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ME
HVA?

HVORFOR?



HVA HETER SYKDOMMEN?

• ME – Myalgisk Encephalopati
• CFS – Chronic Fatigue Syndrom

Kronisk Utmattelsessyndom

CFS/ME

Postviralt Tretthetssyndrom (G93.3)
Asteni



HVA?

• Diagnosekriterier = Konsensus

• Hvem bestemmer hvem som får bestemme?

• Hva er konsensus? – Hvordan oppnås den?

• Delphiprosess?







Hvorfor??????

• Infeksjon?
• Vaksine?
• Traume?
• Psykisk?
• Immunsykdom?
• Nevrologisk sykdom?
• Annet?

• Mange konkurrerende 
teorier

• Mange konkurrerende 
behandlingsformer



Utredning

• Anamnese

• Diagnose

• Supplerende us

• Utelukke diff.diagnoser







 
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 
 



Utredningstips

• Ved langvarig energisvikt som passer med ME

– Rask og bred utredning mht diff.diagnoser
– Unngå mange runder med gjentatte prøver
– Avslutt utredning, men ikke pasienten,

med ordene: Alle prøver er normale



Behandling

• Antibiotika?
• AIDS medikamenter?
• Retuximab?
• Lav Dose Naltrexone? 
• Betablokker?
• Catapressan
• Analgetika?
• Sovemedisin?
• Melatonin?

• Aktivitetstilpasning?
• Trening?
• Hvile?
• Sengeleie?
• Kognitiv terapi?
• Gestalt terapi?
• Lightening Process?
• Fysioterapi?
• Ernæringsterapi?



Behandling

• Gradert 
Aktivitetstilpasning

• Kognitiv  Terapi



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

Behandling



Gradert aktivitetstilpasning - prinsippskisse



Kognitiv atferdsterapi

• Dokumentert effektiv i randomiserte undersøkelser (både voksne og 
barn)

• Ingen dokumentasjon for de sykeste

• Forutsetter tilgjengelig kompetanse og gjensidig tillit

Farmakologisk behandling

• Ingen dokumentert effekt i randomiserte undersøkelser

• Legemidler kan likevel være nyttig for symptomkontroll
• Betablokker mot ortostatisk intoleranse

• Melatonin mot innsovningsvansker

• Paracetamol/ibuprofen mot smerter



Andre tiltak

• Klar diagnose, utelukket annen sykdom, ”bli tatt på alvor”,  få en 
forklaring, realistisk prognose 

• Assistanse i forhold til trygd, arbeid, skole

•Legeerklæring i forhold til kroppsøving, antall skoledager, 
antall skoletimer, hjemmeundervisning, skoleskyss, opptak på
særskilt grunnlag…..



Sykdomsforløp



Sykdomsforløp



Hva påvirker forløpet?

• For mye aktivitet
• For lite aktivitet
• Negative tanker/Depresjon
• Infeksjoner
• Årstid/Klima
• Comorbiditet


