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De vet mye om hvordan man blir frisk av 

ME. Nå ønsker de å dele sine erfaringer. 

Tidligere ME-pasienter som er blitt friske har gått sammen i et nystartet nettverk. De ønsker å 

gi syke nytt håp – uten at frontene rundt sykdommen hardner til.  

  

FOTO: Tor Stenersen Lege Henrik Vogt (foran) har tatt initiativ til det nye nettverket 

Recovery Norge for pasienter som er blitt friske av medisinsk uforklarte sykdommer – 

som ME. Tina Røe Skaar (f.v.), Svein Høst og Camilla Wiede Hellerud vil dele sine 

erfaringer med andre.  

 

 

Lene Skogstrøm  

Journalist 

 

17. sep. 2017 19:30 15:52  

Tilsammen har de mange tiår bak seg med invalidiserende, kronisk sykdom av typen 

«medisinsk uforklart». Nå har 71 mennesker gått sammen om å danne «Recovery Norge», et 

helt ny type pasientnettverk. De har én ting felles: De er blitt friske – eller er pårørende til 

noen som er blitt frisk – ved å bruke metoder som innebærer tenkning, handling og å ta 

kontroll over egen sykdom.  



I en kronikk i mandagens avis går 46 av dem ut offentlig med navn – ti er pårørende. 

Hovedbudskapet er at pasienter som er blitt friske, må lyttes til. Kanskje kan de sitte på noe av 

løsningen til det som ofte presenteres som en «gåte».  

– Både forskere, journalister og politikere er mest opptatt av de syke. De som er blitt friske, 

har ingen innflytelse, påpeker Henrik Vogt, initiativtager, lege og faglig rådgiver for det nye 

nettverket. 

 
Camilla Wiede Hellerud (43), tidligere ME-pasient – nå i full jobb.  

Tor Stenersen  

– Vi skal ikke dysses ned! 

Camilla Wiede Hellerud (43) fra Skjetten var syk med kronisk utmattelsessyndrom – også kalt 

ME – i syv år. Hun var med i styret til ME-foreningens lokallag for Oslo og Akershus. 

Hellerud prøvde ulike typer behandling uten å bli frisk – også biomedisinsk, hos en professor 

i Belgia. Til slutt valgte hun å prøve Lightning Process.  



– I løpet av tre-fire måneder slapp alle symptomene taket, forteller hun. I november er det to 

år siden, og i dag er hun i full jobb. 

– Dette nye nettverket er viktig fordi det gir andre syke håp. Vi skal ikke dysses ned, selv om 

vi er blitt friske av andre ting enn en pille. Det hjalp for meg, så hvorfor skal jeg tie om det? 

spør hun. 

Bekymret for manglende forskning 

Deltagerne i nettverket er bekymret for at pasientorganisasjoner som ME-foreningen kjemper 

for at tilstanden skal oppfattes som fysisk eller biomedisinsk. De mener det har ført til at 

forskning på for eksempel kognitiv adferdsterapi eller Lightning Process ikke får finansiering.  

Svein E. Høst er gift med en tidligere ME-pasient: Hans kone Nina ble frisk for ni år siden – 

da hadde hun vært syk i ni år. I to av dem lå hun i et mørkt rom og var pleietrengende.  

– Jeg måtte mate henne med skje, forteller Høst. I 2008 fikk hun behandling av en engelsk 

Lightning Process-lærer som var i Norge for å trene opp nye instruktører.  

 

 



 
Svein Høst, gift med tidligere ME-pasient.  

Tor Stenersen  

– Jeg er utdannet sivilingeniør og har ikke tro på alternative behandlingsformer av ulike slag. 

Men virkningen av denne fullt ut logiske behandlingen var frapperende, sier Høst. Kona måtte 

bruke tid på å bygge opp kroppen igjen, men er nå i god form. I årene etterpå har de gått lange 

fjellturer sammen. 

– Jeg synes man bør gå bredere ut i forskningen og følge mange veier inntil man vet mer om 

ME og årsakene til den, sier Høst, som for øvrig var direktør i Forskningsrådet før han ble 

pensjonist. 

– Jeg er nysgjerrig på hvorfor metoder som Lightning Process virker så fantastisk for noen, og 

ikke på andre. Hvorfor ikke forske på metoder som beviselig gjør mange friske, og prøve å 

finne ut hva som kjennetegner dem? spør han. 



Han påpeker at mye av kritikken mot helbredelseshistorier som ligner den han og kona har 

opplevd, går på at de er «anekdotiske.»  

– Så lenge det ikke utføres systematisk forskning på Lightning Process og lignende metoder, 

vil de heller aldri kunne bli forskningsbasert – og alle helbredelseshistorier vil måtte fortsette 

å være anekdotiske, sier Høst. Han mener det er på tide å bryte ut av denne sirkelen.  

Fakta: NAFKAM-rapport: Både pluss og 

minus ved Lightning process  

De som tilbyr kurs i Lightning Process i Norge, kaller metoden for et treningsprogram, ikke 

en behandlingsform. Kursene varer i tre dager, med totalt 12 undervisningstimer. 

Ifølge norske Lightning Process-instruktører handler kursene om “bevisstgjøring rundt 

klientenes overbevisninger, påvirkninger, kroppens fysiologiske strukturer og forventningens 

psykologi.” 

Ut fra NIFABs kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at 

Lightning Process virker. 

Flere pasienter har rapportert om forverring av sin helsetilstand etter bruk av metoden. 

På oppdrag for Helsedirektoratet laget NAFKAM en rapport i 2015 om pasienters erfaringer 

med Lightning Process. 

 Av pasienter som knyttet sin bedring eller forverring til bruk av Lightning Process, var 

det 61 prosent som meldte at de hadde blitt bedre etter å ha prøvd metoden.  

 Pasienter som opprinnelig rapporterte at de ble bedre etter å ha prøvd Lightning 

Process, sa ved oppfølgingen at de fremdeles er bedre. 

 De som etter å ha prøvd Lightning Process rapporterte forverring, sa ved oppfølgingen 

enten at de er like dårlige som før de prøvde Lightning Process, eller at de fortsatt er 

verre. 

Kilde: Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (Nifab.no)  

ME-foreningen: – Mange pasienter blir verre 

Generalsekretær Olav Osland i ME-foreningen Norge synes det er fint at noen som sier de er 

blitt friske finner hverandre og lager et nettverk. 

– Men når det kommer til behandling som kognitiv terapi eller forskjellige typer 

motivasjonsprogrammer, er vi nok skeptiske, fordi vi kjenner til mange pasienter som er blitt 

verre av det, sier han. 

Han understreker at ME-foreningen alltid har sett på sykdommen som en fysisk sykdom ut fra 

smale, godt definerte diagnosekriterier. Verdens helseorganisasjon fastslo allerede i 1969 at 

ME er en nevrologisk sykdom. 

https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88112
https://uit.no/Content/438335/Rapport-til-HDIR-fra-NAFKAM-om-CFS-ME-LP.pdf


– Men bør man ikke også forske videre på såkalt «psykiske metoder», slik dette nettverket går 

inn for? 

– Det er blitt brukt store summer på forskning vedrørende kognitiv terapi de siste tiårene som 

har vist liten eller ingen effekt, sier Osland. 

– ME-foreningen synes det er flott og på høy tid at mer penger nå brukes på å finne den 

fysiske årsaken til ME. Jakten på biomarkører er i gang. Amerikanerne har våknet, og flere 

forskere kan vise til endring i metabolismen, at energiproduksjonen ikke fungerer som den 

skal, påpeker generalsekretæren. 

Frykter angrep og hets 

Medlemmene av nettverket påpeker at mange som står frem etter å ha blitt friske av ME blir 

angrepet på en måte som kan være direkte sjikanøs. Det gjelder dem som har brukt metoder 

som oppfattes som ”psykiske”. Mange orker derfor ikke gå ut med navn. De får også ofte høre 

at de ikke har hatt den «ekte sykdommen». 

Generalsekretær Osland sier ME-foreningen tar avstand fra det hvis noen har følt seg mobbet 

av enkeltpersoner.  



 
Tina Røe Skaar (24), tidligere ME-pasient. Nå på landslaget i taekwondo.  

Tor Stenersen  

– Ille ikke å bli trodd 

Tina Røe Skaar (24) har snart vært på landslaget i taekwondo i seks år, og deltok i sommer-

OL i Rio de Janeiro i fjor. Hun tar sikte på EM neste år, og deretter er det store målet OL i 

Tokyo. 

At hun skulle klare dette, hadde ingen trodd da hun som 14-15-åring ble alvorlig syk med 

ME. I to og et halvt år var hun helt tappet for krefter etter å ha fortsatt å trene hardt samtidig 

som hun hadde hatt kyssesyken uten å vite om det. 

– Foreldrene mine var desperate og raidet nettet etter å finne en behandling som virket, og jeg 

prøvde mye forskjellig, forteller hun. Da hun til slutt fikk begynne på Lightning Process-kurs, 

snudde det endelig. Hun ble så bra at hun langsomt kunne begynne å trene seg opp igjen. Tina 



Røe Skaar har fortalt sin historie flere ganger i mediene, blant annet i Aftenposten, og er ofte 

blitt mistrodd i kommentarfelt og ulike nettforum.  

– Når du har vært gjennom noe så viktig i livet som å bli frisk av ME, er det ille ikke å bli 

trodd, sier hun. – Jeg er med i nettverket for å sette mer lys på dem av oss som er blitt friske 

gjennom slike metoder. Jeg vil gjerne dele mine erfaringer, og så får det være opp til den 

enkelte hva man velger å gjøre. 

Åpent for flere eks-pasienter 

Foreløpig er nesten alle i nettverket diagnostisert med ME eller er pårørende til noen som er 

det. Et flertall av dem som har underskrevet er blitt friske av metoden Lightning Process.  

 
Lege Henrik Vogt, initiativtager til nettverket for dem som er blitt friske.  

Tor Stenersen  

https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Tina-Roe-Skaar-22-var-sa-syk-at-hun-matte-krabbe-rundt-i-huset-Na-kan-hun-ta-OL-gull-for-Norge-217170b.html


– Dette er litt tilfeldig, fordi medlemmene er blitt rekruttert gjennom bekjentskap eller 

kontaktet etter omtale i mediene, sier Henrik Vogt, som understreker at de ønsker medlemmer 

velkommen som også har brukt andre metoder og hatt sykdommer av typen «medisinsk 

uforklarte»: for eksempel tinnitus, fibromyalgi eller andre smertetilstander.  

– Hva sier du til at mange risikerer å bli verre av å bruke disse metodene? 

– Dette nettverket har ikke som hovedformål å anbefale spesielle behandlinger. Men man kan 

ikke få frem disse positive pasienthistoriene uten å nevne hvilke behandlingsformer som er 

involvert, sier han.  

– Alle virksomme behandlinger medfører risiko for negative sideeffekter. Det kan ikke bety at 

man kan ikke kan snakke om dem og forske på dem. 

 

17. sep. 2017 12:05 15:07 46 medlemmer i Recovery Norge, 17sept2017: Lytt til dem som 

er blitt friske 
 

Lytt til dem som er blitt friske | 46 

medlemmer i Recovery Norge 

Vi tror våre historier kan gi økt forståelse og løsninger på helseproblemer som ofte 

presenteres som en «gåte».  

Kronikk  

  

FOTO: Sara Johannessen / SCANPIX I Norge, og internasjonalt, er et stort og økende 

antall mennesker – mange av dem barn – sengeliggende eller sterkt funksjonssvekket, 

skriver kronikkforfatterne.  

/meninger/kronikk


 

Se nederst i saken for navn på kronikkforfatterne  

17. sep. 2017 12:05 15:07 46 medlemmer i Recovery Norge, 17sept2017: Lytt til dem som er 

blitt friske 

Vi står i dag overfor et voksende folkehelseproblem: Kronisk utmattelsessyndrom (CFS), eller 

ME, og andre tilstander kjennetegnet av såkalte «medisinsk uforklarte symptomer» som 

utmattelse, smerter og øresus (tinnitus). 

I Norge, og internasjonalt, er et stort og økende antall mennesker – mange av dem barn – 

sengeliggende eller sterkt funksjonssvekket. 

Omkostningene og lidelsene disse menneskene gjennomgår, er enorme.  

Diskusjoner om disse problemene handler ofte om hvorvidt årsakene er «fysiske» eller 

«psykiske». Kunnskapsmangelen rår.  

Hva skal vi gjøre? 

Nytt pasientnettverk 

Forfatterne av denne kronikken har alle hatt CFS/ME-diagnose eller et annet såkalt medisinsk 

uforklart helseproblem – eller vi er pårørende. Samtidig representerer vi en gruppe du sjelden 

hører fra: Vi representerer dem som er blitt friske. 

Nå har vi laget et nytt pasientnettverk, Recovery Norge. Dette er første gang vi går ut sammen 

offentlig.  

Hovedbudskapet vårt er at det må lyttes til – og forskes mer på – dem som er blitt 

friske.  

Vi tror vi sitter på noe av løsningen på det som ofte presenteres som en «gåte». 

Ett eksempel på dette gjelder forskningen på CFS/ME. Det er i dag en alvorlig skjevhet både i 

forskningen og i faglige og offentlige diskusjoner om eksempelvis CFS/ME. Både forskere, 

journalister og politikere er gjerne mest opptatt av dem som fortsatt er syke. 

Pasientorganisasjoner, som internasjonalt har fått stadig større oppmerksomhet og innflytelse 

over forskning og politikk, består også av mennesker som fortsatt er syke og deres pårørende. 

Et eksempel er den norske ME-foreningen. 

De som er blitt friske, har ingen innflytelse. Man skal lytte til de sykes erfaringer, men de har 

faktisk ikke erfart det å bli frisk. 

Friske møtes med negative reaksjoner 

Du hører lite fra dem som er blitt friske i offentligheten. Det har sine grunner.  

For det første har de ofte et stort behov for bare å legge sykdommen bak seg og leve livet.  



Man skal lytte til de sykes erfaringer, men de har faktisk ikke erfart det å bli frisk  

For det andre er det dessverre slik at vi som er blitt friske, møtes med svært negative 

reaksjoner fra pasienter som fortsatt er syke, både privat og offentlig. 

Dette er fordi pasientgrupper som ME-foreningen kjemper for at problemet skal oppfattes 

som utelukkende «fysisk», som i at det dreier seg om en kroppslig defekt man umulig kan 

gjøre noe med.  

Derfor angripes dessverre de som står frem som friske etter bruk av metoder som oppfattes 

som «psykiske», på en måte som kan være sjikanøs. 

Vi er alle blitt friske gjennom slike metoder, eller er pårørende til noen som er blitt det.  

Noen av oss har stått frem i mediene med våre historier og har for eksempel fått høre at de 

ikke har hatt «ekte ME», at de er «blindpassasjerer» blant folk med reell sykdom. 

 

Kunstig skille mellom psykisk og fysisk 

Vi har forståelse for at dette er sensitivt, flere av oss har selv opplevd fortvilelsen over å være 

syk og arbeidsufør, men ikke bli trodd.  

Vi forstår at syke opplever at det truer anerkjennelsen av problemets alvor når tidligere syke 

forteller at de ble friske ved en tilnærming som ikke er biomedisinsk i noen tradisjonell 

forstand. 

Men nå er vi altså ikke lenger syke. 

Vi har erfart hvordan metoder som innebærer tenkning, handling og læring, som setter 

pasienten i førersetet for egen helse, også er biologiske, at de kan endre kroppslige 

prosesser og gi avgjørende fysiologisk bedring. 

Vi anerkjenner ikke det kunstige skillet mellom «psykisk» og «fysisk». Vi er levende beviser 

på at man kan bli frisk. Og det er ingen tvil om at vi har hatt det «ekte» problemet.  

Flere av oss har vært sengeliggende i årevis og blant de aller sykeste etter alle kriterier. 

Hvilke forskere som får midler 

Fordi diskusjonene domineres av dem som fortsatt er syke, blir de ofte preget av håpløshet og 

et stort mørke.  

Flere av oss har også selv erfart hvordan det er å være overbevist om at det er noe 

fundamentalt «biomedisinsk» galt med kroppen og vært med i grupper som kjemper for en 

slik forståelse. 



Vi anerkjenner ikke det kunstige skillet mellom «psykisk» og «fysisk». Vi er levende beviser 

på at man kan bli frisk  

Vi er derfor bekymret for én ting: Pasientorganisasjoner kjemper i dag for at tilstanden skal 

oppfattes som «fysisk» eller «biomedisinsk». En viktig del av denne kampen er blitt å forsøke 

å styre forskningen som utføres på problemet, blant annet ved å påvirke hvilke forskere som 

får midler.  

Dette har ført til at forskning på for eksempel kognitiv adferdsterapi og lightning 

process ikke får finansiering.  

Dette bekymrer oss fordi flere av oss er blitt friske gjennom slike metoder. 

Biomedisinske forskere som kommer med sterke løfter om at de snart skal løse gåten og finne 

en kur, får derimot store millionbeløp.  

Vi vil uttrykke en bekymring over at disse fagfolkene også «slår fast» at problemet skyldes 

kroppslige defekter man ikke kan gjøre noe med eller bli frisk av uten medisiner. 

Hvis vi skulle trodd dette budskapet, ville sannsynligvis flere av oss fortsatt ha vært alvorlig 

syke. Dette gjelder også barn som kan låses i sykdommen og ikke få hjelp. 

Vi er forberedt på å få høre at våre historier bare er «anekdotiske». Innen evidensbasert 

medisin er gjerne enkeltstående pasienthistorier redusert til noe som bare kan si noe om 

pasientens opplevelse og ikke noe om årsaker.  

Vi er enige i at statistiske og epidemiologiske metoder er viktige, men vi er uenige i at et stort 

antall lignende historier om tilfriskning ikke er en form for evidens om årsak og behandling. 

Inviterer til dialog 

Til sist: Vi er en ny type pasientnettverk i Norge: En gruppe for og av folk som er blitt friske.  

Vi inviterer politikere og andre til dialog om hvordan våre erfaringer kan brukes. 

Og hvis du er en som er blitt frisk av for eksempel CFS/ME, tinnitus, fibromyalgi eller andre 

smertetilstander med metoder som innebærer elementer som tenkning, handling eller 

samhandling med andre, ta gjerne kontakt med oss.  

Kronikken er underskrevet av følgende medlemmer i Recovery Norge: 

Henrik Vogt, lege, Ph.d. og initiativtager, Helene Ragnhild Andersen, Arild Berg, Jeanette 

Bjørvik, Bente Denstad, Svein Egeland, Lise Eie, Mariell Kversøy Enge, Sofie Floer, Peder 

Floer, Berit Frivold, Geir Frivold, Mikkel Funnemark, Bente Hagen, Julie Nybakken Hansen, 

Vibeke Smedvik Haukland, Camilla Wiede Hellerud, Unni Bjørgo Hollund, Mette Høvern, 

Nina Høst, Svein Erik Høst, Kirsti Dahl Johansen, Julie Alice Joteig, Trude Ågheim 

Kalkenberg, Anne Stine Kraabøl, Live Landmark, Gyrid Listuen, Rosi Lovdal, Emilie Torp 

Lund, Heddy Anne Torp Lund, Hanne Namsvatn, Noushin Niknam, Berit Nesseth Otterlei, 

Thomas Overvik, Jan Even Raastad, Bjørne Skarbøe, Esken Skaar, Tina Røe Skaar, Bård 



Stranheim, Marit Sofia Størseth, Randi Størseth, Karin Anita Svindseth, Ingrid Tangen, 

Møyfrid Tangen, Vigdis Lauritzen Thun og Tomas Willumsen. 
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Lytt til ME-pasientene! | Ola Didrik 

Saugstad 

ME er en betennelsestilstand som rammer flere organer, også hjernen, og immunsystemet er 

aktivert.  

 

  

FOTO: Shutterstock Det er en «latterlig holdning» at ME i utgangspunktet er 

psykologisk, slås det fast i en amerikansk studie.  

 

Ola Didrik Saugstad, professor 1 i pediatri, Universitetet i Oslo  

21. sep. 2017 09:53 13:49 Ola Didrik Saugstad, 21sept2017: Lytt til ME-pasientene! 

Aftenposten 18. september har en interessant kronikk fra en gruppe som er blitt friske av ME. 

Hvorfor ikke benytte seg av deres erfaringer med utradisjonell og alternativ terapi som 

Lightning process (LP) og kognitiv adferdsterapi? 

Det er leit at gruppen føler seg mistrodd både med tanke på deres ME-diagnose og at de er 

blitt friske. Vi skal glede oss over hver eneste pasient som blir frisk og ikke minst prøve å 

lære av hva de kan ha gjort som har gitt dem bedring. 

 

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Komw7/Lytt-til-dem-som-er-blitt-friske--46-medlemmer-i-Recovery-Norge


Fakta: Kronisk utmattelsessyndrom/ME 

ME er en diagnose etter langvarige utmattelsestilstander (CFS/ME). 

CFS er forkortelse for kronisk utmattelsessyndrom, ME for myalgisk encefalomyelitt. 

Jeg har besøkt de aller sykeste 

I diskusjonen om ME er det imidlertid viktig å vite at ME opptrer i forskjellige faser. 

Tidligere svært aktive og friske personer kan raskt sykne inn. Jeg har selv i snart 10 år besøkt 

mange av de aller sykeste ME-pasientene i Norge og kanskje sett flere enn de fleste. Mange 

har et sykdomsbilde forenlig med en hjernebetennelse. Og det er nettopp det moderne 

forskning nå synes å avdekke.  

ME er en betennelsestilstand som rammer flere organer, også hjernen, og immunsystemet er 

aktivert. 

Noen pasienter friskner til mens andre blir liggende med store smerter gjennom år. Det er 

nettopp her de som er blitt friske kan bidra med verdifull kunnskap. Men da må dette 

undersøkes systematisk. Det er ikke så enkelt at man kan bli frisk ved kognitiv adferdsterapi. 

Mange av de sykeste har prøvet dette uten effekt eller til og med blitt dårligere.  

Kognitiv adferdsterapi uten effekt 

Etter at den store PACE-studien om kognitiv adferdsterapi ved ME nylig er blitt reanalysert 

og plukket fra hverandre, viser det seg at slik behandling ikke har effekt ved ME. Det man 

ikke må blande sammen er behandling og mestring av sykdommen. Både kognitiv 

adferdsterapi og LP kan være nyttige mestringsteknikker ikke bare ved ME, men ved en rekke 

sykdommer og utfordrende livssituasjoner. 

Forfatterne av kronikken tar feil på et viktig punkt og er ikke oppdatert i feltet når de skriver: 

«Diskusjoner om disse problemene handler ofte om hvorvidt årsakene er «fysiske» eller 

«psykiske». Kunnskapsmangelen rår.» Etter at rapporten fra Institute of Medicine i USA om 

ME kom i 2015 er det skjedd et sceneskifte i synet på ME.  

Det ble slått fast at ME/CFS er en alvorlig, fysisk, kronisk og kompleks multisystemsykdom 

som er sterkt funksjonsnedsettende, og at misforståelsen om at sykdommen er psykogen eller 

en form for somatisering må opphøre. 

«Latterlig» at sykdommen er psykologisk 

I en studie fra Cornell universitet i USA som kom i fjor, klarte forskerne å identifisere 

biokjemiske og biologiske avvik hos ME-pasienter, noe som ledet dem til å slå fast: «Vår 

påvisning av biologiske avvik gir ytterligere evidens mot den latterlige holdningen at 

sykdommen i utgangspunktet er psykologisk.» 

Det er tilhengerne av at ME er psykogen som stadig fremhever at kunnskapsmangelen rår. 

Selv mener jeg Forskningsrådets linje med å støtte biomedisinsk ME-forskning er riktig og i 

http://me-pedia.org/wiki/PACE_trial
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25695122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25695122
http://news.cornell.edu/stories/2016/06/indicator-chronic-fatigue-syndrome-found-gut-bacteria


tråd med den amerikanske satsingen for å finne behandling for sykdommen. Psykosomatisk 

forskning har ikke brakt oss nærmere for å forstå ME og har kanskje bidratt til at utviklingen 

ble bremset i mange år. 

Vi må lytte både til de syke og dem som er blitt friske 

Jeg hører til dem som hilser gruppens initiativ velkommen. Det er nyttig å få kunnskap om 

hva som gjør at noen blir friske og andre ikke. Samtidig svekkes gruppens seriøsitet av at flere 

såkalte medisinsk uforklarte symptomer som «utmattelse, smerter og øresus» puttes i samme 

sekk. Et problem for ME-pasientene har vært at helsevesenet ikke har villet lytte til de 

sykeste, ja ikke engang tatt seg bryet med å undersøke dem. 

Vi må lytte både til dem som er blitt friske og dem som fortsatt ikke er det. 

23. sep. 2017 11:00 22. sep. 2017 07:17 Trude Schei, ME-foreningen, 23sept2017: Hvem 

er det som ikke blir lyttet til? 

 

ME – hvem er det som ikke blir lyttet til? 

|Trude Schei 

Psykologiseringen av ME har ført til at pasientene har hatt store problemer med å få den 

hjelpen de trenger.  

 

  

FOTO: Eakachai Leesin / Shutterstock / NTB scanpix Rapporter viser at pasienter er 

villige til å prøve «alt» for å bli friske, men at de opplever forverring, ofte alvorlig 

forverring, av flere av de behandlingene, kurene eller terapiene de har forsøkt, skriver 

artikkelforfatteren.  



  

Trude Schei  

 

Trude Schei  

Assisterende generalsekretær, Norges Myalgisk Encefalopati forening 

23. sep. 2017 11:00 22. sep. 2017 07:17  

I Aftenposten 18. september ber Henrik Vogt oss om å lytte til dem som er blitt friske av blant 

annet ME. Han føler seg ikke ivaretatt av Norges ME-forening (NMEF), hevdes det. 

NMEF verdsetter pasienthistorier og har systematisk samlet erfaringer i flere store rapporter. 

Rapportene viser at pasientene er villige til å prøve «alt» for å bli friske, men at de opplever 

forverring, ofte alvorlig forverring, av flere av de behandlingene, kurene eller terapiene de har 

forsøkt.  

 

Forverring av kognitiv terapi  

Derfor er det viktig å lytte til alle erfaringer, ikke bare fra dem som definerer seg som friske. 

Risiko for skade må veies mot sjanse for bedring. 

ME-foreningens brukerundersøkelse i 2012 viste at flere opplevde forverring enn forbedring 

ved bruk av kognitiv terapi, lightning process (LP) og gradert opptrening. Det er foreningens 

oppgave å gjøre oppmerksom på at disse «behandlingene» kan gi skade. Foreningen kan ikke 

gå god for noen form for udokumentert behandling. 

Klinkende klar 

http://www.me-foreningen.info/nyheter/
http://www.me-foreningen.info/ressurser/me-foreningens-rapporter/me-foreningens-brukerundersokelse-2012/


NMEF er pr. definisjon til for de syke. Som medlem av Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon (FFO), og med støtte fra Bufdir har NMEF som oppgave å ivareta og 

veilede pasientene og å arbeide for å gjøre sykdommen kjent, forstått og akseptert i 

samfunnet.  

Fra NMEF ble startet i 1987, har den vært klinkende klar: Den er en forening for ME, ikke 

alle typer utmattelse. Det er ikke fordi én type utmattelse er «bedre» eller mer «ekte» enn en 

annen, men for at hver enkelt pasient skal få riktig diagnose og riktig behandling. Over 4000 

medlemmer støtter dette synet, og det kommer nye til hver dag. 

En nevrologisk sykdom 

Siden 1969 har ME (myalgisk encefalomyelitt/encefalopati) vært registrert som en 

nevrologisk sykdom av WHO.  

Den største kunnskapsgjennomgangen på ME noensinne slo i 2015 fast at ME er en fysisk 

sykdom, kjennetegnet av anstrengelsesutløst symptomforverring, en reaksjon som kan være 

forsinket, alvorlig og svært langvarig. Utmattelse er bare én del av symptombildet. 

Problemer i alle kroppens celler.  

Det er nå direkte feil å påstå at symptomene ved ME er «medisinsk uforklarte». Det er god 

evidens for den unormale, fysiologiske reaksjonen på anstrengelse, og en rekke nye studier 

viser problemer med energiproduksjonen i alle kroppens celler.  

Vi har et stort puslespill der kantene og deler av bildet synes – nå gjelder det å koble alt 

sammen til et helhetlig bilde. 

NMEF har vært en pådriver for biomedisinsk forskning på ME. De siste 30 årene er imidlertid 

brorparten av forskningsmidlene blitt gitt til forskning på biopsykososiale modeller for 

«kronisk utmattelsessyndrom». Likevel har man ikke klart å påvise effekt av kognitiv terapi 

som kur for ME. 

Invalidiserende sykdom trivialiseres 

ME-foreningen har i alle år arbeidet for en smal, godt karakterisert definisjon av ME. Navnet 

«kronisk utmattelsessyndrom», og de vide diagnosekriteriene som fulgte med den 

psykologiseringen av sykdommen man har sett de siste 30 årene, har ødelagt for forskningen 

og bidratt til trivialisering av en invalidiserende sykdom, ifølge den samme rapporten fra 

2015.  

Som følge har pasientene hatt store problemer med å få den hjelpen de trenger, og de 

har opplevd trakassering og overgrep fra dem som skulle hjelpe.  

Det er minst like krenkende at noen stiller pasientens vilje til å bli frisk i tvil, som at andre 

betviler årsaksforklaringen til en som kaller seg frisk. Hvem er det som ikke blir lyttet til? 

Helomvending 



På verdensbasis skjer det nå en helomvending i synet på ME. Man ser en storstilt opptrapping 

av biomedisinsk forskning i USA, Norge, Australia og Japan, og andre land følger etter. 

I forbindelse med NMEFs 30-års jubileum 20. og 21. november arrangerer foreningen en 

forskningskonferanse i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste 

for CFS/ME i Oslo. Arrangørene håper konferansen kan bidra til brobygging og øket 

forståelse mellom ulike fagmiljøer. Steile fronter er ikke til gavn for noen. 

 

25. sep. 2017 17:30 13:27 Georg Espolin Johnson, Lege og idéhistoriker - og lege for 

legene i NAV Akershus 

, 25sept2017: Skjevt om ME og ME-behandling 

Skjevt om ME og ME-behandling | Georg 

Espolin Johnson  

Professor Ola Didrik Saugstad fratar en rekke ME-pasienter både et behandlingstilbud og håp.  

 

  

FOTO: Soltan Osmanov / Shutterstock / NTB scanpix - Slik jeg ser det, benytter 

Saugstad professoral autoritet i et etisk tvilsomt forsøk på å stanse en behandlingsform 

som kan ha gunstig effekt hos mange, skriver artikkelforfatteren.  

 

Georg Espolin Johnson  

Lege og idéhistoriker - og lege for legene i NAV Akershus 

25. sep. 2017 17:30 13:27  

I et debattinnlegg i Aftenposten 22. september hevder Ola Didrik Saugstad at det er fastslått at 

kognitiv adferdsterapi (CBT) ikke har effekt ved ME.  

http://www.me-foreningen.info/mecfs-forskningskonferanse-nov2017/
http://www.me-foreningen.info/mecfs-forskningskonferanse-nov2017/
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2QWBG/Lytt-til-ME-pasientene--Ola-Didrik-Saugstad


Han uttrykker seg som om ME-gåten nå er endelig løst og at det er fastslått «at ME/CFS er en 

alvorlig, fysisk, kronisk og kompleks multi-systemsykdom som er sterkt 

funksjonsnedsettende, og at misforståelsen om at sykdommen er psykogen eller en form for 

somatisering må opphøre.» 

Ikke dekning for påstandene 

Jeg antar at Saugstad vet godt at han ikke har dekning for påstandene, men gjennom 

reservasjonsløs bedreviterretorikk forsøker å overbevise om det motsatte. Han vet naturligvis 

at den eneste behandlingsformen som i tillegg til gradert treningsterapi har vist lovende effekt 

ved ME, er nettopp CBT. 

Det faglige ståstedet Saugstad polemiserer mot, bygger på en biopsykososial sykdomsmodell 

som innebærer at plager påvirkes av den plagedes egen oppfatning og tolkning, og at sosial 

situasjon og livserfaringer bidrar til det totale sykdomsbildet.  

Svært få (hvis noen) vil kategorisk hevde at ME er «psykogen eller en form for somatisering», 

og like få vil avvise at ME kan tenkes å oppstå som følge av skader påført av ytre faktorer, for 

eksempel infeksjoner. I og med at diagnosen ME forutsetter at annen kjent årsak til 

sykdomsbildet er utelukket, er det ikke mulig å avgjøre hvilke faktorer som har betydd mest i 

det enkelte tilfellet. 

Fratar pasienter tilbud og håp 

I en biopsykososial sykdomsmodell blir Saugstads skille mellom behandling og mestring 

meningsløst.  

Én av flere årsaker til at effekten av CBT varierer, kan være at psykologiske mekanismer har 

varierende betydning. Det vet vi ikke. Ved å hevde at slike mekanismer alltid er 

underordnet og at mestring ikke kan være behandling, fratar Saugstad en rekke 

pasienter både et behandlingstilbud og håp. 

Lightning Process - fersk forskning 

Saugstad avviser også treningsprogrammet Lightning Process (LP). LP er i praksis en form 

for CBT.  

En helt fersk vitenskapelig artikkel i det velrenommerte tidsskriftet Archives of Diseases in 

Childhood, som utgis av British Medical Journal publishing group, konkluderer med at LP i 

kombinasjon med tiltak for å bedre søvn, samt gradvis økning i oppmøte på skole, i fysisk 

trening og i sosiale aktiviteter, var effektivt i behandlingen av mild til moderat ME hos 

ungdom. Artikkelen avviser samtidig at LP kan være skadelig. 

Slik jeg ser det, benytter Saugstad professoral autoritet i et etisk tvilsomt forsøk på å fremme 

sin egen overbevisning og samtidig stanse en behandlingsform som kan ha gunstig effekt hos 

mange. 

 

http://adc.bmj.com/content/early/2017/09/21/archdischild-2017-313375


28. sep. 2017 16:00 29. sep. 2017 13:20 Ole-Bjørn Tysnes (overlege/professor) og Jone 

Furlund Owe (overlege, PhD), Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 

29sept2017 | ME er ikke en betennelse i hjernen. 

ME er ikke en betennelse i hjernen | Tysnes 

og Owe 

Professor Saugstad bruker sin medisinske autoritet til å undertrykke pasienter som er blitt 

friske og vil dele sin erfaring.  

 

  

FOTO: Shutterstock Professor Saugstads måte å uttale seg på gir støtte til synet om at 

pasienter som kommer seg etter kronisk utmattelse/ME aldri har hatt denne 

sykdommen.  

  

Ole-Bjørn Tysnes (overlege/professor) og Jone Furlund Owe (overlege, PhD), Nevrologisk 

avdeling, Haukeland Universitetssykehus  

28. sep. 2017 16:00 29. sep. 2017 13:20  

Professor Ola Didrik Saugstad ved Universitetet i Oslo har den 21. september 2017 en 

debattartikkel om kronisk utmattelsessyndrom/ME. Bakgrunnen for hans innlegg er et initiativ 

tatt av pasienter som er blitt friske av ME og av pårørende til pasienter som er blitt friske av 

ME. Gruppen har ønsket å bidra med erfaringer som gjorde at disse klarte å komme seg ut av 

tilstanden med energisvikt. 

Invalidiserende 

Kronisk utmattelsessyndrom/ME kan være en svært invalidiserende tilstand for personer som 

rammes. Pasientene er i varierende grad påvirket. I de verste tilfellene vil pasientene knapt 

kunne bevege seg, og de må ha hjelp til de enkleste gjøremål. Flertallet av pasientene har et 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2QWBG/Lytt-til-ME-pasientene--Ola-Didrik-Saugstad
https://www.aftenposten.no/norge/i/bpJwg/De-vet-mye-om-hvordan-man-blir-frisk-av-ME-Na-onsker-de-a-dele-sine-erfaringer


høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å 

kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv.  

 
Overlege Ole-Bjørn Tysnes, Haukeland Universitetssyekhus  

Over en årrekke har det vært diskutert og etablert forskjellige diagnostiske kriterier for 

kronisk utmattelsessyndrom/ME, men kriteriene baseres i hovedsak på symptomatologi og 

ikke objektive, medisinske funn. Etter en årrekke med omfattende forskning er det fremdeles 

ikke funnet reproduserbare sykdomsforandringer eller mekanismer som lar seg påvise 

gjennom selv de mest sofistikerte medisinske analyser. 

Misbruker medisinsk autoritet 



 
Overlege Jone Furlund Owe, Haukeland Universitetssykehus  

Ola Didrik Saugstad hevder i sin kronikk at kronisk utmattelsessyndrom/ME er en 

betennelsestilstand som rammer hjernen (hjernebetennelse). Han tar sterkt avstand fra at dette 

dreier seg om en sykdom som kan ha psykologiske elementer. Han refererer til én studie på 

fagfeltet som antyder forandring i tarmfunksjon hos ME-pasienter, og hvordan man på denne 

bakgrunn beskriver muligheten for psykologiske mekanismer for ME som «latterlig». 

På denne måten bruker han sin medisinske autoritet for å undertrykke personer med 

livserfaring knyttet til kronisk utmattelsessyndrom/ME og som ønsker at denne erfaringen 

skal kunne benyttes av personer med denne sykdommen. Saugstad balanserer mot det som har 

vært en trend innenfor ME-miljøet over en årrekke: «Personer som blir friske av ME har aldri 

hatt denne sykdommen». 

Ingen funn av betennelse i hjernen 

Hjernebetennelser er tilstander som utredes og håndteres av nevrologer eller barneleger. 

Betennelsestilstander i hjernen vil hos nesten alle pasienter på et eller annet tidspunkt i 

sykdomsforløpet føre til at sykdommene kan diagnostiseres enten med billeddiagnostikk, ved 

undersøkelse av spinalvæsken (ryggmargsvæsken), nevrofysiologiske undersøkelser eller ved 

immunmarkører i blod. 

Det kan ikke utelukkes at det finnes sjeldne tilfeller med betennelser i hjernen hvor de nevnte 

supplerende undersøkelser ikke viser forandringer forenlig med betennelse i hjernen, men 

slike tilfeller må være ekstremt sjeldne.  

Ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus har vi systematisk undersøkt 

personer med mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/ME. Resultatene ble publisert i en artikkel 

i Tidsskrift for Den norske legeforening i februar 2016. Av 365 pasienter fylte 48 aksepterte 

http://tidsskriftet.no/2016/02/originalartikkel/utredning-ved-mistenkt-kronisk-utmattelsessyndrommyalgisk-encefalopati
http://tidsskriftet.no/2016/02/originalartikkel/utredning-ved-mistenkt-kronisk-utmattelsessyndrommyalgisk-encefalopati


diagnostiske kriterier for diagnosen kronisk utmattelsessyndrom/ME. Omfattende utredning 

av pasientene viste ingen funn som tydet på at disse pasientene hadde betennelse i hjernen. 

Undergraver pasienters muligheter 

Undertegnede nevrologer som arbeider med denne pasientgruppen, er av den oppfatning at 

Saugstad misbruker sin autoritet til å kjempe for en oppfatning han har om sykdommen som 

isolert organisk betinget. Han fratar på denne måten pasienter mulige symptombedrende 

tiltak. Saugstads måte å uttale seg på gir støtte til synet om at pasienter som kommer seg etter 

kronisk utmattelse/ME, ikke har hatt korrekt diagnose. Det er en realitet at mange personer 

med denne type sykdom har mulighet til å komme seg ved hjelp av egeninnsats. 

Ola Didrik Saugstad undergraver mulighetene til ME-pasienter gjennom sitt innlegg. 

Initiativet foretatt av gruppen med erfaring innen ME-sykdom må ønskes velkommen. 

Hverken Ola Didrik Saugstad eller undertegnede nevrologer vet hva som er årsaken til at 

personer kan utvikle kronisk utmattelse/ME. Så vel biologiske som psykososiale 

forklaringsmodeller er aktuelle, men å beskrive kronisk utmattelse/ME som en 

betennelsestilstand i hjernen, er i beste fall en misforståelse. 

 

 
 

2. okt. 2017 17:00 13:48 Morten Nissen Melsom, fysiolog, overlege, dr.med., 2 okt2017: 

ME kan ikke kureres som psykisk sykdom 

ME kan ikke kureres som psykisk sykdom | 

Morten Nissen Melsom 

Man må ikke gå i den fellen at man friskmelder syke mennesker bare fordi den medisinske 

utviklingen ikke er kommet langt nok.  

 

  



FOTO: Shutterstock En god, pålitelig og sikker diagnostisk test for ME finnes 

foreløpig ikke, men artikkelforfatteren har god tro på at den vil komme.  

 

Morten Nissen Melsom, fysiolog, overlege, dr.med.  

2. okt. 2017 17:00 13:48  

I Aftenposten 26. september har leder for legene i NAV Akershus, Georg Espolin Johnson, 

skrevet om sine synspunkter på ME og behandling. Johnsons innlegg er en replikk til et 

tidligere innlegg fra professor Ola Didrik Saugstad som uttalte «at ME/CFS er en alvorlig, 

fysisk, kronisk og kompleks multisystemsykdom som er sterkt funksjonsnedsettende, og at 

misforståelsen om at sykdommen er psykogen eller en form for somatisering må opphøre».  

Johnson argumenterer sterkt for at kognitiv adferdsterapi og lightning process (varianter av 

psykologisk behandling) har god effekt på ME, og etterlater dermed et inntrykk av at ME er et 

psykisk/psykosomatisk problem. 

Det er verdt å minne om at det kliniske bildet ved ME kan minne om det man ser ved for 

eksempel hypotyreose (lavt stoffskifte). Man hadde ingen diagnostisk test for hypotyreose før 

man fant hormonet tyroksin for ca. 100 år siden. Før den tid oppfattet man ofte disse 

pasientene som late og giddalause – og fete. I dag ville ingen seriøst foreslå å la psykologer 

behandle hypotyreose. Hypotyreose kan nå diagnostiseres ved at man finner for lavt tyroksin i 

blodprøve. 

Opphopning av melkesyre 

Ved siste verdenskongress for ME i USA for et år siden ble det fremlagt store mengder 

forskningsresultater som tyder på at ME-pasienter har svikt i en rekke cellebiologiske 

systemer, og mye peker i retning av at mitokondriene (cellenes energikraftverk) ikke fungerer 

normalt, noe som gir redusert evne til aerob forbrenning og dermed opphopning av melkesyre.  

Dette rammer alle aktive celler i kroppen, og pasientene vil dermed kunne få symptomer fra 

mange organer. 

Sikker ME-test finnes foreløpig ikke 

Opplevelsen av hvordan det er å ha for mye melkesyre i kroppen, har de fleste mennesker som 

har vært fysisk aktive, erfart som ubehagelig. Friske mennesker blir heldigvis kvitt 

melkesyren raskt etter fysisk aktivitet, men det skjer antagelig ikke hos ME-pasientene. En 

god, pålitelig og sikker diagnostisk test for ME finnes foreløpig ikke.  

Ettersom man stadig opparbeider mer kunnskap om de biokjemiske og cellebiologiske 

forandringene som skjer ved denne sykdommen, vil man ganske sikkert komme frem til en 

test – slik man altså gjorde for hypotyreose for ca. 100 år siden. Forhåpentlig vil man etter 

hvert også innhente så mye kunnskap og forståelse om sykdommen at man vil kunne finne 

frem til en virksom behandling. 

Placebo og mestringsfølelse 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dyy0q/Skjevt-om-ME-og-ME-behandling--Georg-Espolin-Johnson
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2QWBG/Lytt-til-ME-pasientene--Ola-Didrik-Saugstad


Hvis man tenker at ME skyldes syke mitokondrier, er det vanskelig å tenke seg at psykologisk 

behandling skulle være effektiv. Psykologisk behandling kan imidlertid alltid ha effekt – dels 

som placebo, og dels fordi det gir økt sykdomsmestring – hvordan den syke takler sin 

sykdom. 

Det er å håpe at Johnsons oppfattelse av ME som et psykisk/psykosomatisk problem, ikke er 

representativt for de ansvarlige legene i NAV. Man må ikke gå i den fellen at man friskmelder 

syke mennesker bare fordi den medisinske utviklingen ikke er kommet langt nok. 

 

 

3. okt. 2017 17:30 2. okt. 2017 13:06 Ola Didrik Saugstad Professor 1 i Pediatri, 

Universitetet i Oslo 

, 3 okt2017: ME er en alvorlig, fysisk, kronisk og kompleks multisystemsykdom  

«ME er en alvorlig, fysisk, kronisk og 

kompleks multisystemsykdom» | Ola Didrik 

Saugstad 

Jeg har aldri utropt meg til ME-ekspert, men jeg har et dypt engasjement for pasientene som 

føler seg ignorert eller feilbehandlet  

  

FOTO: KieferPix / Shutterstock / NTB scanpix Det er ingen studier som har undersøkt 

den gruppen som jeg er opptatt av, de aller sykeste ME-pasientene, skriver Ola Didrik 

Saugstad.  

  



  

Ola Didrik Saugstad   

Ola Didrik Saugstad  

Professor 1 i Pediatri, Universitetet i Oslo 

3. okt. 2017 17:30 2. okt. 2017 13:06  

I en artikkel i Aftenposten 22. september presenterte jeg noe av utviklingen innen 

internasjonal ME-forskning og siterte fra den mest omfattende sammenfatningen som 

konkluderer: «ME/CFS er en alvorlig, fysisk, kronisk og kompleks multisystemsykdom som 

er funksjonsnedsettende, og at misforståelsen om at sykdommen er psykogen eller en annen 

form for somatisering må opphøre.» 

Dette har falt Vegard Bruun Bratholm Wyller (26. september), Georg Espolin Johnson (26. 

september) og Ole-Bjørn Tysnes og Jone Furulund Owe (28. september) tungt for brystet. 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2QWBG/Lytt-til-ME-pasientene--Ola-Didrik-Saugstad
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/e990R/Kort-sagt_-tirsdag-26-september
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dyy0q/Skjevt-om-ME-og-ME-behandling--Georg-Espolin-Johnson
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dyy0q/Skjevt-om-ME-og-ME-behandling--Georg-Espolin-Johnson
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4ylW6/ME-er-ikke-en-betennelse-i-hjernen--Tysnes-og-Owe


Hvis de er uenige i denne konklusjonen fra en ledende medisinsk institusjon i USA, som 

støttes helt til topps i National Institutes of Health, burde de kanskje heller ha kritisert 

rapporten og forskerne som står bak den, i stedet for å skyte på meg? 

Ikke betryggende 

Tysnes og Owe går hardt ut fordi jeg henviser til forskning som indikerer at ME-pasienter kan 

ha betennelse i hjernen. Heldigvis for dem innrømmer de at det kan forekomme. En 

amerikansk studie fra Columbia universitetet (Hornig og medarbeidere, 2016) viste 

signifikante endringer i inflammasjonsmarkører i cerebrospinalvæsken til ME-pasienter.  

Studiens hovedforfatter bekrefter overfor meg at funnene gir grunnlag for å si at ME-pasienter 

har en betennelse i sentralnervesystemet (Aftenposten har kopi av korrespondansen). Det er 

ikke betryggende at Tysnes og Owe ikke er oppdaterte og heller ikke vil diskutere 

internasjonale forskningsresultater. 

Feil om adferdsterapi 

Espolin Johnson tar feil når han påstår at «den eneste behandlingsformen som i tillegg til 

gradert treningsterapi har vist lovende effekt ved ME, er kognitiv adferdsterapi».  

Det er ingen studier som har undersøkt den gruppen som jeg er opptatt av, de aller 

sykeste ME-pasientene. I tillegg er PACE-studien om kognitiv adferdsterapi blitt 

grundig plukket fra hverandre.  

Metodisk var studien tvilsom, og diagnosekriteriene var langt videre enn det som anbefales av 

Helsedirektoratet i Norge. Svært syke pasienter er heller ikke inkluderte.  

Den massive kritikken mot studien medførte at Journal of Health Psychology publiserte et 

spesialnummer i sommer med noe av den sterkest tenkelige kritikk av et forskningsprosjekt, 

som går langt utover vanlig forskningskritikk som Wyller mener dette er. Centers for Disease 

Control i USA fjernet nylig fra sine nettsider kognitiv adferdsterapi som en behandlingsform 

ved ME. 

Lightening Process  

Den engelske studien som viser effekt av Lightening Process hos ungdom med ME er 

selvfølgelig interessant, men må likevel gjennomgås kritisk.  

Ifølge forskningsgruppen bak studien oppfyller oppimot 1 % av engelsk ungdom kravene for 

ME diagnose, en langt større gruppe enn det vi diskuterer i Norge. Det er derfor grunn til å tro 

at studien omfatter en til dels annen pasientgruppe enn det norske helsemyndigheter definerer 

som ME-syke. Kriteriene for forbedringer er stort sett subjektive og bare 30 % av dem som 

var aktuelle for studien valgte å delta, med stor fare for utvalgsskjevheter. 

Usannhet 

http://me-pedia.org/wiki/Mady_Hornig
http://www.meassociation.org.uk/2017/07/journal-of-health-psychology-special-issue-on-the-pace-trial-introduction-by-david-marks-31-july-2017/
http://www.meassociation.org.uk/2017/07/journal-of-health-psychology-special-issue-on-the-pace-trial-introduction-by-david-marks-31-july-2017/


Wyller mener jeg «iscenesetter meg selv som ME-ekspert.» Jeg har aldri utropt meg til det og 

vet det er mye jeg ikke skjønner når det gjelder ME. Men jeg har et dypt engasjement for ME-

pasientene som føler seg ignorert eller feilbehandlet, ikke minst på grunn av holdninger 

Wyller målbærer.  

Jeg har fått god innsikt i forskning om ME gjennom deltagelse på internasjonale ME-

kongresser og personlig kontakt med ledende ME-forskere. Wyller presenterer en usannhet 

når han hevder at jeg aldri har drevet egen forskning på ME. Jeg har vanskelig for å tro 

at Wyller ikke har fått med seg at jeg de siste årene har vært med på å bygge opp et sterkt 

forskningsmiljø omkring ME, immunologi og genetikk. Jeg er med i ett av de fire prosjektene 

som nylig fikk millionbevilgninger fra Norges Forskningsråds ME-satsing. 

Wyller tar feil når han hevder at jeg får følge av en liten, men høyrøstet gruppe av ME-

pasienter som kjemper med nebb og klør mot at «sjelen» skulle ha noe med saken å gjøre. 

Manglende respekt 

Wyller har sikkert sine tilhengere, men det er over 4000 medlemmer i Norges ME-Forening, 

og det er store internasjonale pasientorganisasjoner som Wyller karakteriserer på denne 

måten. Det er heldigvis sjelden man opplever en slik manglende respekt fra en lege overfor de 

pasientene han skulle hjelpe. De ME-syke er villig til å prøve det meste for å bli friske. 

Wyller karakteriserer internasjonal biomedisinsk forskning som villedende og utdatert. Denne 

forskningen har skutt fart, og mange funn er truende for den psykosomatiske posisjonen 

Wyller representerer. Wyller har bygget sin akademiske karrière på et paradigme som 

raskt taper terreng. For de ME-syke gir denne utviklingen håp for fremtiden.  
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ME er en dårlig diagnose | Erik B. 

Rasmussen 

ME-diagnosen brukes på veldig ulike tilstander, og de som stiller den, gjør det av ulike 

grunner og på ulike måter.  

  



  

FOTO: Cindy Goff / Shutterstock Det er ikke rart om noen pasienter blir bedre av 

kognitiv terapi eller trim, mens andre blir verre eller er rimelig upåvirket, skriver 

innleggsforfatteren.  

 

Erik B. Rasmussen, stipendiat ved Senter for profesjonsstudier  

7. okt. 2017 17:00 6. okt. 2017 13:39  

Det går for tiden en diskusjon om ME. Debatten er viktig, men debattantene snakker dårlig 

sammen og virker fremfor alt opptatt av å sable ned sine meningsmotstandere. Det som ligger 

til grunn for debatten, er spørsmålet om hva ME pasienter har – og dermed hvilke tiltak som 

kan hjelpe. Debattantene er uenige om hva svaret er, og om hvor man bør lete etter det. Det 

som virker klart, er at motsatte syn finner støtte i en mangfoldig forskningsfront. 

Jeg er sosiolog og forsker blant annet på legers arbeid med å diagnostisere ME og andre 

tilstander som ofte kalles «medisinsk uforklarte plager og sykdommer».  

 

 

Kan begge sider ha rett? 

Basert på samtaler med leger og lesing av faglitteraturen, mener jeg det er et perspektiv som 

glemmes i denne debatten og som kanskje også kunne virke dempende på gemyttene: Kan det 

være at begge sidene har rett? Hvordan skulle i så fall dette være mulig? Én mulighet er 

denne: ME er en dårlig diagnose. La meg forklare: 

Det er mange grunner til at leger stiller diagnoser, men den viktigste grunnen må være den 

pragmatiske – at leger vet hva de skal gjøre når de kjenner diagnosen. Dersom dette fikk stå 

som kriteriet på hva som gjør en diagnose god, måtte konklusjonen være at ME er en dårlig 

diagnose. Det er det to grunner til. 

Ulike tilstander 



For det første: ME-diagnosen brukes på veldig ulike tilstander, og de som stiller den, gjør det 

av ulike grunner og på ulike måter. Nå tenker jeg ikke bare på de formelle kriteriene som 

ligger til grunn (det finnes flere), men på de praktiske og vanemessige måtene diagnosen 

stilles på, ulike steder i landet og i verden. (Dette har ME-diagnosen til felles med andre 

diagnoser, se for eksempel i boken ADHD og det disiplinerte samfunn). 

Resultatet er at ME-diagnosen brukes på ulike måter, og på til dels svært ulike tilfeller. Det 

ville derfor være overraskende om ett og samme tiltak fungerte på dem alle. Det virker tvert 

om rimelig om mange av dem som bærer samme diagnose har ulike behov, og kanskje også 

ulike plager. 

Legene er uenige 

For det andre: Legene vet ikke nødvendigvis hva de skal gjøre selv om de kjenner diagnosen. 

De er i alle fall ikke enige med hverandre (noe den pågående debatten eksemplifiserer). Og 

dette henger igjen sammen med det foregående poenget: Når det forskes på tiltak mot ME, 

forskes det på folk som har fått samme diagnose, men som ellers på mange måter er ulike 

hverandre.  

Det er derfor heller ikke rart om noen blir bedre av kognitiv terapi eller trim, mens andre blir 

verre eller er rimelig upåvirket. 

Erfaringsbasert skjønn 

Det er imidlertid andre ting som kan gjøre diagnoser gode. De kan for eksempel være trygge 

og meningsfulle å forholde seg til for pasienter som lurer på hva som feiler dem. Vi bør derfor 

heller ikke uten videre forkaste diagnosen.  

Men kanskje snakket om ME, og om hva som bør gjøres, i større grad bør bære preg av den 

uklarhet og forvirring som faktisk preger både forskning og praksis. Kanskje må vi ty til 

erfaringsbasert skjønn og innsikt i enkeltpasienters situasjon og muligheter? I alle fall inntil 

videre. 

 

 

Vegard Bruun Bratholm Wyller, 10 okt2017: Feilinformasjon om ME kan skremme 

pasienter fra dokumentert behandling 

Feilinformasjon om ME kan skremme 

pasienter fra dokumentert behandling | 

Vegard Bruun Bratholm Wyller 

Mitt råd til ME-pasienter: Ikke lytt til Ola Didrik Saugstads udokumenterbare svartmaling.  



 

  

FOTO: Shutterstock Ola Didrik Saugstads feilinformasjon om ME kan skremme 

pasienter fra å forsøke dokumentert behandling, skriver innleggsforfatteren.  

 

Vegard Bruun Bratholm Wyller, professor og overlege, Akershus universitetssykehus  
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Ola Didrik Saugstad er en meget anerkjent forsker i nyfødtmedisin. Det er derfor 

overraskende at han i ME-debatten (Aftenposten 4. oktober) bryter flere regler for 

vitenskapelig tenkning og formidling: 

 Saugstad tier om forhold som påvirker hans habilitet: Saugstad er pårørende til en ME-

pasient (se Dagbladet 01.10.2010). Hans engasjement er både forståelig og prisverdig, 

men det blir villedende når han fremstår som nøytral, vitenskapelig ekspert.  

 Saugstad overser forskning som ikke støtter hans eget syn: Tre eksempler: 1) Saugstad 

tar for gitt at de sykeste ME-pasientene er grunnleggende forskjellige fra mindre syke 

pasienter, til tross for forskning som indikerer det motsatte (Acta Pediatrica 

2015;104:498). 2) Saugstad påstår at PACE-studien er «plukket fra hverandre», til 

tross for en fersk artikkel der 19 toppforskere imøtegår kritikken (Journal of Health 

Psychology 2017;22:1113). 3) Saugstad fortsetter å forfekte et skille mellom 

«psykisk» og «fysisk», til tross for en mengde studier som viser at både mentale og 

kroppslige forhold kan ha betydning for sykdom - sorg øker for eksempel risikoen for 

både hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft (Journal of Epidemiology and Community 

Health 2007;61:455). 

 Saugstad forveksler samtidighet med årsakssammenheng: At betennelsesmarkører 

påvises i nervesystemet hos ME-pasienter, beviser ikke at betennelse er årsaken til 

utmattelse. En illustrasjon fra et annet fagområde: At pasienter med lungekreft ofte har 

gule fingre, betyr ikke at de gule fingrene forårsaker kreften (både lungekreft og gule 

fingre kan skyldes røyking. 

Bryter med saklighetskrav 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7bGno/ME-er-en-alvorlig_-fysisk_-kronisk-og-kompleks-multisystemsykdom--Ola-Didrik-Saugstad
https://www.dagbladet.no/nyheter/bare-legesonnen-har-fatt-erstatning-etter-vaksina/64726031


 Saugstad har ikke publisert sine forskningsfunn. Saugstad skriver at han de siste årene 

har bygget opp et sterkt forskningsmiljø på ME. Da må man spørre: Hvorfor er ikke 

funnene fra denne forskningen publisert i vitenskapelige tidsskrifter? Enhver forsker 

bør gjøre sine resultater offentlig tilgjengelige. 

 Saugstad bryter med kravet til saklighet. Saugstad argumenterer som om jeg mener at 

ME «bare er psykisk» - men det er å tillegge meg et standpunkt jeg ikke har. En 

kompleks sykdom som ME må forståes helhetlig, og derfor er selvsagt alle 

vitenskapelige funn – biomedisinske som psykososiale – interessante og viktige. Mitt 

eget vitenskapelige arbeid bygger på en slik helhetstilnærming: Jeg har skrevet 25 

forskningsartikler om genetikk, immunologi, blodstrømsregulering, hormonregulering, 

hjernefunksjon og legemiddelbehandling hos ungdommer med ME – og 4 

forskningsartikler om mentale forhold. 

Vitenskap vs. ideologi 

 Saugstad forveksler vitenskapelig diskusjon med ideologisk kamp: Jeg kunne – i 

likhet med Saugstad - mobilisert internasjonale autoriteter til støtte for mitt syn. Men 

slike retoriske grep er en avsporing. For vitenskap handler ikke om å vinne en 

diskusjon, men om å finne en sannhet. For noen hundre år siden påstod mange 

autoriteter at solen gikk i bane rundt jorden. Men påstanden ble ikke sann av den 

grunn. 

Saugstads feilinformasjon om ME kan skremme pasienter fra å forsøke dokumentert 

behandling. Jeg gjentar derfor mitt innstendige råd: Ikke lytt til Saugstads udokumenterte 

svartmaling, men forsøk kognitiv terapi eller beslektede behandlingsformer! Forskning viser 

at risikoen er minimal, mens den mulige gevinsten er stor. I beste fall kan man bli frisk. 

 

 

 

Vogt og Stranheim, 11 okt2017: Håpet for ME-pasienter er her allerede 

Håpet for ME-pasienter er her allerede | 

Vogt og Stranheim 

Ikke alle kan forventes å bli friske av ME. Det betyr ikke at de som ikke blir bedre, har en 

annen og mer «ekte» sykdom enn de som blir friske.  

 



  

FOTO: Shutterstock Foreningen Recovery Norge er en pasientorganisasjon for dem 

som er blitt friske av ME. De er blitt det gjennom metoder som gir mulighet til å 

påvirke kroppslige reaksjoner, skriver innleggsforfatterne.  

 

Henrik Vogt, lege, PhD og faglig rådgiver, og Bård Stranheim, Recovery Norge  
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Nylig lanserte vi Recovery Norge, en ny type pasientorganisasjon for dem som er blitt friske 

av blant annet kronisk utmattelsessyndrom eller ME (CFS/ME). De er blitt det gjennom 

metoder som innebærer tenkning, handling og metoder som gir mulighet til å påvirke 

kroppslige reaksjoner. Vårt mål er å bruke medlemmenes erfaringer til å bidra med forståelse 

og håp for dem som ennå lider. 

Dessverre ser vi aktører i CFS/ME-landskapet som tar håp. Dette er spesielt bekymringsfullt 

fordi forskning viser at det å overbevise disse pasientene om at de er rammet av noe man 

umulig kan gjøre noe med i seg selv gir dårligere prognose. 

 



 
Henrik Vogt, lege, PhD og faglig rådgiver  

Tor Stenersen  

Likevel har forskere og andre aktører gjennom mange år stadig lovet pasientene en enkel, 

biomedisinsk årsak, biomarkører og en farmakologisk kur. Mellom linjene forteller de 

pasientene at håpet tilhører fremtiden. Ikke nåtiden. 

Leger som en del av problemet 

Biomedisinske forskere har gjennom årene produsert mange unormale funn i en rekke 

organsystemer i denne pasientgruppen. Noen er falske funn som ikke gjenfinnes av andre 

forskere. Andre er reelle, men må tolkes i lys av kroppens fysiologi for øvrig. 



 
Bård Stranheim  

De utelukker ikke nødvendigvis at pasienten kan gjøre noe med problemet. Men når en 

forsker finner noe blant kroppens molekyler og celler, proklameres det imidlertid ofte at 

han/hun har funnet en forklaring. Og selv om dette ofte hylles som gjennombrudd som skal gi 

håp, innebærer det at allerede hjelpeløse og nedkjørte mennesker får vite at de er rammet av 

noe de ikke kan gjøre noe med. Leger og forskere risikerer slik å bli en del av selve 

helseproblemet. 



Avskriver metoder for tilfriskning 

Ola Didrik Saugstad, som fungerer som medisinsk rådgiver for ME-foreningen, avskriver i to 

innlegg i Aftenposten våre medlemmers erfaringer med å ha blitt friske gjennom metodene de 

har benyttet. Han velger å underkjenne forskning som tyder på at disse metodene virker og å 

fremheve de siste av en lang rekke forskere som sier at pasientene er prisgitt en alvorlig 

immunologisk, nevrologisk eller infeksiøs sykdom. 

Som Saugstad selv skriver, har han gjennom ti år besøkt flere CFS/ME-pasienter hjemme. 

Han har selv karakterisert disse som de sykeste blant de syke. Noen av dem er i dag våre 

medlemmer. De kan fortelle at Saugstad fortalte dem at de var rammet av en alvorlig sykdom 

av type hjernebetennelse eller infeksjon. Ingen visste hvor lenge de kunne bli liggende før 

biomedisinsk forskning kanskje løste problemet.  

Hva gjør det med et menneske? Det tar håp og blokkerer døren ut.  

Våre medlemmer forteller at da de likevel ble friske, hørte de ikke noe mer fra ham. Hvorfor 

ikke? 

Friske – og benektet 

Lege Morten Nissen Melsom fokuserer på sin side på en teori som går på opphopning av 

melkesyre ved CFS/ME. Melkesyre-produksjon er ikke uavhengig av kroppens stress-system, 

og må også fortolkes i en vid fysiologisk sammenheng. Slike funn må ikke bety «syke 

mitokondrier» (kroppens energiprodusenter). Ifølge Nissen Melsom skal våre medlemmer 

imidlertid faktisk være ytterst forsiktige med å tro at de er blitt friske. Men her er de altså. 

Friske. Og benektet. 

ME-foreningen ved Trude Schei fokuserer i Aftenposten 23. september på negative erfaringer 

med den typen metoder våre medlemmer har benyttet. Vi underkjenner ikke slike erfaringer. 

Alt som virker kan også ha bivirkninger. Ikke alle kan forventes å bli friske. Det betyr ikke at 

de som ikke blir bedre, har en annen og mer «ekte» sykdom eller at metodene skal avskrives. 

Vi vil bidra til håp og helse 

Både ME-foreningen og Saugstad viser til en rapport fra amerikanske Institute of Medicine 

fra 2015 som «bevis» på at CFS/ME er en «fysisk» sykdom, som folk umulig kan gjøre noe 

med. Men arbeidsgruppen bak rapporten hadde ikke mandat til å uttale seg om årsaker eller 

behandling, kun diagnostikk. Da den likevel «slo fast» hvordan sykdommen skal forstås, må 

det ses i lys av at den besto av fagfolk som tilfredsstilte den amerikanske ME-bevegelsen som 

hadde lagt press på dem som oppnevnte gruppen. 

Dette er ett eksempel på hvordan pasientgrupper internasjonalt påvirker hvordan vitenskaps-

institusjoner definerer selve problemet. Og selv om hensikten er den beste, kan forståelsen 

disse gruppene promoterer også ta håp. Vårt mål er å bidra til håp og helse basert på reelle 

erfaringer med reelle og alvorlige helseproblemer og metoder som er tilgjengelige i dag. Vi 

ønsker også at det gjennomføres forskning – både biomedisinsk og annen – på bakgrunn av 

våre erfaringer.  

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2QWBG/Lytt-til-ME-pasientene--Ola-Didrik-Saugstad
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6xov8/ME-kan-ikke-kureres-som-psykisk-sykdom--Morten-Nissen-Melsom
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6xov8/ME-kan-ikke-kureres-som-psykisk-sykdom--Morten-Nissen-Melsom
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/vaqrB/ME--hvem-er-det-som-ikke-blir-lyttet-til-Trude-Schei
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25695122


 

 

Trude Wiberg, 15okt2017: ME opplevd fra innsiden. 

ME opplevd fra innsiden | Trude Wiberg 

Vi skal lytte til dem som er blitt friske av ME. Men jeg forventer også ydmykhet tilbake og en 

forståelse for at deres metoder ikke er svaret for alle ME-pasienter.  

 

FOTO: Shutterstock Jeg er overbevist om at det finnes en reell grunn til at noen blir 

bedre av ME og andre ikke, og at den grunnen ikke er manglende innsats eller 

motivasjon hos dem som ikke blir bedre, skriver innleggsforfatteren.  

 

Trude Wiberg, ME-pasient  

15. okt. 2017 17:00 12. okt. 2017 13:34  

ME-debatten raser for tiden i Aftenposten. Jeg har hatt ME i 23 år, og ser debatten fra et 

pasientperspektiv. 

Skillelinjen går mellom dem som mener at ME har psykologiske årsaker og best behandles 

med kognitiv adferdsterapi, herunder Lightning Process («LP»), og dem som mener at ME er 

en fysisk sykdom og at kognitiv terapi bare kan bidra til sykdomsmestring. Noen mener også 

at det er en fysisk sykdom som kan kureres med psykologiske virkemidler. 

Selvfølgelig har ME psykiske implikasjoner. Det sies at mennesket kan utholde det meste hvis 

det bare vet «hvorfor» og «hvor lenge». ME-pasienter lever i uvisshet om både årsak og 

varighet.  

Sykdommen begrenser livsutfoldelsen betydelig, og reduserer både mental og fysisk 

kapasitet. Man kan ikke kompensere for fysiske begrensninger ved å kaste seg over 

intellektuelle utfordringer, eller omvendt. Livet dreier seg i stor grad om å akseptere at du 

http://tidsskriftet.no/2016/03/kommentar-og-debatt/kronisk-utmattelsessyndrom-og-erfaring-med-lightning-process


ikke kan gjøre de tingene du har lyst til. Man kan ikke være psykisk upåvirket av å leve slik, 

men det betyr ikke at man er psykisk syk. 

Jeg er ikke blitt frisk av terapi 

Jeg har selv gått i terapi, også kognitiv terapi. Det har vært viktig for å mestre sykdommen, 

men jeg er ikke blitt frisk av det. Terapeutene har heller ikke funnet noen underliggende 

psykisk sykdom som kan forklare min helsetilstand. 

Jeg har også gått på LP-kurs, og min erfaring er ikke positiv. LP er et mentalt 

treningsprogram, og tanken bak er at man blir frisk ved å endre tankemønstre. 

Markedsføringen på forhånd sa at 100 prosent av deltagerne blir friske. Jeg startet optimistisk 

på kurset, men ble bare mer sliten og syk for hver dag. Til slutt var jeg fryktelig svak, men 

kurslederen fastholdt at jeg skulle fortsette med metoden. 

Etter kurset fortsatte jeg hjemme, og på telefon mente kurslederen at den manglende effekten 

skyldtes at jeg ikke gjorde ting riktig, ikke jobbet hardt nok, eller ikke var motivert nok for å 

bli frisk. Jeg fortsatte, jobbet hardere og brukte kursmateriell for å forsikre meg om at jeg 

gjorde alt «riktig». Etter seks uker kollapset jeg, og fikk beskjed av legen om å stoppe. 

Trengte terapi etter LP 

Jeg burde fort ha skjønt at LP ikke var riktig for meg, men påvirkningen fra kurslederen var 

entydig og sterk. I ettertid er det er lett å se åpenbart kritikkverdige sider ved metoden, som at 

pasienten pålegges alt ansvar for fravær av positiv effekt. På denne måten gjøres metoden 

ufeilbarlig og uangripelig.  

For meg slo dette hardt ut. Sykdomsforverringen og selvbebreidelsen for at jeg hadde feilet 

der «100 prosent» av pasientene lyktes, gjorde at jeg ble alvorlig deprimert for første og 

eneste gang i løpet av mine 23 år med ME. Jeg måtte gå i terapi for å legge LP bak meg. 

På kurset fikk vi dessuten høre at « … hvis du sier til deg selv at du er syk, så blir du 

aldri frisk».  

Selv om jeg nærmest krabbet ut av kurslokalet den siste dagen, skulle jeg si at jeg var frisk. 

Senere har jeg møtt og lest om folk som sier at de er friske, men som likevel ikke klarer å 

jobbe. LPs selverklærte suksessrate er derfor neppe reell. 

Mange er blitt sykere av LP 

Jeg velger å dele denne erfaringen fordi det er mange som er blitt sykere av LP. Vi hører 

suksesshistoriene, men ikke så mange negative. Det er ikke like kult å stå frem med en slik 

historie, og dessuten er det jo slik at «jeg kjempet og vant»-oppslag slår bedre an i mediene.  

En undersøkelse av tidligere LP-deltagere i Storbritannia viste at 44 prosent ble bedre, 35 

prosent opplevde ingen endring og 21 prosent ble verre. Det er derfor ingen grunn til å føle 

seg alene om man har prøvd LP og ikke hatt effekt. Man skal heller ikke tro at man går glipp 

av en sikker kur om man ikke har råd til å betale de 16 500 kronene kurset koster. 



Vi skal lytte til dem som er blitt friske av ME og vise interesse for deres tilnærming og 

erfaringer. Men jeg forventer også ydmykhet tilbake, og en forståelse for at deres metoder 

ikke nødvendigvis er svaret for andre ME-pasienter. Min erfaring tilsier at vi bør ha et 

nøkternt og kritisk syn på LP. Metoden er åpenbart bra for dem som blir friskere, men den slår 

dårlig ut, og kan til og med være farlig, for dem som ikke har effekt eller blir dårligere. 

Forskning gir håp 

Jeg er overbevist om at det finnes en reell grunn til at noen blir bedre og andre ikke, og at den 

grunnen ikke er manglende innsats eller motivasjon hos dem som ikke blir bedre.  

Det foregår mye interessant forskning på ME. Dette gir håp om ny innsikt og nye 

behandlingsmuligheter. Kanskje blir fremtidens diagnostisering mer differensiert? Det kan i 

så fall forklare hvorfor noen metoder fungerer for enkelte og ikke for andre.  

 

Arild Angelsen, 17okt2017 | Hjelper kognitiv terapi for ME?.  

Hjelper kognitiv terapi for ME? | Arild 

Angelsen 

Skal vi forholde oss til anekdoter eller til forskning og brede pasienterfaringer når det gjelder 

ME?  

 

  

FOTO: Shutterstock Falske forhåpninger og ukritisk markedsføring av potensielt 

skadelige behandlinger er enda verre for mennesker som lider av ME, kronisk 

tretthetssyndrom, skriver Arild Angelsen.  

 



Arild Angelsen, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  

17. okt. 2017 17:00 18. okt. 2017 13:20  

Den store britiske PACE-studien (White m.fl. 2011) er blitt et trumfkort i ME-debatten for 

kognitiv adferdsterapi (KAT). Hypotesen var at ME skyldes en «aktivitetsfrykt» som kan 

endres ved KAT. 

Etter fem års dragkamp, ble rådata offentliggjort og analysert av andre forskere. Kritikken er 

oppsummert i et spesialnummer av Journal of Health Psychology (2017). Redaktøren 

konkluderer med at studien kun bør brukes i metode-læreboken som et eksempel på dårlig 

forskning.  

 

De fleste med grunnleggende kunnskap til ME-debatten og forskningsmetoder kan vurdere 

argumentene. Her er fem grunner til PACE-studien er dårlig vitenskap: 

 Endret protokoll. Forskerne endret underveis kriteriene for å bli «frisk» 

(‘recovered’). Grensen for fysisk funksjon ble kraftig redusert og satt lavere enn 

inntaksgrensen. 13 prosent var derfor etter dette kriteriet friske allerede ved starten. 

Endringen tredoblet effekten av KAT. 

 Aktiv påvirkning. Deltagerne ble fortalt at KAT er «en virkningsfull og trygg 

behandling som har vist seg effektiv for CFS/ME». Et nyhetsbrev til deltagerne 

fortalte underveis om positive resultater for KAT. 

 Subjektive målinger. PACE-studien brukte både subjektive (selvrapporterte) og 

objektive kriterier for fremgang og tilfriskning. Subjektive kriterier viste en svak 

forbedring ved KAT på kort sikt, og det er disse som har skapt overskriftene om KAT 

som en effektiv terapi. Etter 2,5 år var disse forskjellene visket ut. Objektive mål som 

gangtest (gå i seks minutter) og arbeidsdeltagelse viste ingen effekt. 

 Subjektive forskere. Forskerne bak studien har i tiår meget aktivt anbefalt, skrevet 

opplegg og vært kursholdere for KAT. Et negativt resultat ville være et stort 

prestisjenederlag. Dette har preget debatten. 

 Vide ME-kriterier. Studien brukte de brede Oxford-kriteriene (utmattelse i seks 

måneder). Studier viser at effekten av KAT avhenger av hvem som inkluderes. 47 

prosent av deltagerne i PACE hadde en psykiatrisk diagnose, og KAT reduserte 

depresjon i denne gruppen. Dersom depresjon er årsaken til utmattelse settes ikke ME-

diagnose etter de smalere Canadakriteriene, som blant annet Helsedirektoratet viser til 

i sin ME-veileder. 

Oppsummert, så ga subjektive forfattere og målemetoder, tilpassede kriterier, aktiv 

markedsføring og vide pasientgrupper kun svake og kortvarige effekter. Disse er i tråd med 

hva man kan forvente fra en mild placeboeffekt. 

1 av 10 deltagere som fikk KAT i studien sier at de ble (svært) mye verre. 

Brukerundersøkelser viser høyere tall (1 av 4 i en undersøkelse fra ME-foreningen). Et 

kjernesymptom ved ME er forverring ved for høy mental eller fysisk aktivitet. Å tenke 

positivt kan være nyttig for mange av oss. Å overse kroppens begrensninger er en effektiv 

oppskrift på forverring for ME-syke. 



Skal vi forholde oss til anekdoter eller til forskning og brede pasienterfaringer? Kanskje er det 

å frata noen håp å si at kognitiv terapi generelt ikke virker. Falske forhåpninger og ukritisk 

markedsføring av potensielt skadelige behandlinger er enda verre.  

 

Live Landmark, 18okt2017: Studie viste ingen alvorlige bivirkninger etter Lightning 

Process. 

Studie viste ingen alvorlige bivirkninger 

etter Lightning Process | Live Landmark 

Lightning Process (LP) er ikke behandling for sykdom, men et mentalt treningsprogram.  

 

  

FOTO: Cindy Goff / Shutterstock Ikke alle har utbytte av kurset i Lightning Process, 

men ni av ti anbefaler det ett år etter, skriver LP-instruktør Live Landmark.  

 

Live Landmark  

Mastergrad i ledelse, instruktør i Lightning Process (LP) 

17. okt. 2017 17:00 18. okt. 2017 07:17  

Trude Wiberg skriver i Aftenposten 13. oktober om fortvilelsen ved å leve med ME. Som 

tidligere pasient vet jeg hvor smertefullt det er. Hun skriver også om dårlig erfaring med 

Lightning Process (LP). Det er trist, og jeg vil benytte anledningen til å oppklare: LP er ingen 

behandling for sykdom. 

LP er et mentalt treningsprogram. Ikke alle har utbytte av kurset, men ni av ti anbefaler LP ett 

år etter kurs. Tallene er basert på en undersøkelse av alle deltagere i løpet av ett år. 226 

personer deltok, og 196 personer svarte. 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/5P93O/ME-opplevd-fra-innsiden--Trude-Wiberg


 

Tre vitenskapelige studier 

Det er utført tre vitenskapelige studier på LP, hvorav to er publisert i internasjonale tidsskrift. 

En studie så på opplevelsen til unge med CFS/ME. Syv av ni ungdommer opplevde en fysisk 

og psykisk bedring etter LP, én hadde ingen effekt, og én følte skyld for ikke å lykkes og 

opplevde derfor å ha det verre. 

En annen studie fant at de som har utbytte av LP får en aha-opplevelse på kurset, de klarer å 

bruke metodene og de har en tillitsrelasjon til instruktør. De som ikke har utbytte av LP, har 

ikke erfart dette. 

Den siste studien er en randomisert kontrollert studie, selve gullstandarden i forskning. 

Hundre ungdommer med CFS/ME deltok. Den ene gruppen fikk standard behandling, den 

andre fikk standard behandling pluss LP. Gruppen som deltok på LP hadde signifikant 

bedring. Studien viste ingen alvorlige bivirkninger. 

Endre egen tilstand 

LP er kunnskap om tanker, følelser og adferd sammen med basal stressfysiologi. Deltagerne 

får opplæring i å trene opp positive tankemønstre og skru av kroppslig stressaktivering. Det er 

en praktisk metode for å påvirke seg selv og kroppslige reflekser. 

 Live Landmark var en av forfatterne bak denne artikkelen om ME i Tidsskrift 

for den norske legeforening: Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med 

Lightning Process 

Fagfolk har sammenlignet deler av LP med kognitiv adferdsterapi, men LP er ikke 

behandling. LP har et kroppslig fokus og oppmerksomhet på å fremkalle gode sinnstilstander. 

LP handler om å endre egen tilstand, som er noe annet enn å ta seg sammen og tenke positivt. 

Deltagerne har tilgang på veiledning i minst seks måneder og oppfordres til å ta kontakt med 

instruktør ved behov. Når dette er sagt, hjertet mitt blør for dem som ligger hjemme med en 

ME-diagnose, og jeg krysser fingre for en behandling til dem som trenger en medisinsk 

løsning.  

 

Ola Didrik Saugstad, 22okt2017 | Det er ikke riktig at risikoen ved LP og kognitiv 

adferdsterapi er minimal. 

Det er ikke riktig at risikoen ved LP og 

kognitiv adferdsterapi er minimal | Ola 

Didrik Saugstad 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8287.2012.02093.x/abstract
https://sykepleien.no/forskning/2012/10/cfe-me-pasienters-ulike-erfaringer-med-lightning-process
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fadc.bmj.com%2Fcontent%2Fearly%2F2017%2F09%2F21%2Farchdischild-2017-313375&data=01%7C01%7Cerik.tornes%40aftenposten.no%7C6a013670c07c46a89e1008d5159ab1f1%7C8e414aeed6e14d1398c8d3876cd2b059%7C0&sdata=2yhkpiT0T4uDIjdPGVhnwh0GOaW3cA7iwTNzA6bGAec%3D&reserved=0
http://tidsskriftet.no/2016/03/kommentar-og-debatt/kronisk-utmattelsessyndrom-og-erfaring-med-lightning-process
http://tidsskriftet.no/2016/03/kommentar-og-debatt/kronisk-utmattelsessyndrom-og-erfaring-med-lightning-process


Her går det viktigste skillet i ME-debatten.  

 

  

FOTO: Shutterstock Brukerundersøkelser viser at 10–50 prosent blir dårligere av 

behandling som kognitiv adferdsterapi (KAT) og Ligthening Process (LP), skriver 

innleggsforfatteren.  

  

Ola Didrik Saugstad  

Professor I i barnesykdommer, Universitetet i Oslo 

22. okt. 2017 16:30 19. okt. 2017 14:14  

Gruppen Recovery Norge fortalte i Aftenposten (18. september) at flere er blitt friske av ME 

med kognitiv adferdsterapi (KAT) og Lightening process (LP). Jeg hilste gruppen velkommen 

og skrev (22. september) at «det er nyttig å få kunnskap om hva som gjør at noen blir friske 

og andre ikke». Det er derfor underlig at Vogt og Stranheim (10. oktober) skriver at jeg i to 

innlegg avskriver «våre medlemmers erfaringer med å ha blitt friske gjennom metodene de 

har benyttet». 

Jeg har aldri avskrevet noen som mener de er blitt friske med LP eller andre metoder. Jeg var 

ikke avvisende da LP-metoden kom, og har selv deltatt på kurset. Jeg er glad for at Live 

Landmark støtter meg på at LP ikke er en behandling, men en mestringsstrategi (18. oktober). 

Dette henger ikke sammen med Recovery gruppens påstand om at LP gjør dem friske. ME-

pasient Trude Wiberg beskriver (16. oktober) også hvordan LP kan føre til forverring. Jeg har 

sett det hos flere. 

 

Det viktigste skillet i ME-debatten 

Professor Arild Angelsen redegjør 18. oktober for hvorfor vi ikke kan stole på resultatene fra 

PACE-studien om KAT. Brukerundersøkelser viser at 10–50 prosent blir dårligere av 

behandling som KAT og LP. 

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Komw7/Lytt-til-dem-som-er-blitt-friske--46-medlemmer-i-Recovery-Norge
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2QWBG/Lytt-til-ME-pasientene--Ola-Didrik-Saugstad
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/45j2V/Hapet-for-ME-pasienter-er-her-allerede--Vogt-og-Stranheim
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/zWWAr/Studie-viste-ingen-alvorlige-bivirkninger-etter-Lightning-Process--Live-Landmark
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/5P93O/ME-opplevd-fra-innsiden--Trude-Wiberg
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/9jm7M/Hjelper-kognitiv-terapi-for-ME--Arild-Angelsen


Det er derfor ikke riktig når overlege og professor II Bruun Bratholm Wyller (11. oktober) 

hevder at risikoen er minimal. Her går det viktigste skillet i ME-debatten. Wyller ser ikke 

noen risiko og lytter ikke til dem som har opplevd forverring, men ser bare – ifølge egne ord – 

en «liten høyrøstet gruppe» av ME-pasienter. Enhver pasientgruppe bør reagere på en slik 

karakteristikk.  

Betennelse i sentralnervesystemet  

Jeg nevnte både 22. september og 4. oktober studier og observasjoner som peker på at ME-

pasienter har en betennelse i sentralnervesystemet. En japansk studie i 2014 viste at ME-

pasienter har aktiverte immunceller i hjernen. Harvard-professor Komaroff kommenterte at 

hvis disse funnene kan reproduseres, betyr det at disse pasientene har en lavgradig 

hjernebetennelse. 

Nevrologene Tysnes og Owe fra Haukeland universitetssykehus mener jeg misbruker min 

professortittel ved å trekke frem slik forskning (26. oktober). Men forfatteren av en studie fra 

Columbia universitetet i USA bekrefter at min tolkning er riktig. ME-pasienter kan ha 

betennelse i sentralnervesystemet. Professor Frøland bekrefter at dette er en relevant 

problemstilling (17. oktober). Tysnes og Owe avslører derfor en manglende oversikt over 

ME-fagfeltet. 

Jeg diagnostiserer aldri ME  

Vogt og Stranheim hevder jeg skal ha fortalt ME-pasienter «at de var rammet av en alvorlig 

sykdom av type hjernebetennelse eller infeksjon». Dette er ikke riktig, av den grunn at jeg 

aldri diagnostiserer eller behandler ME. Det er primært fastlegenes oppgaver. Derimot 

redegjør jeg for internasjonal forskning når jeg holder foredrag eller blir bedt om å si hva jeg 

mener ME skyldes. 

I to innlegg angriper Wyller mitt forhold til ME spesielt og vitenskap generelt. Hans 

personlige angrep på meg 11. oktober overgår det meste jeg har opplevd i offentlig debatt. 

Mesteparten av det får ligge her, og professorene Frøland og Rognum har i hver sine innlegg 

(17. oktober) kommentert hans innhold og stil. Jeg mener slett ikke at forholdet mellom kropp 

og «sjel» ikke er av interesse. Men jeg er fast bestemt på at de råd og behandlinger vi tilbyr til 

pasienter, uansett diagnose skal være evidensbaserte så langt det er mulig.  

Jeg deler psykiater John Bratholms syn når han 11. oktober skriver: «ME begynner akutt hos 

tidligere friske og aktive personer gjerne etter en infeksjon, mange av dem har i tillegg 

opplevd stress i tiden før. Det er en selvfølge at en slik invalidiserende tilstand gjerne hos 

unge mennesker, kan føre til psykiske problemer.»  

Recovery Norges økonomiske interesser 

Jeg støttet Wyllers studie hvor ME-pasienter fikk det stressdempende medikamentet klonidin, 

det kunne være verdt å prøve. Studien viste ingen effekt, kanskje fordi stresshypotesen er feil. 

Til tross for dette fortsetter han med upåvirket kraft å forfekte sitt syn. I min første artikkel 

strakte jeg ut en hånd til Recovery Norge. Gruppen synes ikke å være interessert i en dialog. 

Kan det skyldes at det i gruppen har økonomiske interesser knyttet til LP? Denne 

interessekonflikten ble ikke oppgitt. 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/PkoeR/Feilinformasjon-om-ME-kan-skremme-pasienter-fra-dokumentert-behandling--Vegard-Bruun-Bratholm-Wyller
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7bGno/ME-er-en-alvorlig_-fysisk_-kronisk-og-kompleks-multisystemsykdom--Ola-Didrik-Saugstad
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4ylW6/ME-er-ikke-en-betennelse-i-hjernen--Tysnes-og-Owe
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/A40x3/Kort-sagt_-tirsdag-17-oktober
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/PkoeR/Feilinformasjon-om-ME-kan-skremme-pasienter-fra-dokumentert-behandling--Vegard-Bruun-Bratholm-Wyller
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/A40x3/Kort-sagt_-tirsdag-17-oktober


Jeg blir invitert av foreninger, kommunehelsetjeneste og sykehjem i hele landet for å holde 

foredrag om ME. Jeg kontaktes av fastleger og barnevern for å gi informasjon, fordi mange 

har sett at Wyllers tilnærming ikke løser ME-spørsmålet. Mange er blitt verre av hans ideer. 

Det er dette vi må endre. Jeg inviterer Wyller, Vogt, Tysnes og andre til å være med på denne 

dugnaden for ME-pasientene. 

 

Utmattelse kommer i mange varianter, 1nov2017 | Hilde Mørch og Gry Widerberg 

Utmattelse kommer i mange varianter | 

Mørch og Widerberg 

Er leger som forstår ME som en fysisk, postviral sykdom vår tids Semmelweis?  

 

  

Blå sløyfe på jakkeslaget viser blant annet støtte til dem som lider av ME. Gry 

Widerberg og Hilde Mørch mener at diskusjonene om hvilke behandlinger som virker 

eller ikke er meningsløs når det uheldigvis handler om ulike sykdommer.  

 

Gry Widerberg og Hilde Mørch  

pårørende til ME-syk og tidligere ME-pasient 

31. okt. 2017 17:00 1. nov. 2017 08:08  

Staten har nylig bevilget midler til forskningsprosjekter som tar utgangspunkt i ME som en 

fysisk sykdom. Nettopp derfor er ME-diagnosen igjen et hett og omdiskutert tema. Vi spør 

hvorfor mange har problemer med å erkjenne at ME høyst sannsynlig er blitt en 

sekkebetegnelse for ulike sykdommer – med den logiske følge at de syke trenger ulik 

behandling? Diskusjonen frem og tilbake om hvilken behandling som virker eller ikke er 

meningsløs når det uheldigvis handler om ulike sykdommer. 



ME er en alvorlig, fysisk, postviral sykdom (jf. ICD-10 under sykdommer i nervesystemet, 

G93.3), ofte utløst av Epstein Barr-viruset. ME er kun en av mange årsaker til kronisk 

utmattelse. Uheldigvis blandes den ofte sammen med utbrenthet, borreliose, Cronic Fatigue 

Syndrome (CFS), øresus, fibromyalgi og andre tretthets- eller slitenhetstilstander. Dermed 

debatteres ME på ulikt grunnlag og med steile skiller mellom leger som forstår ME som en 

fysisk sykdom og de som mener ME skal forstås kognitivt. 

 

Sekkebetegnelse 

Utmattelse kommer i mange varianter, og er et av de vanligste symptomer forbundet med 

sykdom. Man behøver ikke være lege for å forstå at en diagnose, som mer eller mindre 

baserer seg på symptomet utmattelse, vil romme flere sykdommer og tilstander. Det gode med 

debatten er at den muligens kan føre til større forståelse for at ME er blitt en sekkebetegnelse, 

slik at det å behandle alle de ulike lidelsene under ME-paraplyen med kognitive metoder, kan 

få katastrofale følger. Vi spør hvorfor ikke CBT/LP-tilhengerne (Cognitive Behavioral 

Therapy/Lightening Process) er interessert i hvorfor så mange ME-syke ikke blir friske av 

metodene? Hvilke alvorlig hjertesyke eller kreftsyke får innspill om å tenke seg friske? 

Hvorfor så stor motstand? 

Det er grunn til å minne om den ungarsk-østerrikske legen Ignaz Semmelweis (1818 -1865) 

som møtte massiv motstand fra andre leger som ikke ville gå med på at de selv forårsaket 

sykdom. Først etter sin død oppnådde han den vitenskapelige anerkjennelse han fortjente. Vi 

er takknemlige for de leger og forskere som tar ME-spørsmålet på dypeste alvor. Hva er 

motivet for motstanden, den manglende åpenheten og den bastante arrogansen? Vi bare spør.  

 

Dugnaden for ME-syke er i gang | Recovery Norge 4nov2017 

Dugnaden for ME-syke er i gang | Recovery 

Norge  

Det enkleste for mennesker som er blitt friske av ME, ville være å legge den mørke perioden i 

livet bak seg, uten tanke på dem som fortsatt lider.  



  

FOTO: Weerchat / Shutterstock / NTB scanpix Mennesker som er blitt friske, har 

valgt å fortsette å forholde seg til problemet for å bidra til at andre får hjelp. Det 

fortjener respekt, skriver artikkelforfatterne.  

 

Se Nederst For Navn På Artikkelforfatterne  

1. nov. 2017 17:00 4. nov. 2017 09:50  

Ola Didrik Saugstad, ønsker i Aftenposten 22. oktober en dugnad for ME-syke. Det hilser vi i 

Recovery Norge, det nye pasientnettverket bestående av mennesker som er blitt friske, 

velkommen!  

Det er svært gledelig at Saugstad nå anerkjenner våre medlemmers erfaringer av å ha blitt 

friske gjennom de metodene de har benyttet, for eksempel lightning process (LP) og kognitiv 

adferdsterapi. 

Vi håper da at dugnaden kan innebære en gjensidig nysgjerrighet for hvordan dette kan 

skje og videre forskning. At noen føler seg verre etter å ha forsøkt slike metoder, er også 

viktig. Kanskje kan forskning forklare også dette? 

«Økonomiske interesser» 

Samtidig skriver Saugstad at Recovery Norge «har økonomiske interesser knyttet til LP». 

Dette er en helt urimelig påstand.  

Recovery Norge består av mennesker som har vært syke, samt pårørende, som gjennom sine 

historier ønsker å hjelpe andre. Det enkleste for dem ville være å bare legge den mørke 

perioden i livet bak seg, uten tanke på dem som fortsatt lider. Men de har valgt å fortsette å 

forholde seg til problemet for å bidra til at de får hjelp. Det fortjener respekt.  

Lightning process-instruktører 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/8bwR2/Det-er-ikke-riktig-at-risikoen-ved-LP-og-kognitiv-adferdsterapi-er-minimal--Ola-Didrik-Saugstad


Det stemmer at av våre nå 120 medlemmer, har syv personer valgt å utdanne seg innenfor LP-

metoden. Disse er ikke medlemmer i kraft av å være LP-instruktører, men av at de selv en 

gang ble friske gjennom metoden. 

Vi mener det er urimelig å nekte dem medlemskap; deres personlige erfaringer er også 

gyldige. Men de var ikke initiativtagere og de utgjør ikke noen særskilt drivkraft i vårt arbeid.  

Initiativtaker for nettverket, lege Henrik Vogt, har ingen profesjonell eller økonomisk binding 

til LP. Recovery Norges arbeid er helt frivillig. Målet er å gi håp, forståelse og vise vei ut 

av lidelsen. Dugnaden er allerede i gang! 

Bård Stranheim, Eva Raastad, Svein Erik Høst, Mette Høvern (medlemmer) og Henrik Vogt 

(lege og faglig rådgiver) 

 

 

 

 


