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ME: Jason 2006 kriterier (barn/unge) :
•
•
•
•
•

Uttalt, nyoppstått utmattelse > 6 mnd((3 mnd))
Anstrengelsesintoleranse: PEM >= 24t +
Våkner ikke uthvilt. Endret søvn.
Smerte og/eller kvalme
Minst to av følgende (omfatter hjernetåke):
– Nedsatt korttidsminne, konsentrasjonsvansker/ vansker med å fokusere,
ordletingsvansker, vansker med å lære ++

• Minst ett symptom fra to av følgende tre kategorier:
– Autonome: Svimmel, balansevansker, hjertebank..
– Nevroendokrine: Rart varm el kald, endret appetitt eller vekt
– Immunsymptomer: Influensafølelse, sår hals, feber, svette,
ømme lymfeknuter, overfølsom for mat, medisiner, lukt, kjemikalier

Forekomst/ prognose
• Ca 1 av 200 har ME (0.5%). Klar økning 2005++
• Oftere start 12-19 or eller 30-40 års alder
• Oftere jenter/ kvinner. Særlig for voksne
• Prognose: Varer oftest flere år, noen aldri bra
• Vanligste diagnose v langtidsfravær ungd.skole

Hvem får ME? Ca hvem som helst
• Ikke assosiert med:
–
–
–
–

Psykososiale risikofaktorer, kriser, stress
CFS ER det til en viss grad
Psykiatriske lidelser/ tilstander
Spesiell personlighetstype

• Er assosiert med:
– 80% dagene/ ukene etter infeksjonsymptomer
– 1. - 2. gradsslektninger med ME (20%?)
– Autoimmune sykdommer i familien (2 x forekomst)

Behandling
• Ikke funnet noen effektiv behandling
• Viktigste er å anerkjenne sykdommen.
– Hos den enkelte pasienten
– I samfunnet generelt

• Ikke forvente mer enn de kan klare
• Symptomlindrende behandling viktig
– Migrene
– Annen smerte
– Kvalme
– Søvn (innsovningsvansker- Melatonin)

Hvorfor så mye kontroverser v ME?
• De dårligste syntes nesten ikke (er hjemme)
• Andre: Ser oftest friske ut når de treffes– Etterpå: Hjemme f eks: Tar det rolig- sees ikke
– Om de har tatt ut klart for mye: PEM: Dager/uke+

• Vant til å mestre noe vi friske ikke kan forestille osssom cellegiftbehandling- alltid!
• Klager svært lite. Lite sykdomsfokus.
• Blodprøver etc normale= Ingen biomarkør
• Helsevesenet virker ofte som en tenker:
Kan ikke fikse det:
Mindre ubehag å si ME ikke finnes/ ”alle blir slitne”

Den ondsinnete epost inn-boksen
• ALT en ME pasient gjør/ tenker/ opplever TAR
• Noe gir, men ALDRI bare gir. Tar ALLTID energi
• Bevegelse, tanker, ord, lyd, lys, endringer…
• ME hjernen:
Som en epost inn-boks der ALLE epostene
må åpnes og leses

Lite forskning på ME
• ME: Kanskje ca 1/100 av mengden forskning i
forhold til multippel sklerose (MS)
• Ca like vanlig
• Hmm…

Hvordan øke ME forskning?

• Anerkjennelsen av ME MÅ bedres kraftig- først??
• Hvordan:
– Fokus på barn/unge m ME i skolepliktig alder

• Etter familie forstår lærere ME best
• Hvorfor?
– Oftest kjent eleven (ev familie) fra før ME start
– Følger eleven over tid: De SER sykdommen-så vidt..

• Fastleger nest best:
– Kjente ofte før ME. Følger over tid

• Dårligst? Spesialisthelsetjenesten:
– Kjente IKKE før ME start. Følger ikke over tid.

Skoleprosjektet ”Verktøykassa”

• Hurtig diagnose og tilrettelegging svært viktig

– Dette skjer svært ofte ikke. Tid går- ofte med forverring av ME

• Om skolebarn/ungdom:
–
–
–
–

Gjennomfør kurset ”Verktøykassa” www.meogskole.no
På skolen. Tar 1 ½ time. Webbasert. Gratis.
Lærere, ledelse skole, foreldre, mm deltar
Svært kompetente kursledere:

• Prosjektgruppen som laget det: Svært erfarne fagfolk:
–
–
–
–

Psykolog med lang erfaring ME fra BUP arbeid
Spesialpedagog med lang erfaring fra ME/habilitering
Lærer med bred erfaring fra ME/ skole. Andre
Dyktig prosjektledelse. Kortfattet, klart kurs. Animasjoner.

Så hvordan øke
anerkjennelse i skolen?
• Spre kurset ”verktøykassa”Det serverer ME forståelse m teskjeer
Nyttige og klare teskjeer.
• Danmark: Kurset oversatt/ etableres der nå
• Avtale gjøres nå m Finland og Sverige
• Håp: Det vil hjelpe anerkjennelse for voksen-ME

Nyttige råd

Nyttige råd 1. Hva går å gjøre?
Det som kan settes på ”pause”
• Kan se filmer. Sett den før = lettere
• Går: PC- Spill (fredelige)/ YouTube/ Serier
• Går kanskje: Fotografering, male, skrive dikt! ++
• Prating m andre? Kan ikke settes på pause!
• Skole/ friminutt: Kan ikke settes på pause!
MEN sosial tilhørighet viktig! Prioriter..

Nyttig råd 2: Reguler
• Unngå ”overforbruk” av energi – gir PEM
• Noen ganger: Gi litt blaffen:
= Bruk for mye energi når verdt det
Betal prisen (PEM):
1 dag OK
2d + : Neppe, om ikke spesielt viktig.
• Vil ofte være alene: Senker ”bensinforbruk”. OK

Nyttige råd 3. Skole
• Oftest særlig en fagperson som følger familien:
– Ergoterapeut. Helsesøster. Fysioterapeut…:
– En å tenke i lag med. IKKE fasit

God info/ kontakt m skole. Info til medelever
På skolen: BARE spurt om de rekker opp hånd
To sett skolebøker (ett hjemme, ett skole)
Taxi tur/ retur aktuelt (stoppe rundt hjørnet..)
Info hjem om undervisning- e avtale
Hjemmeundervisning:
Kan EVT være nyttig. Avh av stabil ME
• Robot: Fungerer oftest dårlig: Slitsomt. Øke sorg
•
•
•
•
•
•

Nyttige råd 4. Skjermtid
• Hvor mye skjermtid? Begrense? Varierer. Ofte nei
• Man må vite reelt innhold + total skjermtid:
– Hvilke dataspill ev? Intense? Kan ta pause?
Ex Mye FIFA online: Dårlig ide. For intenst. Ikke pause
– Finnes fredelige spille der pause er lett å ta.
– Chatter (tekst el lyd) samtidig = sosial gevinst.
– Fordel: Deltar i NOE sosialt og kan regulere
– Ulempe: Er ikke selve ”livet”- det krever dessverre mer

• Vi mennesker: Om mulig: Man MÅ gjøre NOE.
• Hos noen: Ikke opplagt feil med 4 t skjerm/ dag:
Ev prøve å redusere spilletid, øk venner/ skoletid.

Lytte til hvem?
• Foreldre/ pårørende mest pålitelige på kapasitet:
– Pasienten:
Sier ofte de gjør mer enn de gjør
– ”Egen kognitiv terapi”- ”EKT”

• Pasienten eneste pålitelig på symptomer,
men kommer oftest ikke spontant:
– ME pas liker IKKE å snakke om det! Hjelper jo ikke (EKT!!)
– De fleste symptomene kan ikke sees
• Gjelder i mindre grad alvorlig/ svært alvorlig ME

Nettbasert-survey alvorlig ME
ME-foreningen juli-okt 2018
• Gjennomføring av undersøkelsen:
Fra ME-Foreningen
Trude Schei, Arild Angelsen
• Åpen studie (hvem som helst kunne svare)
• DVS:
Ikke sjekket om diagnose ME i medisinske registre
• Ett svar/ IP adresse
• 80 – 96 spørsmål (avhengig av svar gitt)

NB: Ikke en oppfølgingsstudie
• Har ikke informasjon om tidligere ME syke
som er blitt friske eller bedre enn alvorlig/
svært alvorlig ME (etter egen vurdering)
• Studien derfor ikke egnet til å belyse
forløp/ prognose v ME

Deltakere. Reklassifisering.
Egen rapport grad:

Reklassifisert grad:

Bare delvis besvart 153
Svært alvorlig 47

Totalt antall svar 964

Inkludert 586
(523+63)

Ikke alvorlig nok 225

Tallene angir antall. 1 svar pr IP adresse

Alvorlig 444

Moderat/ alvorlig 95

Alder i år ved sykdoms-start
Antall Svært alvorlig: 47. Alvorlig: 447. Modaret/ alvorlig: 95
Very severe
Severe
Moderate /severe
0%

10 %

20 %
Below 10

30 %
10 to 15

40 %
16 to 19

50 %
20 to 29

60 %
30 to 39

70 %

80 %

40 to 49

Sykdommen startet < 15 års alder hos:
Ca 50% av de med svært alvorlig ME
Ca 33% av de med alvorlig ME
Ca 23% av de med moderat/ alvorlig ME, men tallene er mer usikre for gruppen
(moderat/alvorlig ME) da moderat ME ikke var målgruppe for undersøkelsen.

90 %

100 %

Symptomtyngde:
Say a few words
Turn myself in bed
Eat without help
Have a conversation of more than five minutes
Use WC
Communicate online
Basic personal hygiene
Sit up in bed
Vist others or receive visitors
Wash my hair
Get out of bed
Have shower
leave the house
Cook a simple meal
Go for a short walk
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Året de ble syke
Annen nett-survey 2019 (5540 svar). Y- aksen: Antall
Allerespondenter som har svart på spørsmål om alvorlighetsgrad n=5540
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Konklusjon
• Ikke legg sten til byrden, anerkjenn ME
• Viktig måte å bedre anerkjennelse på er ved
økt fokus på ME hos barn/ ungeSkoleplikten framtvinger den reelle
alvorligheten av sykdommen
• Alvorlig og svært alvorlig ME syke og deres
familier må i fokus på en helt annen måte

