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•

Overvåke og formidle behandlingsresultater.
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•

Bidra i relevant undervisning.

•
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1. Hva er CFS/ME?
CFS, Chronic Fatigue Syndrome, betegnes på norsk «kronisk utmattelsessyndrom».
ME, Myalgic encephalomyelitis oversettes til «myalgisk encefalomyelitt» på norsk, men
betegnelsen «myalgisk encefalopati» brukes også. I litteraturen brukes begrepene ME og CFS
vanligvis synonymt eller i kombinasjon som ME/CFS eller CFS/ME. Her brukes betegnelsen
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 av hvile.
Forverrelsen kan komme umiddelbart, men ofte være forsinket med alt fra noen timer til ﬂere
dager. Restitusjonstiden er forlenget. Generaliserte smerter, søvnforstyrrelser og kognitive
problemer er noen av de typiske tilleggssymptomene.
CFS/ME gir et komplekst sykdomsbilde der årsak og sykdomsmekanismer foreløpig er uavklart.
Det hersker imidlertid stort sett enighet om at årsakene til utvikling og opprettholdelse av
CFS/ME må forstås som multifaktorielle, og at sykdommen skyldes et samspill mellom
biologiske og psykososiale faktorer. Det er viktig å være klar over at det er stor heterogenitet
i pasientgruppen, og at årsakene til sykdomsutvikling og det kliniske bildet av CFS/ME kan
variere fra pasient til pasient.
Forløpet av CSF/ME kan arte seg svært forskjellig og gi ulik grad av funksjonssvikt. De aller
sykeste blir sengeliggende og pleietrengende i lengre perioder. Andel og antallet av de aller
sykeste er ikke kjent, men gruppen utgjør en mindre andel av total forekomst. Hos enkelte
pasienter varer sykdommen en kortere tid, mens for andre blir dette en langvarig tilstand som
kan strekke seg over mange år.
Det ﬁnnes ikke gode prevalenstall for forekomsten av CFS/ME i Norge. Dersom en antar at
forekomsten i Norge ligner prevalensen fra utenlandske studier, skulle det ﬁnnes, avhengig
av de diagnosekriteriene som benyttes, et sted mellom 10 000–20 000 pasienter med CFS/ME
av ulik alvorlighetsgrad i den norske befolkningen.
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2. Hvordan stilles diagnosen?
CFS/ME-utredning består i å kartlegge pasientens sykehistorie og symptombilde, samt å
utelukke diﬀerensialdiagnoser. Symptomene skal være nyoppståtte, og det skal foreligge en
betydelig redusert funksjon. Diagnosen stilles på bakgrunn av:
1. Grundig sykehistorie, klinisk undersøkelse og supplerende undersøkelser
2. Utelukkelse av annen fysisk og psykisk sykdom som kan forklare symptombildet
3. Deﬁnerte diagnosekriterier
Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose, men med et karakteristisk sykdomsbilde, og diagnosen
bør kun stilles når diagnosekriteriene er oppfylt. Det er viktig å utelukke andre tilstander som
kan ha liknende symptombilde, som for eksempel cøliaki, hypo/hyperthyreose, maligne
lidelser, nevrologiske sykdommer, primære søvnforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser.
Men også pasienter med CFS/ME kan ha andre sykdommer i tillegg som forverrer symptomene,
og da kategoriseres disse som komorbide tilstander. Å avgjøre om en tilstand er en
diﬀerensialdiagnose eller en komorbid tilstand kan ofte være vanskelig, og man vil noen
ganger konkludere med at tilstander som for eksempel ﬁbromyalgi eller depresjon er
diﬀerensialdiagnoser mens de andre ganger vil bli kategorisert som komorbide tilstander som
eksisterer i tillegg til CFS/ME. Psykososiale belastninger er særlig viktige å kartlegge fordi de
er sentrale mekanismer i forhold til å vedlikeholde eller forverre funksjonen.
I tillegg til en fullstendig klinisk undersøkelse, inklusiv nevrologisk status, bør det gjøres
supplerende undersøkelser som:
Klinisk-kjemiske blodprøver:
Hb, SR, hvite m diﬀ. telling, trombocytter, jern, transferrin, transferrinmetning og
transferrinreseptor, ferritin, Na, K, Ca, P, Mg, glukose, albumin, CRP, ALAT, ASAT, GT, Bilirubin
ALP, LD, kreatinin, CK, vitamin B12, folat, Vit. D, fritt T4, TSH, kortisol.
Immunologiske prøver:
Immunglobuliner, IgG, IgM, IgA, total IgE, ANA-screening, revmatoid faktor, antitransglutaminase antistoﬀ.
Mikrobiologiske undersøkelser:
Serologi (vanlig serum/gelglass): EBV (Epstein-Barr virus), CMV (Cytomegalovirus), VZV
(Varicella Zoster virus), HSV (Herpes simplex virus), HIV(voksne), Toxoplasma, Borrelia,
Mykoplasma pneumonia*, Chlamydophila pneumonia*, Hepatitt B og C, Parvovirus B19, PCR
(EDTA-glass): Humant herpesvirus 6 og ved positiv serologi: EBV, CMV, parvovirus B19.
*Evt bør det gjøres PCR i nasopharynxaspirat på disse mikrobene
Urinprøve: Stiks
Billeddiagnostikk:
Hos barn og unge er røntgen thorax, ultralyd abdomen og MR caput obligatorisk, hos voksne
må det utvises skjønn.
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Psykiatrisk og psykososialt:
Semistrukturert intervju og/eller spørreskjema mhp komorbiditet og diﬀerensialdiagnostikk.
Kartlegging av belastningsfaktorer mhp sårbarhet og mhp psykosomatiske tilstander er særlig
viktig hos barn og unge, og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk/psykisk helsetjeneste
for barn og unge bør involveres for kartlegging av diﬀerensialdiagnostikk, komorbiditet og
psykososial belastning.
Elektrofysiologiske undersøkelser:
EEG hos barn og unge
Følgende undersøkelser tas kun på spesielle indikasjoner: Spinalpunksjon, fecaltest,
vippetest, søvnregistrering, 24-timers EKG, EEG (voksne), vurdering av psykolog/psykiater
samt annen nevropsykologisk testing.
Barn og unge bør utredes og få diagnosen stilt av spesialist i barnesykdommer. Barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk/psykisk helsetjeneste for barn og unge bør involveres for
kartlegging av diﬀerensialdiagnostikk, kormorbiditet og psykososial belastning (se veileder
for Barne- og ungdomspsykiatri) http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-barne--ogungdomspsykiatrisk-forening/faglig-veileder-for-barne-og-ungdomsspsykiatri/
Utredningen og diagnostisering av voksne kan utføres av fastlegen, i samarbeid med
aktuelle spesialister. Spesialist i allmennmedisin kan på selvstendig grunnlag stille diagnosen
(se punkt 5). Ved uklare og kompliserte diﬀerensialdiagnostiske problemstillinger bør fastlegen imidlertid henvise til relevante spesialister for å komplettere utredningen.
CFS/ME ﬁnnes ikke som egen diagnose verken i ICD 10 eller ICPC. Dersom pasienten fyller
noen av de omtalte kriteriesettene for CFS/ME (se under); anbefales det å bruke G93.3
(Postviralt utmattelsessyndrom. Godartet myalgisk encefalomyelopati) og ICPC-2 A04
(Slapphet/tretthet ; inkluderer døsighet. Kronisk tretthet, postviral tretthet, tretthet,
utmattelse, utslitthet) brukt. Betydningen av diﬀerensialdiagnostikk understrekes. F48
(Nevrasteni. Tretthetssyndrom) vil kunne favne en videre gruppe pasienter der psykososial
belastning er fremtredende, det samme vil Z73.0 (Utbrenthet. Allmenn utmattelse).
Disse kan like fullt ha asteni som et hovedsymptom og vil kunne trenge mye av den samme
behandlingstilnærmingen. R53 (Uvelhet/tretthet. Asteni) bør kun benyttes før videre
diagnostisk avklaring, eller der man ikke ﬁnner holdepunkter for å kunne konkludere med
G93.3, F48 eller Z73.0.
Det har vært benyttet ulike diagnostiske systemer og kriterier for å fastsette diagnosen.
Fukuda-kriteriene har fram til nå vært sentrale i forskning, og en stor andel forskingsmateriale
er derfor basert på inklusjon ut fra disse kriteriene. De kanadiske kriteriene har vært i bruk
blant annet på Haukeland Universitetssykehus, St Olavs Hospital, Universitetssykehuset i
Nord-Norge og Oslo Universitetssykehus ME/CFS-senteret i ﬂere år. Jason et al har utviklet et
eget kriteriesett for barn og unge.
Det anbefales at ett av disse settene med diagnosekriterier benyttes for å sette diagnosen
CFS/ME (G93.3), og at det journalføres hvilket diagnosesett som er benyttet. Spesialister i
allmennmedisin anbefales å kode dette som ICPC-2 A04. Det er utarbeidet spørreskjema i
forhold til de forskjellige kriteriesettene, se vedlegg 1, 2, og 3.
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3. Behandling
Det ﬁnnes i dag ingen dokumentert kurativ behandling av CFS/ME. Det ﬁnnes imidlertid
behandlinger og strategier som kan lindre ubehagelige symptomer, bidra til konstruktiv
mestring og bedre pasientenes funksjon og livskvalitet. Det pågår ﬂere studier med bruk
av forskjellige legemidler ved CFS/ME.
I 2011 lagde Kunnskapssenteret en sammenfatning av eﬀekter av behandling, rehabilitering,
pleie og omsorg for personer med kronisk utmattelsessyndrom.
(http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Behandling+av+kronisk+
utmattelsessyndrom+CFSME.12742.cms)
De konkluderte med følgende:
• Kognitiv atferdsterapi gir muligens noe økning i arbeidsdeltakelse og livskvalitet
sammenliknet med standard behandling.
• Kognitiv adferdsterapi eller treningsbehandling gir trolig mindre utmattelse sammenlignet
med standard behandling eller avspenning og tøying.
• Kognitiv atferdsterapi gir muligens litt bedre livskvalitet sammenlignet med standard
behandling eller annen psykoterapi.
• Det er begrenset med tilgjengelig dokumentasjon om eﬀekt av farmakologisk behandling
på grad av utmattelse
• Det kan ikke trekkes konklusjoner om eﬀekt av kosttilskudd og alternativ behandling
• Det er behov for å oppsummere eﬀekter av tiltak innen pleie og omsorg samt rehabilitering
Det er viktig å huske at pasienter med CFS/ME er forskjellig med hensyn til symptomkarakteristika, behov og preferanser for hjelp. Det kan innebære at en metode som passer
for en pasient ikke nødvendigvis passer for en annen, eller at ﬂere tilnærminger vil kunne
passe, men på ulike tidspunkt. Hva som egner seg best for den enkelte pasient bør være
basert på pasientens spesiﬁkke tilstand, utfordringer og preferanser. En kombinasjon av de
ulike tilnærmingene vil noen ganger kunne være det beste. Dette er noe som bør utredes
og avklares i et nært samarbeid mellom den enkelte pasient og behandler.
Det er utarbeidet ﬂere forskjellige behandlingsformer når det gjelder trening, og aktivitetsog energiregulering, som alle faller inn under NAVs begrep «gradert trening».
Det synes viktig å avpasse aktivitetsnivået etter energimengden den enkelte pasient opplever
å ha, med en forsiktig, gradvis økning i mengde aktivitet. Erfaringsmessig har det vist seg at
for rask økning av aktivitetsnivået kan føre til tilbakefall og at gjentatte slike tilbakefall kan
føre til forverring av sykdommen.
Kognitiv atferdsterapi eller kognitiv terapi (KAT, Cognitive Behavioral Therapy – CBT) er en
godt dokumentert behandlingsmetode for lettere psykiske lidelser og som hjelp til mestring
av og symptomlindring ved ulike andre kroniske somatiske sykdommer. Dette er bakgrunnen
for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge, og
denne behandlingsformen kan dokumentere noe eﬀekt for deler av denne pasientgruppen.
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4. Brukere og pårørende
Brukermedvirkning på individnivå er en rettighet, og de beste løsningene både for pasient
og tjenesteyter oppnås ved samarbeid. Lærings- og mestringskurs tilbys i den enkelte
helseregion. Likemannsarbeid er hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon
som en selv.
Brukerorganisasjoner for personer med CFS/ME:
• M.E. Nettverket i Norge (MENiN) http://menin.no/
• Norges ME-forening http://www.me-foreningen.no/
Mange pårørende har omfattende omsorgsoppgaver og er en del av pasientens nærmiljø.
Noen opptrer også som pasientens representant og kan ha administrative funksjoner i
tilknytning til pasientens personlige assistenter. Pårørende vil således inneha ulike roller både
overfor den som er syk og overfor helsevesenet. Mange pårørende har som følge av langvarig
belastning, selv behov for hjelp og støtte fra helsetjenesten.
Veilederen «Pårørende – en ressurs» (IS-1512 er relevant også for samarbeid med pårørende
til CFS/ME pasienter. Videre er rundskrivet «barn som pårørende» (IS-52010) relevant for
nødvendig informasjon til og oppfølging av mindreårige barn av CFS/ME pasienter.
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5. Fastlegens rolle
Fastlegen vil ofte være den første i helsetjenesten som møter pasienter med symptomer
på CSF/ME og deres pårørende. Fastlegen har hovedansvar for utredning av voksne, mens
utredning av barn og unge gjøres i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har
oppfølgingsansvar for hele pasientgruppen.
• Det er viktig å sette av god tid til første konsultasjon enten den skjer på kontoret
eller hjemme hos pasienten. Erfaringsmessig er hensiktsmessig å sette av 1½ time,
gjerne med innlagt pause.
• Som for andre pasientgrupper må det gjøres en faglig forsvarlig og individualisert
utredning av aktuelle diﬀerensialdiagnoser, gjerne i samarbeid med spesialisthelsetjenesten,
• Spesialist i allmennmedisin kan stille diagnosen, det anbefales å kode CFS/ME som
ICPC-2 A04, og journalføre hvilket kriteriesett som er brukt i utredningen.
• En god behandlingsallianse med pasient og pårørende er viktig. Tett samarbeid om
hva som er mulig og hensiktsmessig i forbindelse med utredning og behandling er
nødvendig.
• Avtal regelmessig kontakt for oppfølging, for eksempel 2–4 ganger pr år, og vurder
fortløpende underveis om det er relevant å ta i bruk individuell plan og bidra til at det
utpekes koordinator ved behov.
• Nye symptomer eller forverring av eksisterende symptomer skal følges opp på faglig
forsvarlig måte, samtidig som det er viktig å sette strek for utredning når denne er
sluttført.
• Fastlegen er sentral for å sikre godt samarbeid med kommunens tjenesteapparat.
De ﬂeksible muligheter som reglene for sykemelding (evt pleiepenger) gir anledning til,
bør benyttes, og fastlegen bør inngå i et samarbeid med bruker, arbeidsgiver og NAV for
å få til best mulig tilrettelegging av arbeid.
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6. Utarbeidelse av erklæring til NAV
Krav til diagnostisk utredning og dokumentasjon
Fastlege som er spesialist i allmennmedisin kan stille diagnosen, styre utredning og
utarbeide dokumentasjon til NAV. Det vil som hovedregel være nødvendig med vurdering
hos en spesialist i tillegg, der spesialitet er avhengig av sykdomsbildet til pasienten.
Dersom kravet til vurdering hos annen spesialist skal fravikes, må dette begrunnes særlig.
Vurdering av spesialist i tillegg til fastlege, vil bidra til å sikre diagnosen – som er en
eksklusjonsdiagnose – gjennom tverrfaglige overveielser. Fastlege som ikke er spesialist
i allmenn- medisin, kan styre utredningen og utarbeide dokumentasjon til NAV på grunnlag
av aktuelle epikriser og spesialistopplysninger.
NAVs krav til diagnostikk av sykdommen:
Sykdomsbildet må være typisk med ekstrem utmattelse, samt ulike tilleggssymptomer
• Annen alvorlig sykdom som årsak skal være ekskludert
• Utredning skal inneholde et basissett av blodprøver
(for å utelukke annen alvorlig sykdom).
• Utredning hos annen spesialist, avhengig av fastlegens vurdering. Spesialistutredning
vil være avhengig av sykdomsbildet, og først og fremst være av nytte for å utelukke
annen alvorlig sykdom.
For at personer med kronisk utmattelsessyndrom skal fylle de medisinske vilkårene for rett
til uførepensjon må følgende krav være oppfylt hva gjelder sykdomstilstanden:
• Legeerklæring fra fastlege/spesialist i allmennmedisin og som hovedregel fra en annen
relevant spesialist i tillegg, med dokumentasjon av gjennomgått medisinsk utredning
og behandling (eks. gradert trening, kognitiv terapi, mestringskurs).
• Grundig funksjonsvurdering og dokumentasjon på at sykdommen har ført til en
funksjonsnedsettelse som har vart i minst 3 år uten sikker bedring.
• Det må dokumenteres at funksjonsevnen er vesentlig nedsatt på grunn av sykdomstilstanden og at inntektsevnen/arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 %.
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7. Helse- og omsorgstjenesten
Pasienter med CFS/ME er en sammensatt gruppe, og det er store forskjeller i funksjonsnivå.
Derfor er det nødvendig med individuelle løsninger og tett samhandling mellom tjenestenivåene. Mange pasienter har behov for tjenester både i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Ulike faggrupper vil kunne ha ulike ansvarsområder og dette bør tydeliggjøres i samarbeidsmøter og/eller i individuelle planer.
Spesialisthelsetjenesten:
De regionale helseforetakene skal sikre adekvat tilbud om diagnostikk, behandling og
rehabilitering, herunder tilbud om lærings- og mestringskurs, til pasienter med CFS/ME. For
informasjon om Lærings- og mestringssentrene, se sykehusenes egne hjemmesider. Tilbudet
skal utvikles i samarbeid med kommunene. Regionale helseforetak kan ved behov ta i bruk
døgntilbudet for utredning av pasientene med CFS/ME ved Oslo Universitetssykehus HF. Ved
dette HF er også en nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME som har som mål bl.a. å dekke
hele landet med informasjon om sykdommen. http://www.oslo-universitetssykehus.no/
kompetanseCFSME
Helsedirektoratet mener det må være et mål at ambulante team opprettes i alle helseregioner, og ﬂere helseregioner har et slikt team. Ambulante team bør betjene barn, unge
og voksne med vekt på å nå de aller sykeste. Pasienter med CFS/ME har behov for behandling
og oppfølging der de bor, og kunnskapsoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten vil gjennom ambulante team være et viktig bidrag.
Kommunal helse- og omsorgstjeneste:
Pasienter med CFS/ME kan, avhengig av graden av sykdom, ha behov for hjelpemidler og
praktisk bistand i dagliglivet, hjemmetjenester og/eller hjemmesykepleie. For enkelte kan
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) være en god løsning. Det bør legges til rette for at
pasienter med CFS/ME har få helsearbeidere å forholde seg til, og at disse har fått god
opplæring og veiledning knyttet til sykdommen. For svært syke pasienter med langvarig
behov anbefales det å benytte fagteam.
Noen pasienter kan også ha behov for tilrettelegging av bolig, evt ﬂytting til en mer egnet
bolig. Enkelte kommuner har bolig med service til de alvorligst syke; sykehjem med heldøgns
tjeneste kan også være aktuelt. Barn og unge voksne kan også ha behov for tilrettelegging
av undervisning.
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8. Rehabilitering
De ﬂeste med CFS/ME har behov for et individuelt tilpasset rehabiliteringsforløp der langsiktige perspektiver blir kombinert med mer kortsiktige målsettinger og ﬂeksible løsninger.
Variasjonene i sykdomsforløpet vil være utslagsgivende for hvilke rehabiliteringstilbud og
hvilke hjelpemidler pasienten trenger.
Både spesialisthelsetjenesten og kommunene er pålagt å ha en koordinerende enhet for
habilitering og rehabilitering. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over
habiliterings- og rehabiliteringstilbudene i kommunen og i helseregionen, og enheten skal
være et kontaktpunkt for samarbeid. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
har det overordnede ansvaret for individuell plan.
Informasjonstelefonen for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten – 800 300 61 – har
helsefaglig personell og nettsted med oversikt over tilgjengelige rehabiliteringstjenester
i helseregionene med avtaler om å gi tilbud til denne diagnosegruppen.
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Vedlegg
Vedlegg 1
Utredningsskjema etter Canada-kriteriene 2003
Kriteriene 1), 2), 3), 4) og 7) må være tilstede; i tillegg to eller ﬂere symptomer fra 5)
og ett eller ﬂere symptomer fra 6)
1. Utmattelse (fysisk og psykisk) som reduserer aktivitetsnivået med 50 % eller mer
2. Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse og/eller utmattelse.
a. Unaturlig tap av fysisk eller psykisk utholdenhet. Rask muskulær og mental/kognitiv
trettbarhet.
b. Sykdomsfølelse og/eller utmattelse etter anstrengelse
c. Forverring av andre assosierte symptomer etter anstrengelse
d. Forlenget restitusjonstid, ofte 24 timer eller mer
3. Søvnforstyrrelser som forstyrret døgnrytme, innsovningsvansker, ikke uthvilt etter søvn,
endret søvnmønster
4. Smerter (eller ubehag) som ofte er utbredte og vandrende av natur. Muskelsmerter,
leddsmerter og hodesmerter av ny type, mønster eller intensitet
5. Minst to nevrologiske/kognitive symptomer
a. Svekket konsentrasjon og hukommelse
b. Forvirret
c. Desorientert
d. Vansker med å bearbeide informasjon
e. Problemer med å kategorisere informasjon og ﬁnne ord
f. Sanseforstyrrelser, vanskelig å fokusere synet, nummenhet/kuldefølelse
6. Minst ett symptom fra to av de følgende tre kategorier
a. Autonome utfall
i.
Blodtrykksfall ved overgang fra liggende til stående stilling
ii.
Drastisk økt hjertefrekvens ved overgang fra liggende til stående stilling
iii. Blodtrykksfall etter å ha stått oppreist en stund
iv. Ørhet
v.
Ekstrem blekhet, kvalme og irritabel tarm
vi. Skjelvinger med eller uten hjertebankfølelse
vii. Kortpustethet
viii. Blæreforstyrrelser

14

VEDLEGG

b. Nevroendokrine utfall
i.
Forstyrret termostabilitet: unormal kroppstemperatur og tydelige døgnvariasjoner, svettetokter, feberfølelse og kalde esktremiteter
ii.
Intoleranse for ekstrem hete og kulde
iii. Markert vektendring – anoreksi eller unormal appetitt
iv. Tap av adaptasjonsevne
v.
Forverring av symptomer ved stress/belastninger
c. Immunologiske utfall
i.
Ømme lymfeknuter
ii.
Gjentakende sår hals
iii. Gjentakende inﬂuensafølelse
iv. Generell sykdomsfølelse
v.
Overfølsomhet for mat, medisiner og/eller kjemikalier
7. Sykdommen vedvarer i minst seks måneder. Den har vanligvis en klar identiﬁserbar
begynnelse selv om den kan være gradvis. Tre måneders varighet er tilstrekkelig for barn.
Eksklusjonstilstander
Pågående sykdomsprosesser, inkludert primære psykiatriske lidelser og rusmisbruk, som
kan forklare de ﬂeste symptomene på utmattelse, søvnforstyrrelser, smerte og kognitive
forstyrrelser utelukker diagnosen kronisk utmattelsessyndrom.
Eksempler på slike sykdommer er: Addisons sykdom, Cushings sykdom, hypo- eller hyperthyreose, jernmangel, hemochromatose, diabetes mellitus, kreft, søvnforstyrrelsessykdommer,
revmatiske lidelser, immunsykdommer, nevrologiske sykdommer som multippel sclerose,
enkelte infeksjonssykdommer, primære psykiatriske lidelser og rusmisbruk.
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Vedlegg 2
Utredningsskjema etter CDC1994 Fukudakriteriene
Hovedkriterier (alle skal være oppfylt)
a) Har en varighet på minst 6 måneder
b) Er vedvarende eller tilbakevendene
c) Er nyoppstått eller har en klar begynnelse
d) Resulterer i en vesentlig reduksjon i arbeids, utdannings, samt sosiale
og personlige aktiviteter
e) Bedres ikke av hvile
f) Ikke er et resultat av pågående anstrengelse
Tilleggskriterier (minst 4 av 8 må være oppfylt)
• Selvrapportert svekkelse i korttidshukommelsen eller konsentrasjonen alvorlig nok
til å forårsake vesentlig reduksjon i arbeids-, samt sosiale og personlige aktiviteter
• Hyppig og tilbakevendende sår hals
• Ømme lymfeknuter
• Muskelsmerter
• Migrerende leddsmerter uten hevelse eller rødme
• Hodepine (ny type, nytt mønster og intensitet)
• Manglende følelse av å være uthvilt etter søvn
• Forverret sykdomsfølelse i minst 24 timer etter anstrengelse
Eksklusjonskriterier iﬂg CDC1994 kriterier
1) Medisinske tilstander som fører til kronisk tretthet som f.eks:
a) Ubehandlet/underbehandlet avt stoﬀskifte
b) Søvnforstyrrelser
c) Medikamentbivirkninger
2) Tidligere diagnostiserte medisinske tilstander uten medisinsk forsvarlig dokumentert
opphør og hvor tilstedeværelsen av tilstanden kan forklare den kroniske utmattelsen.
Slike tilstander inkluderer:
a) Nylig behandlet kreft
b) Kroniske tilfeller av hepatitt B eller C
c) HIV
3) Tidligere eller nåværende diagnose av
a) Alvorlig depressiv lidelse
b) Bipolar lidelse
c) Schizophreni
d) Ulike vrangforestillinger (paranoia)
e) Demens
f) Anoreksia nervosa
g) Bulimia nervosa
4) Alkohol eller stoﬀmisbruk fra og med de to siste år før den kronisk utmattelsen
5) Sykelig overvekt
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Vedlegg 3
Utredningsskjema i henhold til Pediatrisk kriterier (Jason, 2006)
1. Klinisk vurdert, uforklarlig, vedvarende eller tilbakevendende (residiverende) kronisk
utmattelse i løpet av de siste tre månedene som ikke skyldes pågående anstrengelse,
ikke lindres av hvile og som medfører en betydelig reduksjon i aktivitetsnivået
2. Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse og/eller utmattelse. Ved hvilken som helst type
aktivitet må det oppstå et tap av fysisk eller psykisk utholdenhet, rask/plutselig muskulær
eller kognitiv utmattelse og en tendens til forverring av andre assosierte symptomer hos
pasienten. Restitusjonen er vanligvis langsom, og tar ofte 24 timer eller mer
3. Søvn. Ikke-uthvilende søvn eller forstyrrelser i søvnkvalitet eller rytme. Kan inkludere økt
søvnbehov, forstyrret søvn og/eller forandret døgnrytme
4. Smerte. Minst ett symptom fra følgende:
a) Muskel- og leddsmerter
b) Magesmerter og/eller hoderelaterte smerter
5. To eller ﬂere nevrokognitive utfall
a) Svekket hukommelse
b) Problemer med å holde fokus
c) Vansker med å ﬁnne riktige ord
d) Glemmer ofte hva man ønsket å si
e) Åndsfraværende
f) Langsom tankegang
g) Problemer med å gjengi/huske informasjon
h) Kan bare fokusere på en ting om gangen
i) Problemer med å uttrykke tanker
j) Problemer med å forstå informasjon
k) Mister ofte tråden i en tankerekke
l) Nyoppståtte vansker med matematikk eller andre skolefag
6. Minst ett symptom fra to av de følgende tre kategorier
a) Autonome manifestasjoner (blodtrykksfall, økt hjertefrekvens, svimmelhet, forstyrret
balanse, kortpustethet)
b) Nevroendokrine utfall (feberfølelse og kalde ekstremiteter, unormal
kroppstemperatur og tydelige døgnvariasjoner, svettetokter, intoleranse for hete og
kulde, markert vektendring, forverring av symptomer ved stress/overbelastning)
c) Immunologiske manifestasjoner (hyppig inﬂuensafølelse, sår eller irritert hals, stadige
perioder med feber og hetetokter, ømme, men ikke spesielt hovne lymfeknuter, ny
overfølsomhet for mat, lukt eller kjemikalier)
Eksklusjonskriterier
1) Enhver pågående medisinsk tilstand som kan forklare tilstedeværelsen av kronisk
utmattelse
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2) Noen pågående psykiatriske tilstander som kan forklare tilstedeværelsen av kronisk
utmattelse
a) Barneschizophreni
b) bipolar lidelse
c) pågående alkohol- eller stoﬀmisbruk,
d) Anorexia nervosa eller bulimia nervosa
e) Alvorlige depressive lidelser
Ikke-ekskluderende tilstander
Barn kan ha tilstedeværelse av medvirkende tilstander som ikke godt nok forklarer
utmattelsen, og som derfor ikke nødvendigvis er eksklusjonsgrunner:
1) Psykiske lidelser som angst, somatoforme lidelser og depressive lidelser
2) Andre tilstander som primært er karakterisert ved symptomer som ikke kan bekreftes
av diagnostiske laboratorietester
3) En hvilken som helst tilstand/lidelse hvor spesiﬁkk behandling tilstrekkelig lindrer alle
de tilhørende symptomene og hvor behandlingen er tilfredsstillende dokumentert
4) En hvilken som helst tilstand/lidelse som er blitt behandlet med spesiﬁkk terapi før
utviklingen av kronisk symptomatisk følgetilstand
5) En hvilken som helst isolert og uforklart klinisk undersøkelse, samt laboratorietest eller
billeddiagnostiske tester som er utilstrekkelig til å kunne indikere eller bekrefte tilstedeværelsen av en eksklusjonstilstand
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