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Birger (14 år) 

Vedvarende følelse av kraftig utmattelse i etterkant 

av en skoletur til Auschwitz, der han også hadde en 

langvarig, influensaliknende sykdom 

Innsovningsvansker 

Vekslende varme og kuldefølelse 

Hjemmeundervisning 1 gang pr. uke. Går 100 meter 

tur med hunden daglig. Mye TV-titting. 

Hodepine, svelgsmerter 

Skoleflink, pliktoppfyllende gutt. Aktiv orienteringsløper. 



1. Definisjoner og karakteristika 

Disposisjon 

2. Diagnostikk 

3. Behandling 

4. Underliggende sykdomsmekanismer/forskning 



• Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) 

• Myalgisk encefalomyopati/-myelitt (ME) 

• Nevrasteni 

• Multippel kjemisk sensitivitet 

• Gulf-war syndrome  

• M.m. 

1. Definisjoner og karakteristika 

Mange navn – samme tilstand? 



Hovedplage  

• Vedvarende utmattelse/energisvikt  

• Uvanlig kraftig 

• Forverres av beskjedne anstrengelser 

• Lindres ikke av hvile 

Symtombilde 

Ledsagende plager  

• Kroniske smerter (hode, muskler, ledd) 

• Sviktende konsentrasjon og hukommelse 

• Søvnforstyrrelser 

• Fordøyelsesbesvær 

• Vekslende varme-/kuldefølelse 

• Besvimelsestendens 

• Ømfintlighet for sanseinntrykk 

• M.m. 



• Kan variere fra lett plaget til fullstendig invalidisert 

• Flertallet faller ut av skole og sosialt liv, men er ikke 

permanent sengeliggende 

Funksjonsnivå 



Forekomst i Norge  

• Usikre tall 

• Voksne: 9000-18000 pasienter 

• Barn og unge: 600 pasienter?  

• Flest kvinner/jenter (3:1) 

• Sjelden under 10 år 

Utbredelse 

Nijhof SL, et al. Pediatrics 2011; 127: e1169-75. 

Crawley EM, et al. BMJ Open 2011; 1: e000252. 



• Langvarig forløp (år) 

• Voksne: Mange blir bedre over tid 

• Barn og unge: De aller fleste blir nesten/helt friske  

Prognose 

Samfunnsøkonomiske konsekvenser 

“Den årlige verdien av tapt produktivitet i USA [pga. CFS/ME] var 

9.1 milliarder dollar, eller ca. 20 000 dollar per pasient.” 

Reynolds KJ et al. The economic impact of chronic fatigue syndrome. Cost Eff 

Resour Alloc 2004; 2: 4.  

Sulheim et al. BioPsychoSocial Medicine 2012, 6:10 



“Ved kronisk utmattelsesyndrom kan kropp-sjel-dualismen 

hindre en grunnleggende forståelse av sykdommen”  

Marshall. J Pediatr 1999; 134: 395-405  

“… mennesker er ikke kroppsfrie ånder, 

men […] en forening av kropp og ånd” 

St. Ireneus. Mot kjetteriet, ca. 180 

Det misforståtte skillet mellom kropp og sjel 



Oppsummering 

• Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) er en sykdom 

• Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) har store negative 

konsekvenser for pasienten, de pårørende og samfunnet 

«… intet annet problem er så tett forbundet med helse og 

lykke hos skolebarn som kronisk utmattelse».  

Seham M. Chronic fatigue in the school child. A psychophysiologic study. 

Boston M & S Journal 1926.  

• Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) handler om både 

kroppen og sjelen 



2. Diagnostikk 

• Tilstrekkelig presise 

Krav til diagnostiske kriterier for klinisk bruk 

• Tilstrekkelig omfattende 



 
CDC-definisjonen av kronisk utmattelsessyndrom 
 

 
Hovedkriterier (pasienten må oppfylle alle) 
Vedvarende eller tilbakevendende utmattelse i minst seks måneder  
Utmattelsen har alvorlige konsekvenser for daglige aktiviteter 
Utmattelsen kan ikke forklares av en samtidig kroppslig eller psykisk lidelse 
Utmattelsen er nyoppstått 
Utmattelsen skyldes ikke pågående belastninger 
Utmattelsen lindres ikke av hvile 
 
Bikriterier (pasienten må oppfylle minst fire) 
Svekket hukommelse og/eller konsentrasjon 
Sår hals 
Ømme lymfeknuter på halsen og/eller i armhulen 
Muskelsmerter 
Smerter i flere ledd 
Hodepine av en ny karakter 
Søvn virker ikke oppkvikkende 
Utmattelsen forverres i etterkant av anstrengelser 
 

 

Diagnostiske kriteriesett 

Fukuda K, et al. Ann Intern Med 1994; 121: 953-9. 



Kvinne- og barneklinikken, OUS Rikshospitalet, 2008 

Wyller VB. Kronisk utmattelsessyndrom hos barn og ungdommer. Oslo: Rikshospitalet, 2008 



Hovedprinsipper 

• Utelukke andre årsaker til langvarig utmattelse  

• Identifisere et karakteristisk sykdomsbilde  

Utredning 

Andre forhold 

• Mulige årsaksfaktorer hos den enkelte 

• Komorbide (samtidige) tilstander 

• Omfanget av utmattelse og andre plager 

• Funksjonsnivå  



 
Utredningsprogram for barn og ungdommer med mulig kronisk utmattelsessyndrom 
 

Hovedkategori Spesifikasjoner 

Vurdering hos barnelege  Generell klinisk undersøkelse 
 Nevrologisk undersøkelse 
 Kartlegge mulige utløsende faktorer 
 Kartlegge mulig komorbiditet 
 Kartlegge omfanget av utmattelse og andre plager 
 Kartlegge funksjonsnivå 
Vurdering hos barnepsykiater Psykiatriske differensialdiagnoser? 
 Psykiatrisk komorbiditet? 
 Dramatisk livshendelse som utløsende faktor? 
 Grunnlag for oppstart av kognitiv atferdsterapi? 
Blodprøver Hematologi m/ differensialtelling 
 SR, CRP 
 Elektrolytter 
 Kreatinin, urea 
 Transaminaser, GT, bilirubin 
 CK 
 Glukose 
 Jernstatus 
 Thyreoideafunksjon 
 Serologi for Borrelia burgdorferi og Ebstein Barr-virus 
 ANA, Waaler/Latex 
 Glutenantistoff 
Urinprøver Stiksundersøkelse 
Bildeundersøkelser Rtg. thorax 
 UL-abdomen 
 MR-cerebrum 
Annet EEG 

 



Oppsummering 

• Grundig utredning er nødvendig 

• Men man må også klare å avslutte utredningen 

• Vide diagnosekriterier er det mest rasjonelle 



Gradert aktivitetstilpasning 

• Hovedpunkter:  

• ”Gjør regelmessig det du orker, unngå det du ikke orker” 

• Gradvis økning av alle aktiviteter 

• Individuell tilpasning – lag en plan.  

• Både for mye og for lite er galt 

• Dokumentert effektiv i randomiserte undersøkelser 

• Ingen dokumentasjon for de aller sykeste 

• Forholdsvis enkel å gjennomføre 

3.  Behandling 



Gradert aktivitetstilpasning - prinsippskisse 



Innhold – enkelte hovedpunkter 

• Grundig forklaring av sykdomsmekanismer, prognose osv.  

• Diskusjon om automatiske tanker 

• Praktiske oppgaver med fokus på mestring (integrert med 

gradert aktivitetstilpasning) 

Kognitiv atferdsterapi (CBT) 

Dokumentasjonsgrunnlag 

Kunnskapssenterets metaanalyse 

• ”Kognitiv atferdsterapi synes å bedre fysisk funksjon og livskvalitet” 

Wyller et al. Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myelagcis encefalpoati. Kunnskapssenteret 2006.  



Dokumentasjonsgrunnlag 

Nijhof SL, et al. Lancet 2012: March 1 (online) 

Barn og unge 

• 135 pasienter 12-18 år, to behandlingsgrupper (CBT via internett og ”usual care”) 

• Signifikant bedre skoledeltakelse, fatigueskåre og funksjonsskåre etter 6 måneder 

• Ingen alvorlige bivirkninger 



Annen behandling 

Farmakologisk behandling 

• Ingen sikker dokumentert effekt i randomiserte undersøkelser 

• Legemidler kan likevel være nyttig for symptomkontroll 

• Melatonin mot innsovningsvansker 

• Paracetamol/ibuprofen mot smerter 

Andre tiltak 

• Klar diagnose, ”bli tatt på alvor”, realistisk prognose  

• Forebygge komplikasjoner  

• Assistanse i forhold til trygd, arbeid, skole 

 



Oppsummering 

• Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingsformen 

• Gradert aktivitetstilpasning kan også være hensiktsmessig 



Arvelig disposisjon 

Endrede kognitive funksjoner 
(eksekutive funksjoner) 

Uspesifikk relasjon til 
psykososialt stress 
(dramatiske livshendelser) 

Endrede immunfunksjon 
(lavgradig generell betennelse) 

Uspesifikk relasjon 
til visse infeksjoner 

Endret autonom 
sirkulasjonsregulering 
(ortostatisk intoleranse) 

Endrede endokrine funksjoner 
(redusert responsivitet i 
hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen) 

Disponerende personlighetstrekk (?) 
(samvittighetsfull, perfeksjonistisk) 

Hva vet vi? 

4. Sykdomsmekanismer 

Endrede sensoriske funksjoner 
(hypersensitivitet) 



Med J Aust 2002; 176: S17-55  

En integrert modell – med hjernen i sentrum 



Lysbilde fra prof. Per Brodal, 

Anatomisk institutt, UiO  

Nettverk for smerte 

Nettverk for utmattelse 

Hjernenettverk for utmattelse og smerte 

• Følelsen av smerte og utmattelse oppstår ved synkronisert 

aktivitet i oppgavespesifikke nettverk i hjernen 

• Smerte og utmattelse er «alarmer» som skal aktiveres ved ulike 

belastninger, men som også kan i „vranglås‟ 



Fortolkning og forventning aktiverer «alarmene» 

Lysbilde fra prof. Per Brodal, 

Anatomisk institutt, UiO  

• Aktivering av nettverkene bygger på 

hjernens automatiske fortolkning av 

hva som skjer i kroppen og forventning 

til hva som kommer til å skje 

• Hjernens fortolkninger og 

forventninger kan være feilaktige 



Parasympatiske 
nerver 

Sympatiske 
nerver 

Binyrehormoner: 
• Adrenalin 
• Kortisol 

Signalstoff:  
• Noradrenalin 

Signalstoff:  
• Cytokiner 

Alarmene gir en 

kroppslig stressrespons 

HPA-aksen 

Immun-
systemet 



Kyssesyken 

Alarm! 

Mange kroppslige plager

Utmattelse

Hvordan kan «alarmene» 

gå i vranglås?  

 

Et eksempel 



Kyssesyken Skolearbeid 

Trening  

Annet 

Alarm! 

Mange kroppslige plager

Utmattelse



Kyssesyken Skolearbeid 

Trening  

Annet 

Alarm! 

Mange kroppslige plager

Utmattelse



Skolearbeid 

Trening  

Annet 

Alarm! 

Mange kroppslige plager

UtmattelseUtmattelse 

Alarm! 

Kroppslige plager 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPqpq7DR_8YCFQESLAod1HsIcA&url=http://eghacking.blogspot.com/2012/03/how-to-make-fake-error-message-pop-up.html&ei=Vmi4VfqmAoGksAHU96GABw&bvm=bv.98717601,d.bGg&psig=AFQjCNEx1G1yjn2Vhdp3T5O6SUJospBhGw&ust=1438235071074621


Immunforstyrrelser 
• Betennelse 

Hormonforstyrrelser 
• Svekket kortisolrespons 

Autonome forstyrrelser 
• Aktivert sympatikus 

• Svekket parasympatikus 

Kognitive forstyrrelser 
• Svekkede eksekutive 

funksjoner  

Vedvarende kroppslige stressresponser – 

‘sustained arousal’ 

Langvarige infeksjoner Dramatiske livshendelser 

Genetiske faktorer Predisponerende faktorer 

Utløsende faktorer 

Personlighet 

Wyller VB, et al. Behav 

Brain Funct 2009; 5: 10. 

En integrert modell for CFS/ME  

Automatiske ‘feiltolkninger’  

Aktivering av nettverk for 

smerte og utmattelse 



Petter (31 år) – om automatisk fortolkning og forventning 

Halvannet år helt sengeliggende i mørkt rom på sykehjem. 

Frisk etter mental trening – og fremdeles helt frisk mange år senere 

CFS/ME i etterkant av kyssesyken 

«Jeg går inn og ut av sykehuset i to måneder [pga. kyssesyke]. Jeg begynner å 

se på meg selv som skrøpelig, og jeg blir kjempeoppmerksom på egne kropp…»  

«Jeg blir en ”mester” i å lytte til kroppen min. Opplever jeg at noe gjør meg 

verre, er jeg mer forsiktig neste gang. Og alt er bare årsaker og virkninger.» 

«[Mental trening] får meg til å stille spørsmålstegn ved mine 

forestillinger om årsak og virkning.  Det får meg til å gjøre 

ting, som jeg tidligere trodde stred mot grensene mine, uten å 

tro eller være redd for at jeg skulle få en reaksjon. Og da fikk 

jeg det heller ikke.» 



Wyller VB, et al. Orthostatic responses in adolescent chronic fatigue syndrome: contributions from expectancies as well 

as gravity. Biopsychosoc Med 2014; 8: 22. 

Forventninger og autonome responser Respons på faktisk oppreist stilling og forestilling om oppreist stilling 

  
 

 

 
Respons på oppreist 

stilling 
 

Respons på forestilling 
om oppreist stilling 

 
CFS Friske p-verdi  CFS Friske p-verdi 

Puls (gjennomsnitt)  4.5  3.2  0.192  1.8  1.4  0.470 
 

 
   

 
  

Systolisk blodtrykk (gjennomsnitt)  -0.18  0.17  0.701  0.37  0.24  0.819 

  
   

 
  

Diastolisk blodtrykk (gjennomsnitt)  1.5  1.8  0.783  0.25  0.31  0.886 
 

 
   

 
  

Middelblodtrykk (gjennomsnitt)  0.85  1.4  0.466  0.26  0.42  0.727 
 

 
   

 
  

Slagindeks (gjennomsnitt)  -4.8  -4.5  0.690  -0.59  -0.07  0.162 

  
   

 
  

Minuttvolumindeks (gjennomsnitt)  -0.17  -0.14  0.675  0.03  0.06 0.340 
 

 
   

 
  

Total perifer motstandsindeks (gjennomsnitt)  0.55  0.67  0.587  -0.06  -0.14  0.397 

  
   

 
  

LFnorm (gjennomsnitt) 8.3  6.7  0.560  0.64  -1.4  0.042 
 

 
   

 
  

HFnorm (gjennomsnitt) -8.2  -6.8  0.579  -0.64  1.4  0.042 

  
   

 
  

LFabs (median) -36  -92  0.753  1.9  -34  0.026 
 

 
   

 
  

HFabs (median) -266  -370  0.952  -0.9  -18  0.628 

 
 

   
 

  
LF/HF (median) 0.16  0.20  0.818  0.004  -0.07  0.025 
 

 
   

 
  

Total power (median) -296 
(1014) 

-320 
(2278) 

0.952  
-28 

(131) 
-64 

(207) 
0.107 

 

Respons på faktisk oppreist stilling og forestilling om oppreist stilling 
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Noen forskningsresultater 



Nytt prosjekt - CEBA (utmattelse etter kyssesyke) 

Pasienter (n=200) 

• Genetikk 

• Mikrobiologi 

• Hormoner 

• Autonom nervefunksjon 

• Immunfunksjon 

• Kognitiv funksjon 

• Depresjon/angst 

• Personlighet/livshendelser 

• Symptomer 

• Fysisk aktivitet (skritt/dag) 

Randomisert 
1:1 ratio 

Friske (n=70) 

• Genetikk 

• Mikrobiologi 

• Hormoner 

• Autonom nervefunksjon 

• Immunfunksjon 

• Kognitiv funksjon 

• Depresjon/angst 

• Personlighet/livshendelser 

• Symptomer 

• Fysisk aktivitet (skritt/dag) 

Mental trening 

(10 sesjoner) 

• Kognitiv terapi 

• Musikkterapi 

Oppfølging fra 

fastlegen 

Mental trening 

(n=25, antatt) 

• Gjentatt undersøkelser 

fra 6 mnd kontroll 

Oppfølging fastlegen 

(n=25, antatt) 

• Gjentatt underesøkelser 

fra 6 mnd kontroll 

Pasienter (n=180, antatt) 

• Alle baseline-undersøkelser 

gjentatt 

Utmattede pasienter 

(n=60, antatt) 

I tillegg 

• fMRI av hjernen  

• Kvalitativt intervju 

Tverrsnittsdel 
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Baseline 

6 mnd 

Mental trening 

(n=20, antatt) 

• Gjentatt undersøkelser 

fra 6 mnd kontroll 

Oppfølging fastlegen 

(n=20, antatt) 

• Gjentatt undersøkelser 

fra 6 mnd kontroll 

9 mnd 

21 mnd 



Takk for oppmerksomheten!  


