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Diff.diag. med kronisk utmattelse, BUK,
SUS
ICD-10 Beskrivelse

G93.3 Postviralt utmattelsessyndrom
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23
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6

5

2
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Uvelhet/tretthet

38

28

36

39

36

28

73

46

63

82

18

82
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445

M35.7 Hypermobilitetssyndrom

2

0

2

2

3

51

84
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37
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8
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33

380

Q76.9 Ehlers-Danlos syndrom

7

5

6

6

6

6

2

0

14

8

2

0

1

63

F48.0

1

0

3

3

5

2

1

0

0

3

3

4

3

68

R53

Nevrasteni
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Antallet pasienter, som har fått G93.3
(CFS/ME) i 2009-2019, SUS, BUK:
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Aldersfordelingen for G93.3 (CFS/ME) i
tidsrommet 2009-2019, SUS, BUK:
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Definisjoner
CFS: Chronic Fatigue Syndrome (no: kronisk utmattelsessyndrom)
 kraftig utmattelse og mangel på energi
 forverrelse ved beskjeden aktivitet og lindres i liten grad av hvile

ME: myalgisk encefalomyelopati/-litt



Atypisk reaksjon på ulik typer stimuli, som sannsynligvis gir en betennelsesreaksjon
encefalon (gresk) = hjerne, myelon = ryggmargen, myalgi = muskesmerter, pati = lidelse/sykelig tilstand, -litt =
betennelse/inflammasjon

CFS/ME:


Multisystemisk sykdom med immunologisk abnormalitet og dysfunksjon i energimetabolismen og cellulære iontransport ->
nevrologiske, muskelskjellet, kardiovaskulære, kognitive, endokrine, fordøyelses- og, immunologiske symptomer. Dvs. en
syndromdiagnose, hvor hovedsymptomet er en nyoppstått og vedvarende uforklarlig sykelig
utmattelse/fatigue/energisvikt, som forsterkes av både mental og fysisk anstrengelse og som -> min. 50% red. i
aktivitetsnivået i forhold til tidligere
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Canadakriteriene (2003)
Kriteriene 1, 2, 3, 4 og 7 må være tilstede; i tillegg > 2 fra 5 og >1 fra 6:
1.
Utmattelse (fysisk og psykisk) som reduserer aktivitetsnivået med 50 % eller mer
2.

Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse og/eller utmattelse med langrestitusjonstid (24 timer eller mer)

3.

Søvnforstyrrelser: forstyrret døgnrytme, problemer med innsoving, forstyrret søvnlengde og-mønster

4.

Smerte: muskel/leddsmerter, ofte migrerende, magesmerter, hodepine. Ny karakter på smerten.

5.

Minst 2 nevrologiske/kognitive utfall : forvirret, svekket konsentrasjon og/eller korttidshukommelse, desorientert, vansker med å bearbeide informasjon, problemer
med å kategorisere informasjon og finne ord, sanseforstyrrelser

6.

Minst et symptom fra to av følgende tre kategorier:

7.

a.

Autonome –ortostatisk intoleranse (hjertebank/BT fall, svimmelhet/nedsatt balanse, bleik, uvel), kvalme og irritabel tarm, blæreforstyrrelse, kortpust ved
anstrengerlse, skjelvinger

b.

Nevroendokrine –forstyrret termostabilitet, intoleranse for høy/lav utetemp., kalde hender/føtter, svettetokter, vekt/appetitt, tap av adaptasjonsevne,
forverrelse av symp. ved belastning/stress

c.

Immunologiske utfall –ømme lymfeknuter, sår halsgen. skd./feber/influensafølelse, overfølsomhet for medisiner/lukt/kjemikalier
Symptomene må ha vart i minst 6 måneder (3 måneder for barn). Sykdommen har vanligvis en klar identifiserbar begynnelse selv om det kan være gradvis start

Eksklusjonskriterier: pågående sykdomsprosesser, inkludert primære psykiatriske lidelser og rusmisbruk, som kan forklare de fleste symptomene på utmattelse,
primære søvnforstyrrelser, smerte og kognitive forstyrrelser utelukker diagnosen kronisk utmattelsessyndrom

7

Symptomer
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Andre systemiske symptomer

Sirkulasjonsorganene

Søvnforstyrrelser

Fordøyelsesorganene

Nevroendokrine

Bevegelsesapparatet

Nervesystemet
- inkl. kognisjon og
sanser

Immunsysteme
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Symptomer på
ortostatisk intoleranse
Autonome forstyrrelser:
- kan -> tap av bevissthet/fall/besvimelse pga. lavt BT eller ↓

cerebral perfusjon:
Postural ortostatisk takykardi syndrom (POTS): ubehag i oppreist stilling med
unormal rask hjertebank: 120 slag/min eller puls ↑ på > 30/40 slag/min i løpet
av de første 5/10 min etter å ha reist seg opp -> blekhet, blålig hudfarg på
beina

Postural ortostatisk hypotensjon (= nevrogen mediert hypotensjon): Psys ↓ > 20
mmHg i løpet av de første 3 min uten av HR stiger tilsvarende -> ørhet,
svimmelhet, ekstrem bleikhet, kvalme, skjelvinger med/uten hjertebank,
kortpusthet ved anstrengelse
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Alvorlighetsgrader
Mild: ca. 50% aktivitetsreduksjon
Moderat: for det meste husbundet,
begrenser alle typer daglige
aktiviteter
Alvorlig: for det meste
sengeliggende
Svært alvorlig: sengeliggende og
avhengig av hjelp til personlig stell
og ernæring
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Årsak til CFS/ME
 Pga. mangel på biomarkør for å stille diagnosen, blir det mye spekulasjon, meninger og hypoteser om
årsaksforhold og om sykdommen er et fysisk eller psykisk fenomen, som igjen har -> mye
motstand/skepsis og hindringer rundt forskning på CFS/ME.
 Diagnosen settes dermed på grunnlag av en klinisk vurdering av symptombildet og utelukke alternative
årsaksforklaringer.
 De kommende slides bygger dermed på hypoteser.
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Predisponerende faktorer
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Utløsende faktorer
Infeksjon: ca. 75% (22-88%) av barn/ungdommer debuterer
med en langvarig infeksjon typisk med feber, faryngitt og
lymfadenopati

Kroniske mentale el. psykososiale
belastninger/stress/mobbing

Dramatiske livshendelser/traumer/skader –operasjoner,
skader, fødsel, tap av nær person o.l.

Vaksine:
o assosiasjon mellom multiple vaksiner og "Gulf war
syndrom", et syndrom som i stor grad minner om
CFS/ME
o Ingen direkte påvist sammenheng mellom debut av
CFS/ME og vaksinasjon, inkl. HPV-vaksinen
o Det anbefales årlige influensavaksine til barn/unge med
CFS/ME.
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Vedlikeholdende faktorer
Andre symptomer:
smerte, kvalme/
anoreksi, psyk.,
m.m.

Stress
– fysisk, psykisk,
emosjonelt

Forstyrret
søvn
Det er påvist en rekke
patofysiologiske
fenomener ved CFS/ME
som kan tenkes å
vedlikeholde tilstanden og
bidra til onde sirkler

Nevrometabolsk
dysfunksjon

Immunologisk
dysfunksjon

Viral
(re)aktivering

Muskel
dysfunksjon
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Tverrfaglig utredning på sykehus

Utredning
CFS/ME er en klart definert syndromdiagnose med presise diagnosekriterier:
Anamnesen er det viktigste verktøyet i utredningen:
 Nøkkelsymptomer: Utmattelse (PEM) + anstrengelsesutløst utmattelse/sgd.forverrelse +
smerte + søvnforstyrrelser
 Tilleggssymptomer -kognitive/nevrologiske, autonome, endokrine og immunologiske- som
forverres ved all type anstrengelse
 Patologisk forlenget restitusjonstid

18

Overføringsmøte med primærhelsetjenesten og evt. HABU

 Pårørende
 Fastlege
 Hjemmeskolen:
 lærer
 representant fra ledelsen

 Kommunen:
 fysioterapeut
 PPT
 evt. ergoterapeut

 BUK:
 Barnelege
 Barnefysioterapeut
 Spes.ped/lærer
 Sekretær

 Fra HABU møter Pasientkoordinator
 Psykiater/psykolog fra BUPA (?)
 Helsesykepleier (?)

Videre oppfølging
 Barne- og ungdomspoliklinikken:
 oppstart med medikamentelle tiltak: smerte, ortostatisk
intoleranse
 HABU: se egen prosedyre ME/CFS HABU Stavanger
 BUPA: ved mistanke om psykisk lidelse

 Primærhelsetjenesten:
 ansvarsgruppe med ansvarlig koordinator, som innkaller til
møte ca. hver 3. mnd i starten, heretter gradvis sjeldnere
 psykolog i kommunehelsetjenesten: sykdomsmesting –når
det ikke er mistanke om psykisk lidelse andre tilbud i kommunene: f.eks.:
 Sandnes ressurshelsestasjon
 Stavanger Helsestasjon for ungdom
 Familiesenteret i Stavanger

Når pasienten forlater BUK,
håper vi på, at de tar
pasienten på alvor og følger
ham/henne
godt opp

Sykdomsforløp og prognose

Sykdomsforløp og prognose
 Barn

og unge , som får god oppfølging fra starten har bedre prognose enn voksne.

Noen barn med CFS/ME blir så pass bra at de ikke lengre oppfyller kriteriene for
CFS/ME, men har ikke nødvendigvis samme funksjonsnivå som premorbid og kan ha en
del gjenstående symptomer.
 Forløpet kan imidlertid være langvarig, ofte flere år.

Tre faser:
 Ustabil fase: sterkt varierende
symp.intensitet og aktiv.nivå
 Stabiliseringsfasen
 Mobiliseringsfasen: forbedring over tid,
med mindre svingninger
i symptomer og dagsform.

Rapport om Sykdomsforløp
1. 6/10 hadde »moderat alvorlighetsgrad».

2. 50% med «alvorlig grad»: debut < 20 års
alder.
3. De to mest typisk forløpene er:
 Store svingninger hele forløpet (29%).
 Svingninger i begynnelsen etterfulgt av
gradvis forverring (25%).
4. Aktivitetsavpasning er viktigste
rehabiliteringstiltak.
 Mestringsstrategier som «pacing» og
energiøkonomisering trekkes frem som
det klart viktigste tiltaket for et godt
forløp.

CFS/ME behandling og mestring
Ingen dokumentert effektiv medikamentell eller annen standard
behandling, som kan kurere CFS/ME ->
Mestring, symptombeh., tilpasset/optimalisert aktivitet for at pas. bruker
sin begrensede energi på best mulig måte og ikke overanstrenger seg så
hun/han havner i "krasjmodus".
Identifiser og unngå stressfaktorer, som fører til forverring:
Å presse seg slik at det oppstår forverring over flere døgn
-> forlenget sykdomsforløp
- > viktigste tiltak: aktivitetsavpasning: < 70% av maks ytenivå

Sentralt i all behandling av kronisk sykdom er:
Empati, aksept og kontinuitet
Oppmuntre pas. til å stole på egne følelser og erfaringer
Lær pas. å "lytte til kroppen", egen grensesetting i forhold til belastning, så ikke energireservene
tømmes helt
Finn ut hva barnets/ungdommens motivasjon er
Viktig å aktivt forebygge og beh. komplikasjoner: stive muskler og ledd, feilstillinger, depresjon,
angst, fam.konflikter
Lev så regelmessig som mulig
Alternative beh.former kan være dyre og energikrevende og bør vurderes med nøkternhet og sunn
skepsis

Mestrings- og støttetiltak
1. Aktivitetsavpasning under
veiledning av fysioterapeuter
2. Skoletilpasning

3. Kognitiv atferdsterapi (KAT)
4. Psykososiale tiltak

Aktivitetsavpassing

–akkurat passe…

Mestringsmetode under veiledning av fysio(evt. ergo-) terapeuter:
1.

Aktivitetsavpasning

2.

Pacing/adaptiv pacing terapi (APT)

3.

Energy Envelope Theory (EET)

Alternative modeller for skoletilpasning
Hjemmeundervisning

Skoletilpasning
vurderes av
barn og unge
som et av de
viktigste
tiltakene etter å
ha fått CFS/ME

Skole 2. hver dag

1. uke: man-, ons-, fredag
2. uke: tirs- og torsdag (dekke alle fag)
Lærer kommer hjem sammen med 2-3 elever

(dele oppmerksomheten m flere)
En time pr uke på skolen for å holde kontakten
med klassen

Konsentrere seg om enkelte fag
Ett skoleår fordelt på to år

Ivaretakelse av basalbehovene
Tilstrekkelig væskeinntak: min. 30 ml væske/kg/døgn
Ernæring:
◦ unngå blodsukkersvingninger (hypo-/hyperglykemi)
◦ spis balansert -3 små måltider og 2-3 mellommåltider,
◦ ha faste tidspunkter for måltider
◦ næringsrikt og variert: kjøtt (B12 vita.), friske grønne grønnsaker
(B9 vita.), bær, frukt. Vurder: en multivitamintabl./d, B-vita.
komplekser, tran
◦ unngå/begrens: sukker, kunstige søtningsmidler, glutamat,
ferdigmat og halvfabrikater
◦ vurder utredning og diett i forhold til ikke-IgE mediert
matvareproteiner – typisk gluten, melk, egg, soya

Ivaretakelse av basalbehovene
• Maksimering av søvn:
•

avpass aktivitetsnivået på dagtid

•

legg inn og ta nødvendige pauser/hvileperioder/ korte høneblunder (maks 20 min)
på dagtid
regelmessig leggetid
rolige aktiviteter og evt. avslappende musikk, avspenningsteknikker o.l. før leggetid
varmt bad før leggetid og hold kroppen varm gjennom natten
mørkt og stille soverom
støtt kroppen
la soverommet være et sted uten bekymringer
dersom umulig å sove: stå opp, gå til et annet rom og gjør en avslappende aktivitet
Melatonin/Circadin o.l. ved innsovingsvansker
Ved døgnrytmeforstyrrelser: vurder lysbehandling, Koffeintabletter for å våkne på
morgenen, Melatonin på kvelden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.sovno.no

Symptomatisk behandling
Utmattelse:
Vita. B12 har vist seg å ha effekt hos enkelte; muligvis ved å
hemme NO-produksjon
Lavdose Naltrexon (LDN): ingen studier på effekten på fatigue,
muligvis effekt på smerte
Internasjonalt er det en lang liste over alt, som er prøvet og som har
vist effekt i enkelttilfeller, men ingen tilgjengelige preparater på
denne indikasjonen for barn/unge i Norge i dag

Symptomatisk tiltak og behandling
Smerte:
Årsak:
 hos CFS/ME pas. skyldes smerter primært sentral sensibilisering –overfølsomhet for ulike stimuli i sentralnervesystemet
 sjelden pga. perifere muskel-skjelett-faktorer

Følgesymptomer:
 ↓ oppmerksomhet, evne til å tolke og huske info.

Behandling:
 informasjon om smertemekanismer -> unngå katastrofetenkning
 kognitiv atferdsterapi (CBT)
 ulike former for avspenningsteknikker kan -> ↓muskelspenninger, angst, stress, smerte
 smertemestring(kurs, hvis det er tilgjengelig), evt. nødvendig med tverrfaglig kompetanse (smertepoliklinikk)

Smertestillende medisiner:
 paracetamol/ibuprofen kan forsøkes (max: 8-10 dager/mnd), men mindre effekt
 Ved mye smerter: forsøke med. beh., som ved nevrogene/ polynevropatisk smerter
 ved samtidig nedstemthet: antidepressiva -TCA (Sarotex®) eller NSRI ved migrenesmerter: antiepileptika (topiramat,valproat..), uselektive β-blokkere (Pranolol®), kandesartan, m.m.)-

Symptomatisk tiltak og behandling

Overfølsomhet for sanseintrykk:
Lyd, lys, berøring, lukt: for mye skjerming kan -> ↑ sensitivitet ->
forverrelse/vedlikeholdelse
Temperatur: mange ønsker en jevn, rel. høy rom-temperatur
Hjelpestoffer i medisiner: begynn med ekstra lave doser; vær forsiktig med
synonympreparater

Svingende blodsukker: optimaliser kostholdet, som gir lite svingninger og
små hyppige måltider

Symptomatisk tiltak og behandling
Fordøyelsesplager:
Justering av kostholdet, evt. spesialdiett: glutenfri, «food-map»
Kvalme: kvalmestillende
 Zofran®: virker muligvis pos. på både kvalme og utmattelse, manglende litteratur i
forhold til ME pas. og langtidseffekter ved daglig bruk over lang tid –muligvis bare
forstoppelse
 Afipran®: sparsom effekt hos ME pas.

Legemidler hhv. konservativ tiltak
• Legemidler bør vurderes for
symptom lindring
• Bør utprøves i min 2-3 uker
• Start med 1/4-1/2 av anbefalt
dose
• Medikamenter kan justeres,
endres eller seponeres periodisk
for å unngå toleranseutvikling
• www.Relis.no

Behandling av ortostatisk Intoleranse (OI)
 Forklar og avmystifiser for barnet/ungdommen
 Identifiser og minimer faktorer, som framprovoserer
OI-symptomer
Trin 1: Konservative tiltak
Trin 2: Behandle/eliminere bidragende faktorer
Trin 3: Medisiner (mono- hhv. polyterapi)

Behandling av ortostatisk Intoleranse
Konservative tiltak:
 Drikk hver 2. time (også på skolen) og drikk tilstrekkelig: min 30 ml/kg/d
 Bruk muskelvenepumpen i leggene ved å bruke leggmusklene
 Stå med beina i kryss
 Sitt i kne-bryst stilling eller framoverbøyd stilling eller med beina opp
 Bruk støttestrømper, korsett

Fysisk inaktivitet er verste fiende!

Behandling av ortostatisk Intoleranse
 unngå følgende:
 langvarig sitting, ståing, ligging (max sove 12 timer/d)
 Varme omgivelser
 Saltfattig kost -> noen trenger salttilskudd (tabl.)
 Åreknuter
 Karbohydratrike måltid
 ↑ katekolaminer: stress, ukontrollert fysisk aktiv. ( -> start og øk forsiktig ), smerte,
hypoglykemi, infeksjon, angst, depresjon, matvareallergi, Efedrin®,
 Diuretika, vasodilatatorer, α-blokkere

Behandling av ortostatisk intoleranse

Generell råd ang. medikamentell beh. av OI:

 pas. må ha uttalte OI-problemer før det velges å medisinere for dette
 til barn forsøkes primært med β-blokkere
 men det kan bli behov for å måtte prøve flere medisiner før resultat
 medisiner kan ofte beh. IO symptomer ,men ikke alltid kurere OI
regelmessige oppfølgingskontroller hos lege
 seponere, hvis ikke effekt

Medikamentell behandling
av ortostatisk intoleranse
↑ blod volume:
 Natrium, fludrocortison (Florinef®), Klonidin, P-piller

↓ katekolamin frigivelse eller effekten herav:
 uselektive β-blokkere: propranolol (Inderal®, Pranolol®); bør/kan kombineres
med fludrocortison for å gi ytterligere effekt hos utvalgte pas. –husk å kontroller sK etter noen uker
 disopyramid, SSRI (NB! Kan forverre ME symp.!), ACE-hemmere –primært Sarotex

Vasokonstriksjon:
 Metylfenidat, midodrine, dexedrine
 Andre effekter:

 pyridostigminbromid – kan brukes ved mer beh.resistent OI

Oppsummering
Ingen medikamentell eller annen standard beh., som
kan kurere CFS/ME ->
 symptommestring og aktivitetsavpasning (maks 70% av
maks ytenivå)
 unngå overanstrengelse
 symptombehandling

Prioriter å ivareta det sosiale livet
Barn og unge trenger tydelige, faste rammer, hjelp utefra
(fysio/ergo/lærer) og bli bevisst om bruk av tilgjengelig
energi på best mulig måte
Alternativ skolegang

Oppsummering
Identifiser og unngå stressfaktorer, som fører til forverring
Ha en regelmessig døgnrytme
Min. 30 ml væske/kg/døgn

Unngå blodsukkersvingninger (hypo-/hyperglykemi), spis
balansert -3 små måltider og 2-3 mellommåltider-, til faste
tidspunkter. Næringsrik, sund og variert kost
Mange gode konservative tiltak ved ortostatisk intoleranse
Viktig med smertebehandling/mestring/undervisning
Mye forskning i forhold til patogenese og behandling pågår

Oppsummering
Empati, aksept og kontinuitet
Oppmuntre pas. til å stole på egne følelser og erfaringer
Lær pas. å "lytte til kroppen", egen grensesetting i forhold til
belastning, så ikke energireservene tømmes helt

Finn ut hva pas.’s motivasjon er
Viktig å aktivt forebygge og beh. komplikasjoner: stive
muskler og ledd, feilstillinger, depresjon, angst, fam.konflikter
Lev så regelmessig som mulig
Alternative beh.former kan være dyre og energikrevende og
bør vurderes med nøkternhet og sunn skepsis

Takk for meg!
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