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Tilbakemelding på ønske om innspill vedrørende eventuell revisjon av 

Nasjonal veileder IS-1944 CFS/ME  
 

ME/CFS beskriver et symptombilde, der mange opplever stor lidelse og der det er mange ulike 

meninger om hva som er de rette tiltakene. Det er viktig å samle tilgjengelig kunnskap og erfaring, 

slik at den det gjelder kan få den beste behandlingen.  

Veilederen bærer generelt preg av at dette er et konfliktfylt område. Det hadde vært en styrke hvis 

veilederen kom med klare anbefalinger, og viste til hvilket grunnlag man hadde for disse 

anbefalingene. I stedet har vi inntrykk av at man flere steder har unngått å komme med klare råd om 

hva som bør anbefales, eller at det er uklart hva rådene bygger på. 

Vi får også inntrykk av at det flere steder er en sammenblanding av antakelser, brukererfaringer og 

faglige oppfatninger, og evidensbasert kunnskap – uten at det kommer klart fram.   

 

Diagnose 

Norsk Psykologforening er enige i at det bør gjennomføres «en grundig klinisk undersøkelse på 

bakgrunn av en omfattende anamnese/sykehistorie sett i relasjon til definerte diagnosekriterier» 

(s.16). Sett på bakgrunnen av de store psykiske konsekvensene CFS/ME har, og høy forekomst av 

blant annet depresjon og redusert livskvalitet – bør psykologer også inn som en av faggruppene som 

bør benyttes for å utelukke annen sykdom, og legge til rette for en målrettet behandlingsplan (s. 16). 

I veilederen er flere diagnosesett beskrevet og gjennomgått (2.4, 2.5, 2.6), men det er ikke 

konkludert med hvilket diagnosesett man bør bruke. Vi mener at en veileder bør ha en anbefaling, 

ikke bare en gjennomgang. Hvis manglende anbefaling er et resultat av faglig konflikt, eller uenighet 

mellom brukere og fagmiljøer, bør det komme fram.  
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Kapittel 3 – behandling, rehabilitering, tilrettelegging 

I innledningen til kapittel 3, heter det at «Å avpasse aktivitetsnivået etter energimengden pasienten 

opplever å ha til enhver tid er viktig for å forebygge og redusere gjentatte ubehagelige, intense og 

langvarige forverringer. Ethvert tiltak som kan forhindre symptomforverringer vil ikke bare kunne 

stabilisere tilstanden, men også redusere ubehag og bedre pasientens livskvalitet» (s. 24). Slik det står 

nå, presenteres dette som en viktig premiss for resten av kapitlet. Det presenteres ikke holdbar 

evidens for denne antakelsen – så langt vi kan se. 

I gjennomgang av ulike behandlingsformer (kapittel 3.2, begrepsforklaringer), gis det ikke bare 

beskrivelse av tilnærmingene, men det ligger også en del anbefalinger, en del av dem 

udokumenterte. Ett sentralt eksempel på dette er pacing, der det heter at «Pacing hjelper pasienter 

med CFS/ME å begrense anstrengelsesutløste symptomforverringer og er derfor godt egnet for 

pasienter som holder seg på eller nær sitt maksimale funksjonsnivå (94).» (S. 26) Referansen dette 

baseres på er et konsensusnotat – og rådet bør nyanseres deretter. 

I beskrivelsen av kognitiv atferdsterapi (s. 25) kan en få inntrykk av at dette er en tilnærming som 

egner seg når pasienten har angst eller depressive plager i tillegg til CFS/ME. Kognitive tilnærminger 

er designet også i forhold til mestring av plagsomme somatiske tilstander, eksempelvis smerte. 

Kognitive tilnærminger bør derfor tydeligere beskrives som tiltak som også kan brukes for pasienter 

der det ikke er angst eller depresjon. Dette mener vi er i overenstemmelse både med 

kunnskapssenterets rapporter om smerter og psykologiske tiltak (2) og meta-analyser på området (3, 

4). Kognitiv atferdsterapi har en effekt i seg selv, men effekten er størst når pasienten i tillegg lider av 

angst eller depresjon. 

I veilederen anbefales det tilnærminger der det så langt vi kan se er utilstrekkelig dokumentasjon. 

Eksempel på det er Energy Envelope Theory (EET) (s. 26), der det henvises til en konsensusrapport, 

en faglig artikkel som refererer til egen forskning, og et studie som ikke er kvalitetsvurdert, mens en i 

neste avsnitt i veilederen reiser spørsmål ved de funnene som vises til en studie (1) (randomisert, 

kontrollert, høyt antall deltakere) publisert i Lancet som viser at Kognitiv atferdsterapi og GET har 

effekt, og som sammenfaller med metaanalyser på det samme (4). 

Kapittel 3.3 heter «metoden bør tilpasses pasienten», en påstand vi er helt enig i. I dette kapitlet 

oppsummeres og anbefales imidlertid flere ulike tiltak som har liten eller ingen evidensbase.  Dette 

svekker etter vår oppfatning troverdigheten til hele veilederen. 

Kapittel 3.9. omhandler oppfølging av pasienter med pleie- og omsorgsbehov. Vi mener det bør 

tilstrebes at pasienten opprettholder sin egenomsorg. La pasienten være delaktig på de områder 

vedkommende kan - og utfordre/oppmuntre til å gjøre (være delaktig i) dagligdagse oppgaver når 

pasienten har overskudd til det. Hovedmålet med pleie og omsorg er å hjelpe, men også bevare, 

støtte oppom og eventuelt øke pasientens egenomsorg, og ikke overta slik at pasienten mister sin 

evne til egenomsorg. Dette kommer ikke klart nok fram i kapitlet. 
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