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Nasjonal kompetansetjeneste for
CFS/ME
• Opprettet sommeren 2012

• Omfatter barn, unge og voksne
• Representanter fra fagmiljøene på Aker
(CFS/ME-senteret) og CFS/ME-teamet på
Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
– www.oslo-universitetssykehus.no/kompetanseCFSME

Nasjonale kompetansetjenester…
•

Nasjonale kompetansetjenester er et virkemiddel
for å bygge opp og spre kompetanse innenfor et
spesifikt fagområde.
• Formålet er å utvikle og heve kvaliteten på de
leverte tjenestene i hele utrednings- og
behandlingsforløpet.
• Den fremste oppgaven til en kompetansetjeneste
er å bygge opp og spre kompetanse. Denne
kompetansen må bygge på kunnskap som er
vitenskapelig dokumentert.

Hva står i forskriftene?
• Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende
oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bygge opp og formidle kompetanse
Overvåke og formidle behandlingsresultater
Delta i forskning og etablering av forskningsnettverk
Bidra i relevant undervisning
Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til
helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
Iversette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale
kompetansetjenester
Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og
kunnskapsbasert praksis
Etablere faglige referansegrupper
Rapportere årlig til departementet eller til organ som
departementet bestemmer

Nasjonal veileder

http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/cfs-me/Sider/default.aspx

Hva er CFS/ME?
”CFS/ME er en tilstand uten sikker og entydig etiologi.
Pasientgruppen er heterogen, men pasientene har til felles
at de har en langvarig, betydelig, og til tider

invalidiserende utmattelse og karakteristiske
tilleggssymptomer. Utmattelsen forverres av mental,
sosial eller fysisk anstrengelse og lindres ikke som normalt
av hvile. Forverrelsen kan være forsinket med timer eller
mer, og restitusjonstiden er forlenget.”

Fra Nasjonal veileder utgitt av Helsedirektoratet 2013

Fysiske og kognitive symptomer i tillegg til utmattelse
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ikke-forfriskende søvn
Smerter (muskelsmerter, smerter i mange ledd, hodepine m.m.)
Kognitive symptomer (som svekket hukommelse, redusert
konsentrasjonsevne, distraherbarhet, ordletingsproblemer…)
Autonome forstyrrelser (blodtrykksfall, hjertebank, svimmelhet, ortostatisk
intoleranse)
Overfølsomhet for en eller flere typer sanseinntrykk (lyd, lys, smak, lukt,
berøring)
Parestesier, nedsatt balanse, klossethet, opplevelse av muskelsvakhet
Irritabel tarm syndrom, nummenhet, kvalme problemer med
temperaturregulering, intoleranse for enkelte matvarer eller kjemikalier
Sykdomsfølelse, feberfølelse, tilbakevendende sår hals og ømme
lymfeknuter
PEM
– Post-exertional malais

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

•Ingen etablerte biomarkører
•Diagnosen bygger på
Spesifikt sykdomsbilde

Eksklusjon av andre årsaker til fatigue

Diagnosekriterier – hvilke skal en
velge?
•CDC 1988 (Holmes et al)
–Kriterier laget etter epidemi ved Lake Tahoe
•Oxford 1991(Sharpe et al)
–Ny definisjon; skulle bli klarere, men vide; inkluderer mange med depresjon?
•CDC-1994 (Fukuda et al)
–Reviderte Holmes kriterier; mye brukt innen forskning
•Canadian Clinical Consensus Definition 2003 (Carruthers et al)
–Bredt sammensatt gruppe med klinikere og forskere
•Empiriske CDC kriterier 2005 (Reeves et al)
–Bruk av klart definerte verktøy for å klassifisere symptomer
–Lite presise, femdobler prevalensen sammenliknet med CDC1994
•Pediatriske kriterier (Jason, 2006)
•NICE Guidelines 2007 (National Institute for Health and Clinical Excellence)
–Tverrfaglig sammensatt gruppe, helsepersonell og pasienter
–Krever bare ett tilleggsymptom, vil mangedoble antall pasienter, økt heterogenitet
•Reviderte kanadiske kritererier 2010
•ICC-Internationl Consensus Criteria for ME 2011 (Carruthers et al)
•SEID (IOM 2015)
•

• Vanskelig å sette konsise kriterier for en tilstand
vi egentlig ikke vet hva er
• Diagnosesettene mangler empirisk grunnlag
• Vide kriterier
– ”Får mange med i gruppen som ”bare er trette”/har en
annen diagnose men ikke har ME”

• Strenge kriterier
– Mister mange som ”klinisk” oppfattes å ha CFS/ME

• Er det en undergruppe blant de med CFS/ME
som skiller seg ut?
– Hvordan skille ut denne?

Diagnosekriterier
• Ingen diagnosesystem som er ”bedre” enn andre
• Ingen diagnosesystem som ekskluderer
pasienter med psykopatologi bedre enn andre
• Klassifisering av pasienter etter hvilke symptomer
og alvorlighetsgrad er hensiktsmessig
• Etablerte diagnosekriterier bør brukes innen
forskning

•

Brurberg et al; BMJ Open 2014;4;e003973

Diagnosekriterier
• Pathways to Prevention Workshop (P2P)
– Identifiserer 9 diagnosesystem for diagnostisering av
CFS/ME
– Ingen av disse er tilstrekkelig validert
– Anbefalte å ikke bruke Oxford-kriteriene
– Kriteriene kan skille friske pasienter fra syke, men er
ikke vurdert mtp å differensiere mellom CFS/ME og
andre aktuelle differensialdiagnoser
– Behov for flere studier
–

Haney et al Ann Int Med 2015;162:843-840

Diagnosekriterier
• IOM rapporten 2015
– Alle kriteriesettene krever at andre forklaringer på pas
symptomer er utelukket før diagnosen stilles
– Pas som tilfredsstiller CCC-kriteriene har høyere
prevalens og mer alvorlige symptomer enn de som
tilfredsstiller Fukuda
– Forskjellige studier operasjonaliserer kriteriene
forskjellig

Diagnosekriterier
• Wyller & Helland (2013)
– CDC-kriteriene er dårlig assosiert til
funksjonsnedsettelse, symptomer og markører for
endret autonom nerveaktivitet

• Wyller et al (2015)
– Ingen forskjell i cytokin-mønster mellom de som
tilfredsstiller CDC-kriteriene og de som ikke gjør det
(eller friske)

• Asprusten et al (2015)
– Stiller spørsmål om validiteten til CCC-kriteriene; kun
små forskjeller mellom ungdom med kronisk fatigue
som tilfredsstiller CCC-kriteriene og de som ikke gjør
det.

Diagnosekriterier
• Anbefaling Nasjonal veileder
– Fukudakriteriene (CDC-kriteriene 1994)
– Canada-kriteriene 2003

– Pediatriske kriterier (Jason 2006)

• Hvilket kriteriesett som er benyttet bør journalføres;
bruk gjerne flere!

Diagnostiske kriterier
Fukudakriteriene
•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.

•TILLEGGSKRITERIER (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 kriterier
•EKSKLUSJONKRITERIER (Fukuda)
–Organsvikt
–Kroniske infeksjoner (for eksempel AIDS, hepatitt B eller C)
–Reumatiske og kroniske inflammasjonstilstander
–Alvorlige nevrologiske sykdommer
–Sykdommer som krever systemisk behandling
–Alvorlige endokrinologiske sykdommer
–Primære søvnforstyrrelser
–Rusmisbruk
–Sykelig overvekt (BMI>40)
–Alvorlige psykiske lidelser
–Maligne sykdommer

Canada-kriteriene (CCC 2003)
• Obligate symptomer
– Utmattelse (fysisk og psykisk)som reduserer aktivitetsnivået
med 50 % eller mer
– Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse og/eller utmattelse (PEM)
– Søvnforstyrrelser
– Sykdommen har vedvart i minst 6 måneder
– Smerter

Canada-kriteriene (CCC 2003)
• Minst ett symptom fra to av de følgende tre
kategorier
– Autonome utfall
– Nevroendokrine utfall
– Immunologiske utfall

Canada-kriteriene (CCC 2003)
• Eksklusjonskriterier
– Pågående sykdomsprosesser, inkl psykiatriske lidelser
og rusmisbruk som kan forklare de fleste symptomene
– Eks







Addison
Cushing
Hypo/hyperthyreose
Jernmangel
Hemochromatose
Diabetes mellitus……

SEID (2015)
• Diagnosen forutsetter at pasienten har følgende
symptomer:
– En betydelig reduksjon* eller svekket evne til å delta på
før-sykdoms nivå i aktiviteter som arbeid, utdannelse og
sosiale og private aktiviteter
– PEM
– Ikke-forfriskende søvn

• Og minst en av følgende:
– Kognitiv svekkelse
– Ortostatisk intoleranse
•

Symptomene skal være tilstede i minst 50 % av tiden og av moderat,
betydelig eller alvorlig grad

www.iom.edu/MECFS

Hvem utreder og stiller diagnosen?
• I henhold til Nasjonal veileder
– Fastlegen, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, utreder og
stiller diagnosen hos voksne. Ved uklare differensialdiagnostiske problemstillinger bør fastlege henvise til
relevante spesialister for å komplettere utredningen, men
dette er ikke nødvendig for at diagnosen CFS/ME stilles.

– Barn og unge anbefales å få utredning og diagnose stilt av
spesialist i barnesykdommer. Barne-ungdomspsykiatrisk
poliklinikk/psykisk helsetjeneste for barn og unge anbefales
involvert for kartlegging av differensialdiagnostikk,
kormorbiditet og psykososial belastning.

Utfordring
• Differensialdiagnostikk kan være vanskelig
• Diagnose ”ferskvare”
– Sykdomsbildet kan endre seg og gjøre andre diagnoser
mer relevante

• Hvordan få felles forståelse for hvordan
kriteriesettene skal operasjonaliseres?

Hvor utbredt er CFS/ME?
• Britiske undersøkelser viser prevalenstall fra
0,2 % - 2,4 % avhengig av definisjon
• Vi mangler gode tall fra Norge
– Insidensrate per 100 000 person år er 39,4 (kvinner) og
12,9 (menn) (NPR 2008-2012)

• Kvinner/Menn 3/1

Insidens av CFS/ME siden 2008
Tall fra NPR
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Bakken et al. BMC Medicine 2014, 12:167
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Gradering av CFS/ME (ICC-kriteriene 2011)
•

Mild

•

– Aktivitetsnivå redusert med
minst 50%. Mobil pasient, tar
vare på seg selv, klarer
personlig hygiene, klarer lett
husarbeid, enkelte er i delvis
jobb

•

– Ligger det meste av døgnet.
Klarer bare helt enkle
dagligdagse ting som å vaske
ansikt og pusse tenner, gå på
do. Alvorlige kognitive
problemer og ofte avhengig av
rullestol

Moderat
– Nedsatt mobilitet, for det
meste husbundet. Begrenser
alle typer daglige aktiviteter
”Velge mellom dusjing eller
frokost”

Alvorlig

•

Svært alvorlig
– Sengeliggende, som regel
ikke i stand til daglig hygiene.
– Enkelte har problemer med
matinntak.
– Overømfintlig for
sanseinntrykk

Hva vet vi om prognose?
Hva betyr det å bli frisk?
• Helt uten symptomer med et aktivitetsnivå fra før
en ble syk?
• Kunne delta i arbeid, og familieliv og «ha det godt
med seg selv» (men med et generelt lavere
aktivitetsnivå enn før en ble syk)?
• Frisk av sin ME, men kanskje en annen diagnose
som hindrer tilfriskning?

Voksne
• R. Clairns & M. Hotopf 2005 (review)
– Full recovery from untreated CFS is rare (5 %; range 031 %). The prognosis for an improvement in symptoms
is less gloomy (improvement 39,5 %; range 8-63).

• Recovery Norge
– Det er mulig å bli frisk
– Ingen tall

UptoDate
•

PROGNOSIS — The short-term prognosis for recovery of function is
generally poor in chronic fatigue syndrome (CFS), also known as systemic
exertion intolerance disease (SEID). The long-term prognosis may be
better, although studies have been conflicting. In one report of 144
patients followed by questionnaire, for example, the proportion of patients
with functional impairment was 73 percent at six weeks to six months and
only 33 percent at two to four years. However, other studies noted a
poorer outcome. A prospective study found that only 4 of 27 patients
achieved sustained remission during a three-year observation period, and
a retrospective evaluation of 495 patients with CFS/SEID or idiopathic
chronic fatigue (unexplained debilitating fatigue lasting more than six
months that does not fulfill criteria for CFS/SEID) reported symptomatic
improvement in 64 percent at 1.5 years but complete resolution in only 2
percent. In the latter series, patients with CFS/SEID had a greater
symptom severity and a lower level of functioning at follow-up than those
with idiopathic chronic fatigue. Regardless of the long-term prognosis,
neither CFS/SEID nor chronic fatigue results in organ failure or
death. CFS/SEID has not been associated with an increased risk of
all-cause mortality but may be associated with an increased risk for
suicide.

Ungdom
• Få eller ingen studier med langtidsoppfølging
• En studie som har sett på en gruppe pasienter
som fikk diagnosen for 25 år siden
– 5 pas oppga at de fortsatt var syke
– 20 pas oppga at de var friske
 Men hadde flere symptomer enn friske kontroller
 Brown et al; J Clin Psychol. 2012 Sep; 68(9): 1028–1035.

• 4 små artikler fra 90-tallet (n=15-31)
– 50-94 % blir helt friske i løpet av 13-72 mnd

• FITNET studien
– De fleste blir friske i løpet av 6-12 mnd hvis de får internet
basert KAT
Nijhof SL et al.:
Lancet. 2012 Apr 14;379(9824):1412-8.
Pediatrics. 2013 Jun;131(6):e1788-95

• ALPAC studie fra England
– 75 % av pas med kronisk utmattelse friske i løpet av 2-3 år.
–

•

Norris et al.: Arch Dis Child. 2017 Jun;102(6):522-52819.

SMILE studien fra England
– Bedring i begge «armene» i løpet av ett år, men større
bedring i gruppen som fikk LP
–

Crawley et al.: Arch Dis Child. 2018 Feb;103(2):155-164

CFS/ME
• Prognose
– De fleste barn og unge
blir friske
– De fleste voksne blir
bedre og noen blir friske

• Kan ta lang tid

Takk for
oppmerksomheten!

