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Lytt i stedet til flertallet av pasienter 

I Aftenposten 22. september hevder professor Ola Didrik Saugstad at ME er en 

«betennelsestilstand som rammer flere organer», at en studie som viser effekt av kognitiv 

terapi er «plukket fra hverandre», og at det er «latterlig» å påstå at sykdommen er 

psykologisk. 

Disse påstandene er villedende. • At immunsystemet er aktivert ved ME, betyr ikke at ME er 

en betennelsestilstand. Immunsystemet er også aktivert ved depresjon, sosialt stress og 

ensomhet – mener Saugstad at dette også er «betennelsestilstander»? 

• PACE-studien viste at kognitiv adferdsterapi har positiv effekt hos pasienter med ME. 

Studien er kritisert (som all vitenskap), men hovedkonklusjonen er ikke motbevist. En annen, 

fersk undersøkelse viser tilsvarende god effekt av «Lightning process». 

• At mentale forhold kan bidra til ME, er godt dokumentert, blant annet ved avbildninger av 

hjernen med fMRI-teknikk. Det betyr ikke at sykdommen er «psykisk», men at 

sykdomsmekanismene er sammensatte og at både mentale og kroppslige forhold kan spille en 

rolle. 

Professor Saugstad iscenesetter seg selv som ME-ekspert, men har aldri drevet egen forskning 

på ME. Han henger fast i et gammeldags skille mellom «kropp» og «sjel» og 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. 

Jeg ber nye pasienter, pårørende, helsearbeidere og helsepolitikere: Ikke lytt til dette 

pessimistiske, villedende og utdaterte budskapet! Lytt i stedet til flertallet av pasienter – 

mange er blitt helt friske! – som nyttiggjør seg moderne og dokumenterte 

behandlingsmetoder.  

Vegard Bruun Bratholm Wyller, professor/overlege, Universitetet i Oslo/Akershus 

Universitetssykehus 

 
4. okt. 2017 15:00 10:29 ME-debatten må endre fokus 5okt2017 | Hilde Nilsen, mor til 

ME-syk 

ME-debatten må endre fokus 

De siste ukene er ME blitt debattert i Aftenpostens spalter. Som mor til ME-syk i flere år er 

det fortvilende å være vitne til debatten mellom forskere, selvutnevnte eksperter, professorer, 

friske og syke, der alle slåss om sannheten. 



Selv er jeg i det fortvilte mellomlandet «svært erfaren bruker» av råd, behandling og ikke 

minst, mangel på behandling. Etter mitt skjønn er følgende fakta, og noe alle burde kunne 

enes om: 

 Forskning har vært svært nedprioritert, 5 dollar pr. ME-syk mot 115 dollar pr. MS-syk 

pr år (tall fra National Institutes of Health 2010-2014). 

 Biomedisinsk forskning har vært nærmest ikke-eksisterende 

 Behandling basert på en psykosomatisk sykdomsforståelse har ikke vært mer effektiv 

enn at tusenvis som har fulgt råd basert på disse teoriene, fortsatt er ME-syke 

 Å bruke ulike inklusjonskriterier i forskningen øker sannsynligheten for at man ikke 

finner klare svar 

 Den hjelp og behandling som tilbys ME-syke i dag er ikke god nok 

La oss legge disse premissene til grunn og sette alle gode krefter inn på å finne løsninger som 

hjelper de ME-syke. Det som er viktig nå, er å få finansiert og stimulert forskning for å finne 

effektive behandlingsmetoder. Helsemyndighetene må ta ansvar for dette. For de rammedes 

skyld må fokus nå endres! 

Hilde Nilsen, mor til ME-syk 

 
5. okt. 2017 15:00 6. okt. 2017 09:10 Virksom behandling mot ME 6okt2017 | Georg 

Espolin Johnson, lege for legene i NAV Akershus og idéhistoriker 

Virksom behandling mot ME 

I en kommentar til mitt innlegg 26. september skriver Morten Nissen Melsom i Aftenposten 3. 

oktober at man ikke må gå i den fellen «at man friskmelder syke mennesker bare fordi den 

medisinske utviklingen ikke er kommet langt nok.» Han gir uttrykk for at kroppslige plager 

relatert til psykososiale belastninger ikke er sykdom. Men det er ikke lenger gangbar medisin 

at all sykdom må ha en tilgrunnliggende kroppslig eller fysisk årsak. Og syke mennesker skal 

naturligvis ikke friskmeldes bare fordi slik årsak ikke kan påvises. 

Det er tung indikasjon på at en kombinasjon av stort press over lang tid og uheldig 

stressrespons kan bidra til ME. Det er ikke luftig teori at slik stressrespons kan gi seg utslag i 

avvikende prøvesvar. Derfor knytter det seg usikkerhet til tolkningen av de cellebiologiske 

forandringene Melsom viser til. Det er naturligvis mange ubesvarte spørsmål om ME. Men all 

den stund kognitiv terapi har dokumentert effekt hos noen (kanskje mange), er motstanden 

mot slik tilnærming meg helt ubegripelig.  

Georg Espolin Johnson, lege for legene i NAV Akershus og idéhistoriker 
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ME og sykdomsfundamentalisme 



Overlege Morten Melsom slår bastant fast i Aftenposten 3. oktober at «ME kan ikke kureres 

psykisk». Han er overbevist (!) om at sykdomsårsakene (dysfunksjon i mitokondriene) vil bli 

oppdaget i fremtiden og at en medisin deretter vil komme som kan kurere sykdommen. Det er 

sjelden kost at noen nærmest forskutterer en nobelpris. Og det er bekymringsfullt at leger 

uttrykker så sterk berøringsangst for mentale aspekter ved ME.  

Melsom bruker sykdommen hypotyreose som paradeeksempel for å illustrere sykdommer 

som i historiens løp til slutt ble forstått riktig og dermed fikk sin korrekte behandling gjennom 

«skikkelige» medisiner. Men hva om vi bruker angstlidelser som eksempel? Disse har også et 

organisk grunnlag som etter hvert er blitt riktig forstått. Det foreligger en kjent mekanisme 

som kan påvirkes av kjente medisiner (eksempelvis Stesolid) som kan fjerne angsten. Ikke 

desto mindre er det psykoterapi som er den korrekte behandlingen av angstlidelser. 

Forskjellige leger har forskjellig erfaring med pasienter som har fått sekkediagnosen ME, og 

det farger selvsagt deres syn på hva som forårsaker lidelsen. Jeg støtter samtidens initiativ fra 

personer som kan fortelle historier om bedring og tilfriskning. De viser at det sannsynligvis er 

mange veier til fenomenet ME og at det er mange veier bort derfra. Og noen blir utvilsomt 

kurert av psykoterapi. 

Jeg har selv gjennomført en slik vellykket behandling ved Oslo universitetssykehus. 

Vedkommende var så utmattet som det går an å få blitt, oppgitt av helsevesenet og på vei mot 

sykehjem. Vedkommende kunne ikke gå, satt i rullestol, orket ikke snakke, orket ikke lys og 

lyder, klarte ikke spise vanlig mat. Psykoterapi ble forsøkt som aller siste utvei. Etter seks 

måneder var vedkommende oppegående, snakkende, engasjert i verden rundt seg og deltok i 

miljøaktiviteter på linje med de andre pasientene. Vi brukte ingen medisiner. Det skjedde mye 

med kroppen til vedkommende, kanskje også noe med mitokondriene, men det skjedde 

gjennom det mentale. 

Heldigvis var det i dette tilfelle ingen sykdomsfundamentalistiske leger involvert som aktivt 

forsøkte å hindre at denne pasienten fikk den behandlingen vedkommende trengte, nemlig 

psykoterapi. 

Sigmund Karterud, professor i psykiatri 

 
Ulrik Fredrik Malt, professor emeritus i psykiatri og psykosomatisk medisin, Universitetet i Oslo, 
9okt2017 | Lite fruktbar ME-debatt. 

Lite fruktbar ME-debatt 

Debatten om kronisk utmattelsessyndrom/ME er nå lite fruktbar. Vi er nå igjen der hvor det 

impliseres at de «gode» er de som mener lidelsen ene og alene skyldes en systemsykdom. 

Men å ha et helhetssyn på mennesket, betyr ikke at man bagatelliserer lidelsestrykket. Man 

kan bry seg like meget om pasientene, også de sykeste som har ligget hjemme i årevis, som 

Saugstad fortjenestefullt gjør, selv om man ikke deler hans syn på at det bare foreligger én 

forklaring.  

Fra et menneskelig og faglig ståsted er det mer fruktbart å slå sammen kreftene for bedre å 

forstå og hjelpe dem som lider. Det å lytte til personer som har et annet syn enn en selv, og 



respektere dette uten at man tilskriver dem negative egenskaper eller vitenskapelig uvitenhet, 

er erfaringsmessig den mest fruktbare veien til ny erkjennelse. 

Ulrik Fredrik Malt, professor emeritus i psykiatri og psykosomatisk medisin, Universitetet i 

Oslo 
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ME som ulike tilstander 

ME-debatten er interessant. Jeg har behandlet ganske mange med ME i min spesialistpraksis i 

psykiatri. Disse pasientene henvises meg, oftest av fastlegen, fordi annen behandling ikke 

virker. Det har slått meg hver gang at disse pasientene virker velfungerende og psykisk friske 

i utgangspunktet. Derimot får de ofte psykiske sekundærvirkninger, som ved andre kroniske 

lidelser. Det vil si at de får psykiske plager av å være langvarig syk når behandling ikke 

virker. Det kan ofte føre til depresjoner. 

Disse pasientene kan også bære preg av å ha stått i alvorlig belastende livssituasjoner, privat 

eller yrkesmessig, over lang tid. Noe jeg tror kan bidra til å utløse sykdommen. Jeg har ikke 

lykkes med å behandle disse pasientene med psykoterapi, men jeg er ikke typisk kognitiv 

terapeut og driver heller ikke med Lightning Process. Jeg har henvist noen videre til slik 

behandling og har opplevd at resultatet varierer veldig. Det er fint at andre har lykkes med 

psykoterapi, eksempelvis psykiater Sigmund Karterud. Derimot har jeg sett flere oppnå 

vesentlig bedring med antivirale midler, som Valaciklovir, og med antibiotika, som 

Azitromax og Doxylin. Men her risikerer man å få helsemyndighetene på nakken. Bruk av 

antibiotika, gjerne over tid, er ikke akseptert av myndighetene for disse pasientene (selv om 

noen opplever at de blir friske). Og enkelte vil si at dette er rene placeboeffekter. Så det kan 

virke som at sosiologen Erik B. Rasmussen har rett; dette dreier seg om ulike tilstander som 

krever helt ulik behandling. 

Etter snart 40 år som lege vil jeg si at denne pasientgruppen kanskje kommer dårligst ut av 

samtlige. De får dårlig hjelp, blir dårlig forstått og opplever seg stigmatisert. Noen leger 

lukker døren og sier «deg kan jeg ikke hjelpe». 

Når forskning tyder på at kognitiv terapi har effekt, tenker mange leger at dette primært er en 

psykisk lidelse. Det tror jeg ikke det er, ikke for de pasientene jeg har møtt. 

Johan Bratholm, lege/spesialist i psykiatri 
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ME – en multifaktoriell sykdomstilstand 



Til tross for en påfallende økning av ME-tilfeller i vestlige land, hersker det fortsatt stor 

uenighet om sykdommens natur. Debatten om dette er sterkt polarisert, noe som også fremgår 

av de mange innleggene i Aftenposten i det siste. 

Mens mange fortsatt oppfatter ME som i alt vesentlig psykososialt betinget, med mulighet for 

vellykket psykoterapi, mener flere og flere forskere på feltet at det dreier seg om en 

multifaktoriell sykdomstilstand, hvor en rekke somatiske (kroppslige) faktorer spiller sammen 

med psykososiale faktorer både ved utløsning og vedlikehold av sykdomstegn. 

Denne oppfatningen ligger også til grunn for den omfattende utredningen fra Institute of 

medicine (IOM) i USA som Ola Didrik Saugstad henviser til (Aftenposten 4. oktober). 

Konklusjonen fra IOM, som nyter stor prestisje, er likevel ikke endelig, men er en 

oppfordring til videre forskning. Det er neppe grunnlag for å påstå som Henrik Vogt og Bård 

Stranheim (Aftenposten 10. oktober) at rapporten var et resultat av press fra den amerikanske 

ME-bevegelsen. 

Det er gjort en rekke funn hos ME-pasienter som tyder på at mange organsystemer er affisert, 

blant annet tegn på betennelse i hjernen som Saugstad nevner, og immunologiske 

forstyrrelser. Funnene spriker dog en del og er vanskelige å tolke. Er de utløsende, bidragende 

eller betydningsløse? De bør ikke uten videre avfeies som uvesentlige for 

sykdomsmekanismene. 

Et hovedproblem ved ME er at vi ikke har noen laboratorietest som definitivt sikrer 

diagnosen. Det er derfor sannsynlig at det kan være en viss heterogenitet innen ME-gruppen. 

Kan det være noe av forklaringen på den sterke uenigheten om resultater ved kognitiv terapi? 

Siden ingen sitter med fasitsvarene her, har det liten hensikt å slå hverandre i hodet med antall 

egne forskningspublikasjoner på feltet. Jeg kan heller ikke se at en erfaren forsker som 

Saugstad skulle være inhabil i ME-debatten på grunn av familiære forhold til en pasient, slik 

Vegard Bruun Wyller antyder (Aftenposten 10. oktober). 

Stig S. Frøland, professor i medisin 

 

Om feilinformasjon og saklighet 

I Aftenposten den 11. oktober advarer professor Vegard Bruun Bratholm Wyller ME-

pasienter mot å lytte til professor Ola Didrik Saugstads «udokumenterte svartmaling». 

Saugstad tar nemlig «for gitt at de sykeste ME-pasientene er grunnleggende forskjellige fra 

mindre syke». Saugstad forveksler vitenskapelig diskusjon med ideologisk kamp, skriver 

Wyller. Saugstad feilinformerer alvorlig syke pasienter slik at de i verste fall ikke følger 

Wyllers innstendige råd, nemlig at alle pasienter med diagnosen ME skal tilbys kognitiv 

terapi. «Risikoen ved slik samtaleterapi er minimal, mens den mulige gevinsten er stor. I beste 

fall kan man bli frisk», avslutter Wyller sin tirade. 

Medisinen har mange eksempler på sekkediagnoser der en samler ikke-forklarlige lidelser 

under en merkelapp. Yrkesnevrose og fibromyalgi er eksempler. Disse diagnosene rommer en 

rekke tilstander med forskjellig etiologi, dvs. forskjellige utløsende faktorer og 

sykdomsmekanismer. Å hevde, med solid støtte i internasjonal forskning, at dette også gjelder 

for ME, sammenlignes av Wyller med å forfekte at solen går i bane rundt jorden. Wyller må 



være ganske desperat når han faller for denne type argumenterer. Det mest alvorlige i Wyllers 

angrep på sin kollega, Saugstad er imidlertid påstanden om påvirket habilitet som pårørende 

til en ME-pasient. Her når Wyller et bunnmål av usaklighet, helt på grensen til det 

injurierende. Jeg spør meg om en kreftforsker som er pårørende til en kreftpasient er inhabil 

som forsker? Det er etter mitt skjønn Wyller som bryter med alle saklighetskrav. 

Torleiv Ole Rognum, professor i rettsmedisin    

 

19. okt. 2017 16:15 12:13 ME, injurier og undergrupper | Vegard Bruun Bratholm 

Wyller 20 okt2017 

ME, injurier og undergrupper 

Enhver forsker påvirkes av personlige bindinger og overbevisninger. En forsker som er 

pårørende til en alvorlig syk pasient, (likegyldig hva pasienten lider av), kan ha dårligere evne 

til å gjøre en objektiv vurdering av vitenskapelige fakta. Dersom man offentlig fremmer 

kontroversielle standpunkter om den samme sykdommen, bør man følgelig ikke fremstå som 

nøytral medisinsk ekspert, men vedstå seg rollen som engasjert pårørende.  

Jeg mener prof. Saugstad bryter med dette saklighetskravet i ME-debatten, noe som faller 

kollega Rognum tungt for brystet (17. oktober): Han påstår at min saksopplysning «er på 

grensen til det injurierende», til tross for at Saugstads rolle som pårørende har vært offentlig 

omtalt tidligere. Rognum mener tilsynelatende at personlige bindinger er irrelevante for 

vitenskapelig praksis, og at rollen som forsker gir en slags immunitet mot å bli farget av egne 

følelser og erfaringer. Dette standpunktet strider mot både sunn fornuft og 

vitenskapsteoretiske prinsipper. Forskere er – heldigvis – som alle andre mennesker: Ingen 

evner å opptre helt objektivt ved sykdom i familien. Det er ikke injurierende å påpeke dette.  

For øvrig bidrar ikke Rognum med argumenter eller fakta, men henfaller – også han! – til 

upresise sleivspark. Et eksempel: I motsetning til hva Rognum synes å tro, er vi helt enige om 

at ME kan utløses av mange forskjellige faktorer. Men det betyr ikke nødvendigvis at det 

finnes ulike undergrupper av ME. Rognum fremmer en ubegrunnet påstand om at slike 

undergrupper eksisterer. Vi har derimot undersøkt spørsmålet vitenskapelig, og finner så langt 

ingen undergrupper i våre pasientmaterialer. Dette samsvarer med resultater fra andre 

forskergrupper. Slik er det med mange andre sykdommer også: Hjerteinfarkt kan eksempelvis 

ha mange forskjellige årsaker (røyking, kosthold, gener, osv.), men å bruke dette til å skille 

mellom ulike grupper av infarktpasienter gir ingen mening.  

Vegard Bruun Bratholm Wyller, professor/overlege 

 
7. des. 2017 17:30 12:32 Kan du tenke deg frisk fra ME? Grete Linerud 8des2017 

 «Kan du tenke deg frisk fra ME?» 

De siste ukene har den livlige 12-åringen min vært stille. I går spurte jeg hva hun grublet på. 

«Det er bare det, at hvis du kan tenke deg frisk, skjønner jeg ikke hvorfor du ikke gjør det». 

http://fast.aftenposten.no/preview/article/bench.ap.276038495?forceVersion=desktop&accessToken=0bc34a1a1b807531364a43983fcdba73a8283bb7c776a3f3f874a646dd8a1597
http://fast.aftenposten.no/preview/article/bench.ap.276038495?forceVersion=desktop&accessToken=0bc34a1a1b807531364a43983fcdba73a8283bb7c776a3f3f874a646dd8a1597


Det er en oppvakt tenåring jeg har, hun har fått med seg debatten i Aftenposten. Jeg forsikrer 

henne om at det er ingenting jeg heller vil enn å bli frisk. Hun nikker, men jeg ser hun tviler. 

Tvilen deler hun med majoriteten av folkeopinionen. 

Det finnes forskning på biologiske markører hos ME-pasienter. Vi har høyt nivå av melkesyre 

i cerebrospinalvæsken, forstyrrelser i det autonome nervesystem, i muskelceller, redusert 

oksygenopptak, lavt blodvolum. Nye hypoteser lurer på om selve energidannelsen i cellene er 

påvirket. Når man måler livskvalitet hos kroniske pasientgrupper, kommer ME-pasienter 

dårligst ut. Flust av forskningsfunn til tross, folk flest anerkjenner ikke ME som en 

fysiologisk sykdom. 

I løpet av tre måneder gikk jeg fra å være aktiv tobarnsmor til å bli pleiepasient. Hver dag er 

et smertehelvete, hver natt et søvnløst mareritt. Jeg har ikke sett skog, shoppingsentre eller 

skoleavslutninger på fem år. Sykdommen har fratatt meg retten til å kjempe. Jo mer jeg 

prøver, jo mer øker symptomtrykket. 

Men det aller mest brutale er at 12-åringen min skal tro at jeg velger henne vekk. At årsaken 

til at moren hennes forandret seg til en sengeliggende bylt, er fordi hun ikke tar kampen. Så 

inntil vi har løst ME koden, oppfordrer jeg alle til å møte ME-syke med tillit. Vi vil, men vi 

får det ikke til. 

Grete Linerud, ME-pasient 

 
 


