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Eva (42)

 Kraftig influensa 28 år gammel
 Deretter aldri frisk
 Tomme batterier, irritable slimhinner
 Episoder med dramatisk forverring
 Så dårlig at hun ikke kunne gå
 Legen var skeptisk
 Noe bedre etter 10 år, men livet fortsatt preget av 

sykdommen

 Kronisk utmattelsessyndrom - eller bare litt sliten?

UTMATTELSE
fatigue

TRETTHET
Utbrent

Møte veggen

Multippel 
sklerose

Leddgikt

Kreft - kreftbehandling

Depresjon

Kronisk 
utmattelses-

syndrom

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS)

 Utmattelse som utløses 
og forverres av 
anstrengelse, uten normal 
hvilelindring
 Nyoppstått

 Vesentlig funksjonssvikt

 Varighet over 4 mnd

•Fukuda et al 1994
•NICE 2007

•Carruthers 2007

 AKTUELLE DIFFERENSIALDIAGNOSER 
FORSVARLIG UTELUKKET!

 Tilleggssymptomer:
 Kognitiv dysfunksjon, sår 

hals, ømme lymfeknuter, 
muskel- og leddsmerter, 
hodepine, søvnvansker, 
influensafølelse, 
hjertebank, svimmelhet

Epstein-Barr

Giardia 

Langvarig belastning

Ingen sikker utløsende årsak



CFS – årsaker og diagnose

•Prins 2006
•Wyller & al 2009

•NAV 2008

 Multifaktorielt, ikke en 
enkelt årsak

 Utløses av
 Infeksjon
 Traume
 Langvarig belastning

 Vedlikeholdes av 
 Vedvarende fysiologisk 

aktivering

 Klinisk diagnose
 Ingen diagnostisk test

 Allmennlegen stiller 
diagnosen
 med støtte fra 

relevante spesialister Belastning som 
påvirker likevekt

Aktivering

Kroppslige forandringer

Trening
Helse

Slitasje
Sykdom

Kognitive prosesser *
stimulusforventning

responsforventning

* Ursin H, Eriksen HR. The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology 2004

Infeksjon
Traume
Belastning

CFS

Autonom dysfunksjon
BT, temp regulering

Hormoner
HPA

Immunsystem
Th2/Th1

Skjelettmuskulatur
Kortikal aktivering
Oksidativt stress

Kognitiv funksjon
Hukommelse
Informasjon

VEDVARENDE 

AKTIVERING *

* Wyller VB, Eriksen HR, Malterud K. Can sustained arousal explain CFS? Behav Brain Funct 2009

Genetikk

Omgivelser

Behandling til pasienter med CFS
 Mestringsstøtte – kognitiv terapi (CBT)

 For å bedre mestring og påvirke mønstre som vedlikeholder de 
kroppslige symptomene

 Fysisk aktivitet - gradert trening (GET)
 Individualisert aktivitetsavpassing, basert på kartlegging av 

utgangsstatus, stabilisering og forsiktig opptrapping, lystbetont

 Å få en diagnose kan bidra til mestring
 Individualisert symptomlindring og støtte
 Rehabilitering og trygdemedisin
 Tverrfaglig samarbeid - individuell plan
 Somatisk vurdering kan gjerne gjentas

SOM VED ALLE KRONISKE SYKDOMMER!

•Price 2008
•Nijs 2008

•www.cfstreningsbehandling.no

Symptomerfaringer

 Overveldende utmattelse -
flatt batteri, sikring som har 
gått

 Tydelig start, uttalte og 
tallrike tap

 Føler seg kontrollert og 
forrådt av kroppen

 Ingen kapasitet til sosial 
aktivitet

“Det har forandret absolutt
alt jeg gjør: hva jeg spiser, 
hvor jeg bor. Det har stoppet
livet mitt. Hele min 
oppfatning av livet, som det
tok meg 30 år å bygge opp, 
er fullstendig borte.”

Anderson 1997

Årsaksoppfatning

PASIENTENE:

 For mye stress og belastning –
kollaps

 Klassisk infeksjon – skrøpelig 
immunsystem

LEGENE:

 Svak karakter

 Psykologiske problemer når 
ingen prøver slår ut

”Kroppen min var totalt 
utslitt, og så fikk jeg et 
virus. Så nå forstår jeg at 
jeg aldri virkelig hadde en 
sjanse.”

Söderlund 2005



Lege-pasient-forholdet

 Forhandlinger om hva slags 
tilstand dette er

 Konfrontasjoner når prøvene 
ikke viser noe galt

 Skyld – bebreidelse - skam

 Å mestre faglig trygghet under 
usikkerhet

 Betydningen av å få en 
diagnose

“Jeg tror mye av
depresjonsaspektet hos ME-
pasienter skyldes at vi blir
deprimert av å prøve å
overbevise legene om at det er
noe galt med oss.”

Horton-Salway 2004

SYKDOMSOPPLEVELSE

’kontrollert og forrådt av kroppen’

ÅRSAKSOPPFATNING

’Klassisk infeksjon – skrøpelig immunsystem’

LEGE-PASIENT-FORHOLDET

Forhandlinger – skyld – bebreidelser - skam

IDENTITET OG MESTRING

ÅRSAKSOPPFATNING

’Psykologisk når prøvene er bra’

Medisinsk kunnskap
 utvikler seg i takt med ny innsikt og forskning
 slik at vår forståelse av 

 hva en sykdom er 
 hva den heter
 hvordan den avgrenses 
 hva som er rett behandling

gradvis endres

 Husk Helicobacter!

Diagnosens betydning

Medisinsk
handlingsplan

Sosiale
rettigheter

Identitet -
selvforståelse

Hva feiler jeg?

 Diagnose - å sette navn på pasientens plager –
kan gi mening og trygghet

 Det som virket uforklart, får en forklaring

 En diagnose kan formidle at legen forstår hva som 
er galt

 Diagnosen kan åpne for forskningsbaserte 
strategier for behandling og mestring

CFS-diagnosen bare nyttig når 

 den kan skape felles forståelse hos lege og 
pasient om hva pasienten feiler og hva som 
skjer i kroppen

 den kan bidra til håp og mestring, istedet for 
resignasjon og passivitet

 pasienten kjenner seg trygg på at tilrettelagt 
fysisk aktivitet ikke er farlig



Noen veier videre

Grundig og kunnskapsbasert 
profesjonelt arbeid 

Mellom realisme og 
optimisme

Fra stigma til styrking


