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Revmatolog           
= fibromyalgi  

ME/CFS 
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=  ME/CFS 
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”Ekskludér ME når det foreligger aktive 
sykdomsprosesser som forklarer de fleste av 
hovedsymptomene som utmattelse, søvnforstyrrelse, 
smerter og kognitiv dysfunksjon.” 

 
Nasjonal veileder 



 Addisons 

 Cushings 

 Hypotyreoidisme 

 Hypertyreoidisme 

 Anemi  

 Hemokromatose 

 Diabetes mellitus 

 Kreft 

 Søvnforstyrrelser 

 obstruktiv søvnapné 

 sentral søvnapné  

 Autoimmune sykdommer 

 Revmatoid artritt 

 Cøliaki 

 Lupus 

 Polymyositt  

 Polymyalgia rheumatica 

 

 

 

 AIDS 

 Nevrologiske sykdommer 

 Multippel sklerose 

 Parkinson 

 Myasthenia gravis  

 B12-mangel. 

 Infeksjonssykdommer 

 Tuberkulose 

 Kronisk hepatitt 

 Borreliose 

 Primære psykiatriske 
sykdommer  

 Rusmisbruk. 

EKSKLUSJONS 

DIAGNOSER 





 Overlappende symptombilde. 

 Mange pasienter tilfredsstiller kriteriene for 
flere diagnoser. 

 Forskjellig uttrykk for                                  
samme tilstand? 

 Ikke forklare hoved-                                             
symptomene                                                          
ekskluderer ikke. 

 

CFS/ME 

Depresjon Fibromyalgi 
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 Har ikke helt forsvunnet. 

 Diagnosen stilles nå av  
revmatologer og andre 
”spesielt interesserte”.   

 Mange leger opplever at 
pasienter rett og slett ikke 
aksepterer at de har 
fibromyalgi, de vil heller 
ha ME eller borreliose.  

 



 Moten har skiftet. Men er det mer en det – er 
dette i virkeligheten to sider av samme sak? 
Eller dreier det seg om to                          
etiologisk forskjellige                    
differensialdiagnoser? 

ME/CFS – 

Fibromyalgi 

Immun
ologi 

Psyke 



Generalisert 
smerte 

Dårlig søvn 

Stivhet Tretthet 

Ofte Revma 
i tillegg 





 75% utvikler syndromet 
over tid.  

 Ofte sammensatt 
sykehistorie 
 Depresjon 
 angstproblematikk.  

 Lokalisert smerte som 
etter hvert sprer seg, blir 
mer intens og varig.  

 Tilbakevendende, 
lokaliserte smerter  
risikofaktor for mer 
utbredte smerter.  





FIBROMYALGI 

Depresjon 

Genetisk 
sårbarhet 

Angst 



FIBROMYALGI CFS/ME 

komorbid 

Angst 

depresjon 

smerter 

Infeksjon 

vaksine 

fødsel 



 Hos et flertall av 
ME/CFS-pasientene: 
starter med akutt 
infeksjon med 
influensalignende eller 
respiratoriske 
symptomer. 

 Etter hvert: kronisk 
tretthet. 

•Sheedy, J.R., et al., Increased d-lactic Acid intestinal bacteria in patients with chronic fatigue syndrome. In Vivo, 2009. 23(4): p. 621-8. 



Økning:  

 inflammatoriske 
cytokiner  

 Proinflammatoriske 
alleler 

 Kjemokiner  

 T-lymfocytter  

Broderick, G., et al., A formal analysis of cytokine networks in chronic fatigue 

syndrome. Brain Behav Immun, 2010. 24(7): p. 1209-17. 

Lorusso, L., et al., Immunological aspects of chronic fatigue syndrome. 

Autoimmun Rev, 2009. 8(4): p. 287-91. 





FIBROMYALGI ME/CFS 

1 Depresjon før sykdomsdebut.  Ingen depresjon før sykdomsdebut. 1 

1 Angstlidelse før sykdomsdebut. Ingen angstlidelse før sykdomsdebut. 1 

Dårlig søvnkvalitet  

3 Symptomene utviklet seg gradvis 

over tid  

Symptomene kom relativt akutt etter 

en infeksjonssykdom, vaksinasjon, 

fødsel eller akutt traume. 

3 

3 Smertene starter ofte lokalisert for  

så gradvis å spre seg, bli mer intense 

og varige. Trettheten kom etter 

hvert. 

Trettheten debuterte først, deretter 

kom andre symptomer inkludert 

muskelverk etter hvert. 

Muskelsmertene flytter seg stadig. 

3 

2 Sykdomsfølelsen i kroppen er 

relatert til en smerter i 

muskulatur og skjelett.  

Sykdomsfølelsen i kroppen føles 

først og fremst som en intimiterende 

eller vedvarende influensa. 

2 



2 «Immunologiske» symptomer som 

sår hals, bihulebetennelse eller 

forstørrede, ømme lymfeknuter er 

ikke fremtredende. 

Vedvarende eller stadig 

residivernede  sår hals, 

bihulebetennelse eller forstørrede, 

ømme lymfeknuter. 

2 

0.5 Ikke fasikulasjoner i 

muskulaturen. 

Fasikulasjoner i muskulaturen. 0.5 

1 Ikke dårlig koordinasjon, klossete 

eller ustø. 

Dårlig koordinasjon, klossete og 
ustø. 

1 

1 Mest stiv om morgenen. Stivhet som veksler i tilstedeværelse, 

intensitet og hvor den opptrer. 

1 

1 Ikke palpitasjoner, hjertebank og 

uregelmessig hjerterytme. Nattlig 

variabilitet i hjerterytme 

Palpitasjoner, hjertebank og 

uregelmessig hjerterytme. 

1 

1 Vekslende hard eller løs mage. Ofte 

oppblåsthet 

Kvalme, magesmerter, oppblåsthet 

eller irritabel tarmsyndrom. 

1 



1 Ikke termostatisk instabiltet; 

vekslende for varm og for kald 

Termostatisk instabiltet; vekslende 

for varm og for kald 

1 

1 Ikke svetteepisoder utover det 

vanlige. 

Svetteepisoder 1 

1 Ikke generell svimmelhet Generell svimmelhet 1 

0.5 Ikke problemer med synsfokusering Noeng ganger manglende evne til å 

fokusere synet eller tåkesyn. 

0.5 

0.5 Ingen svekket dybdesans Svekket dybdesans. 0.5 

1 Ingen ny (etter sykdomsdebut) 

overfølsomhet for matvarer, 

alkohol, legemidler, lukter eller 

kjemikalier. 

Ny overfølsomhet for matvarer, 

legemidler, lukter, kjemikalier eller 

alkohol. 

1 

1 Hyppig følelse av hevelse i hender 

og føtter. 

Ikke følelse av hevelse i hender og 

føtter.  

1 

1 Prikninger i hender og føtter Ikke prikninger i hender og føtter 

1 Kaldt, fuktig vær med vind 

forverrer smertene  

Værtype har oftest liten betydning 1 

3 Positive tenderpoints. 11 av 18 

kreves i klassifikasjonskriteriene 

Ikke utpregede tenderpoints 3 

1 Ikke generell muskelsvakhet, men 

mange klager over dårlig håndkraft 

Generell muskelsvakhet. 1 


