak er Epstein-Barr 

virusinfeksjon, der pasienten ofte har fått en diagnose i forbindelse med den utløsende 

infeksjonen mononukleose (kyssesyke). Det er imidlertid på det rene at ME kan være knyttet 

til smitteførende agens, men om pasienten er smittefarlig eller om det er eksponering for 

samme smittekilde som er årsaken til epidemier eller utbrudd i klynger og familier, er ikke 

kjent. Det er også mulig at pasienter med ME har en forandret respons på infeksjoner slik at 

nye angrep ikke kommer klinisk til syne slik som forventet og at latente infeksjoner likevel 

kan være aktive og smittefarlige i visse perioder. Det er ikke kjent i hvilken grad slike 

perioder i så fall kan knyttes til kliniske endringer i sykdomsbildet, men det er mulig og 

sannsynlig at slike endringer vil kunne finnes ved observasjon over tid og at infeksjonen i 

slike perioder kanskje er mer tilgjengelig for behandling. 

 

Pilotstudier 

 

Før man setter i gang kontrollerte forsøk, utføres det ofte en pilotstudie med et mindre antall 

pasienter. En slik pilot kan gi dem som skal regissere et slikt behandlingsforsøk erfaring som 

kan påvirke hvordan studien gjennomføres. Det samme gjelder ved innføring av diagnostiske 

metoder som ikke tidligere er etablert. En klargjøring er nødvendig: gjøres dette primært for å 

bedre det diagnostiske tilbudet til pasienter med ME, eller gjøres dette primært for om mulig å 

kunne finne egnet behandling når årsaksforhold og sykdomsmekanismer blir nærmere 

avklaret og forstått? Vil det være mulig å skille disse målsettingene? Og sist, men ikke minst: 

Vil det være mulig å formidle dette på en betryggende måte til pasienter som avgir blodprøve? 

 

En systematisk innhenting av materiale fra pasienter kreves ved utprøving av nye diagnostisk 

metoder, også når man ikke har til hensikt å behandle. Hvis man ved å teste for mikrober 

mener å utvikle et bedre diagnostisk verktøy, og dette ikke automatisk skal ledsages av 

behandling, kan man komme opp i situasjoner der ”forsøkspersonens” forventninger forandrer 

seg ved et eventuelt positivt testresultat eller at denne personen utsettes for press om å la seg 

behandle. Dette kan skape lojalitetskonflikter og ny splittelse innen profesjonen. Det blir 

vanskeligere å motstå et press om behandling hvis det foreligger positive testresultater, selv 

om ingen med sikkerhet kan si noe om effekten av en slik behandling. Uansett er dette god 

butikk for laboratorier i utlandet og et problem som antagelig er kommet for å bli. 
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Intervensjon kontra naturlig forløp 

 

I og med at sykdomsforløpet ved ME er variabelt og uforutsigbart i sitt naturlige forløp (uten 

noen form for klinisk intervensjon), vil alle terapiforsøk måtte legges opp og evalueres med 

henblikk på erfaringer for hvilke faktorer som naturlig kan påvirke sykdomsforløpet. En hel 

del slike erfaringer er i dag kjent og allment akseptert i miljøer som anerkjenner ME som en 

egen klinisk entitet. I tillegg kommer anekdotiske beretninger om tilfriskning ved ulike former 

for intervensjon eller spontant etter mer tilfeldige hendelser, som da gjerne blir forsøkt tolket 

ut fra hva man tror om sykdomsmekanismene.  

 

For å kunne si noe om overføringsverdien av enkeltstående erfaringer, må alle slike erfaringer 

etterprøves, helst på en systematisk måte. En slik systematisk fremgangsmåte krever 

1. enhetlig diagnostikk 

2. kjennskap til det individuelle symptombildet 

3. kjennskap til sykdommens varighet og alvorlighetsgrad 

4. kjennskap til eventuelle utløsende og/eller forutgående hendelser 

5. kjennskap til når og for hvem de samme tiltakene fører til varig bedring 

 

Hvis det skal gjøres systematiske terapiforsøk, må slike studier gjøres randomisert og 

kontrollert, det vil si at behandling gis etter loddtrekning til én gruppe mens en tilsvarende 

gruppe får narrebehandling. For tilstander som kan være selvhelbredende, må behandlingen 

kunne føre til en raskere helbredelse eller en høyere andel med bedring enn det som kan 

observeres uten en slik terapeutisk intervensjon.  

 

Det kan også være et mål å finne ut hva som karakteriserer de individene som har effekt av 

behandlingen og hva som gjør at andre ikke reagerer eller blir verre. Slike etterundersøkelser 

ville være av stor interesse for ME-pasienter som har deltatt i psykosomatiske terapiforsøk og 

som har måttet trekke seg eller har blitt verre. Det behøver i så fall ikke være behandlingen i 

seg selv som er skadelig. Selve kravet om mental eller fysisk deltagelse kan utløse 

forverrelser. For en høyt motivert pasient kan en slik reaksjon komme etter en tid og fanges 

ikke alltid opp under forsøksperioden. En forventning om ikke å kunne gjennomføre et slikt 

behandlingsforsøk, kan også føre til at mange takker nei i utgangspunktet eller aldri blir spurt. 

Å få vite hva grunnen er til at noen takker nei, kunne derfor også ha interesse. 
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Betenkning 

 

En tilnærming til dette problemkomplekset stiller store krav til metode og en stadig 

erkjennelse av hvilke begrensninger som ligger i enhver valgt metodologisk tilnærming. Dette 

kan det være vanskelig nok å enes om innen profesjonen. Enda vanskeligere er det for 

pasienter som forventer et resultat når de går til lege, helst i form av behandling, i det minste i 

form av en diagnose. Når nye diagnostiske muligheter tilbys, vil dette forventningspresset 

øke. Det er derfor nødvendig å avklare hva konsekvensene er av eventuelle positive funn ved 

nye diagnostiske metoder.  

 

I tillegg kompliseres bildet ytterligere av at pasienter nå sender prøver til utlandet uten å ha en 

klar oppfatning om hvordan eventuelle positive funn skal brukes i forhold til diagnostikk og 

behandling av dem selv og deres familier. Det kan by på problemer å avslå 

antibiotikabehandling ettersom det foreligger empiriske indikasjoner på at 

antibiotikabehandling kan snu situasjonen eller gi en markert klinisk bedring hos enkelte. 

Hvis antibiotika alene var en snarvei til å bli kvitt ME, ville disse spørsmålene være 

overflødige. Det er derfor nødvendig å presisere at det per i dag ikke finnes holdepunkter for 

at antibiotikabehandling alene helbreder ME eller at ME i og for seg er en infeksjonssykdom, 

selv om en infeksiøs komponent kan gjøre seg gjeldende og også kan ha betydning for smitte. 

 

I visse tilfelle er det holdepunkter for at ME-pasienter har symptomer som kan tilbakeføres til 

spesifikke agens. Dette er det redegjort for med hensyn til Coxackie B-virus, der titerstigning 

har vært ledsaget klinisk av forverrelser og eventuelt komplisert med myocarditt, som kan ha 

et stormende forløp og eventuelt dødelig utgang. Høye titere av Epstein-Barr-virusantistoffer 

kan muligens forklare at enkelte pasienter har lymfeknutesvulst eller er febrile i perioder. 

Andre har kronisk eller tilbakevendende hoste, eventuelt utløst av forkjølelser, skjellende hud 

i hodebunnen og andre tegn til mycoplasmainfeksjon. Klinikken angis å være noe forskjellig 

med hensyn til blant annet intensiteten i intoleranse for lyd og lys avhengig av subtype. 

Enkelte blir verre under menstruasjon og har mer uttalte symptomer i den ene 

kroppshalvdelen (lateralisering) - typisk ved herpes simplex og kanskje mykoplasmer. Det er 

også store individuelle forskjeller i nevropsykiatriske komponenter, der f eks rickettsier o.a. 

synes å disponere. Overensstemmelse mellom klinikk og agens kan styrke indikasjonen for 

behandling. Spørsmålet reiser seg når man ikke finner slik konkordans. 
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Ovenstående spørsmål kan besvares på to måter:  

1. Letingen begrenses til agens som korresponderer med klinikken 

2. Det foretas en bred screening av alle pasienter inntil man har erfaring med hvilke 

agens som eventuelt korresponderer med hvilke subtyper av kliniske settinger og i 

hvilken grad man finner slik overensstemmelse 

 

Det må tas stilling til hvorvidt man vil behandle alle positive funn eller om man bare skal 

behandle der det er overensstemmelse mellom klinikk og funn – utover det som per definisjon 

er generelle ME-symptomer. I så fall kan man også behandle kun på grunnlag av klinikk, 

eventuelt gjøre terapiforsøk på klinisk mistanke og/eller ved spesifikke endringer i det 

kliniske bildet. Hvis man behandler på grunnlag av generelle ME-symptomer, vil man risikere 

at bestemte infeksiøse agens tillegges en overdreven forklaringskraft. Dette vil kunne medføre 

at  ”alle” i prinsippet vil ønske å forsøke antibiotikabehandling. De som har milde symptomer 

vil ønske å ta antibiotika for å slippe å redusere aktivitetsnivået, mens de som er alvorlig 

rammet vil forsøke antibiotika i håp om å komme ut av en håpløs situasjon. Dette er to svært 

forskjellige utgangspunkt, og enda større blir problemet når det blir spørsmål om 

”vedlikeholdsbehandling” eller behandling over flere år.  

 

Placeboeffekter 

 

Et reelt faremoment i denne sammenheng, er placeboeffekten. Det er ingen grunn til å tro at 

den ikke er til stede ved ME som ved andre sykdommer, men ME er full av paradokser og 

kanskje ikke en sykdom der det er lurt å spille på denne effekten. Her skal man være seg sitt 

ansvar bevisst. Pasienten kan uforvarende komme til å mobilisere og oppleve en 

tilsynelatende oppgang som kan følges av en nedtur etter en tid. Dette er beskrevet ved forsøk 

på rehabilitering gjennom stimulering og oppmuntring, så det er ingen grunn til å tro at det 

ikke også kan skje ved en placeboeffekt. Farene er kanskje mindre for en som ligger 

”hermetisert” i en tilstand av alvorlig ME enn for en som strever for å holde seg i jobb. Men 

effekten er kanskje ikke så avhengig av den fysiske aksjonsradius pasienten har i øyeblikket. 

Belastningen ved fokusert mental aktivitet må ikke undervurderes. Den kan være ganske 

intens, også hos pasienter med minimal sosial kontakt og bevegelsesfrihet og beskjedne 

kognitive forstyrrelser ellers. Intense dagdrømmer kan for eksempel utløse merkbar 

forverrelse hos sengeliggende pasienter. 
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Behandling  

 

Det finnes ingen kjent behandling for ME i dag i den forstand at man kan angripe 

sykdomsårsakene eller gripe aktivt inn i sykdomsprosessen slik at denne stanser eller snur. 

Dette kan imidlertid skje spontant hvis de riktige forutsetningene er til stede. Behandling av 

ME i dag, er å skape slike forutsetninger. Problemet er bare at ingen vet nøyaktig hvordan 

dette skal gjøres i hvert enkelt tilfelle. Dette henger sammen med at hver pasient har sin 

individuelle konstitusjon og fortid og at mulighetene for hjelp og støtte når sykdommen 

rammer heller ikke er jevnt fordelt. Alle erfaringer som er gjort, får derfor stor verdi, spesielt 

hvis mange gjør de samme erfaringene. Dette ser vi at er tilfelle ved ME, på tvers av 

landegrenser og over lange tidsrom. Alle forhold som er med på å stabilisere tilstanden eller 

snu den til det bedre, er verd å satse på selv om de ikke fører til fullstendig helbredelse. Ved 

ME handler det mye om å unngå forverrelse og gjøre det lettere for naturens helbredende 

krefter å virke. Askeladden, Tornerose og Snehvit kunne alle godt være ME-pasienter. De 

fikk være i fred, og se, det gikk da bra til slutt, uten stimulering eller oppmuntring.  

 

Hvile helbreder ikke ME, men er nødvendig for å unngå å utløse symptomøkning og 

ytterligere svikt i funksjonsevnen. Hvile er derfor fortsatt den viktigste behandlingen av ME i 

dag. Ideelt sett avpasses hvilen naturlig i forhold til de kreftene den syke til enhver tid har 

inne (aktivitetsavpasning). Dette gjelder i like stor grad mental som fysisk aktivitet. En 

veksling mellom ulike former for aktivitet synes å være bedre enn en ensidig bruk av kreftene. 

Fysisk aktivitet må tilpasses slik at leddene ikke overbelastes, og mental aktivitet må 

begrenses etter hvor store krav som stilles til kompliserte tankeoperasjoner. Dette gjelder også 

i mellommenneskelige forhold der den syke kan ha vanskelig for å opprettholde en dialog 

som stiller store krav til å innta den andres perspektiv samtidig som pasienten selv skal 

formulere noe. Valgsituasjoner er også vanskelige, og evnen til å reprodusere informasjon kan 

være nedsatt. Det er viktig å unngå å utfordre mental aktivitet der den syke har særlig store 

kognitive problemer (problemer med tenkeevnen). Hvilke kognitive prosesser som er 

vanskelige for den enkelte, erfarer man seg frem til. Familien er derfor også ofte en viktig del 

av ekspertisen rundt hver enkelt ME-pasient. Dessverre blir familiene ofte fortalt at de kan 

stille krav og oppmuntre og at mildt press ikke er farlig. Ved å lytte til denne typen råd, kan 

de gjøre den syke en bjørnetjeneste. Det eneste brukbare er å observere den syke, som ikke 

alltid selv kan redegjøre for sine kognitive vanskeligheter, og å ta hensyn til observasjonene. 
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Pasientene bruker som oftest mer krefter enn det de har til rådighet. De færreste greier å holde 

seg innenfor den energibeholdningen de har inne slik at de unngår å fremprovosere 

symptomøkning og trettbarhetsreaksjoner i mentale og fysiske funksjoner. Dette skyldes 

vanligvis ikke at pasientene er dumme eller umotiverte, men at omgivelsene ikke forstår hvor 

mye hjelp de trenger og hvor viktig det er at de blir skjermet mot unødige sansebelastninger, 

særlig lyder og prat. De færreste får nok hjelp til å få i seg næring og tilstrekkelig væske uten 

å måtte betale med symptomøkning. De færreste får tilstrekkelig hjelp til personlig hygiene og 

tannstell, som gjerne ofres fordi det koster for mye å opprettholde en komfortabel standard. 

Pasientene har stor glede av fysisk og mental aktivitet når dette kan skje innenfor opplevd 

energibeholdning, og pasientene er fortsatt de viktigste ekspertene på sykdommen sin.  

 

Andre tiltak  

 

Supplerende behandling med kosttilskudd, gode tarmbakterier, søvnregulerende midler og 

smertestillere kan ha effekt på delsymptomer og kan bedre totalsituasjonen. Dette er noe de 

syke selv erfarer og derfor investerer i egen helse. Når det kommer til antibiotika, er dette et 

stoff som må skrives ut av lege. Denne behandlingen blir derfor ikke lenger et spørsmål 

pasientene kan avgjøre på egenhånd eller kun i samråd med lommeboken sin, men som 

involverer medisinsk personale.  

 

Hovedbudskapet ved enhver behandling er stadig å unngå forverrelse og legge til rette for at 

kroppen selv ordner opp. Alle faktorer som kan bidra til å fremprovosere symptomer må 

ideelt sett ryddes av veien. For enkelte pasienter kan man ikke utelukke at kroniske 

infeksjoner er en slik faktor, selv om en slik infeksjon ikke gir seg til kjenne på den vanlige 

måten – verken klinisk eller laboratoriemedisinsk. Infeksjoner med bakterier, kan angripes 

med antibiotika, mens virusinfeksjoner ikke påvirkes av antibiotika. Antibiotika kan også føre 

til overvekst av sopp og forandrer det interne økosystemet i organismen. Dette kan allerede 

være forstyrret ved ME, og mange erfarer at de føler seg bedre når til tar jevnlige tilskudd av 

gode tarmbakterier (laktobasiller, normal tarmflora) selv om de ikke tar antibiotika. Miljøet 

rundt en som tar antibiotika, vil imidlertid også påvirkes. Bakteriefloraen i store områder 

utenfor den syke selv påvirkes når noen tar antibiotika. Mengden antibiotika som er i bruk på 

dyr og mennesker totalt sett, er derfor til syvende og sist et samfunnsspørsmål. Det må derfor 

ligge en bevisst politikk bak enhver antibiotikabruk. 
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Terapiforsøk med antibiotika 

 

Mange med ME som prøver antibiotika føler seg bedre, men blir ikke helt bra eller vesentlig 

mer funksjonsdyktige, selv om de kan føle at de tåler noe større belastning uten å få 

symptomøkning og økt hvilebehov. Andre rapporterer at de faktisk blir bedre eller helt bra, 

særlig er dette meddelt fra utlandet, der enkelte skal ha gått i årevis med ME uten at noe 

vesentlig har skjedd i den ene eller andre retning, og så har tilstanden snudd etter 

antibiotikabehandling. Dette er det som kalles anekdotiske fremstillinger hvis erfaringene ikke 

er samlet og systematisert. På samme måte som andre erfaringer er viktige for å vite noe om 

hvordan man best håndterer ME, er også dette verdifull informasjon. Problemet er ofte at man 

ikke tar antibiotika uten at det også samtidig skjer andre forandringer i regimet hos den syke, 

og man kan da ikke i ettertid vite at det var antibiotika som virket eller om det var andre 

faktorer. Det er derfor nødvendig å systematisere erfaringer med samtidig observasjon av en 

kontrollgruppe som får bare probiotika (vann, kosttilskudd med mer) som har tilsvarende 

sykdomsbilder som dem som får antibiotikabehandling, og så se på lang sikt hvordan det går.  

 

Når man tar antibiotika, skal man drikke mye og tilføre gode tarmbakterier hver dag. Det 

anbefales også at man tar andre kosttilskudd, mineraler, oljer (omega 6 og omega 3) som alle 

kan ha en effekt på det subjektive velværet og kapasitet. Mange ME-pasienter gjør allerede 

dette og er skeptiske til å forstyrre det de har greid å bygge opp ved å begynne å ta antibiotika, 

mens andre gjerne vil se om de kan oppnå enda mer med en kur, eller de har det så dårlig at 

de gjerne vil prøve hva som helst. Når de så tester positiv på en blodprøve, kan dette gi et puff 

til å ønske å prøve antibiotika. Man må da være klar over den erfaringen som også er gjort av 

mange, at selv om man greier å utrydde den aktuelle bakterien, så får dette ikke nødvendigvis 

noen konsekvenser for sykdommen. MEN det kan likevel være verd et forsøk. 

 

Hvor iherdig skal et terapiforsøk være, hvor lenge skal det pågå og hvilke krav skal man stille 

til resultater for at man velger å forlenge behandlingen? Dette er grunnleggende viktige 

spørsmål som legestanden bør ha et felles syn på. Det betyr ikke at leger skal ha diktatorisk 

makt over pasienter, men at de skal gi gjennomtenkte anbefalinger som pasienter kan forholde 

seg til og som ikke skaper mistillit til leger som oppriktig forsøker å hjelpe folk som har ME. 


