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CFS/ME

 CFS = Chronic Fatigue Syndrom

 «kronisk utmattelses syndrom»

 Kritikk; bagatelliserende

 ME = Myalgisk Encefalomyelopati

 Encefalo = hjerne

 Myelon = ryggmargen

 Myalgi = muskelsmerter

 Pati = lidelse eller sykelig tilstand

 Kritikk; ikke bevis på hjerne- eller ryggmarsaffeksjon, 

myalgi ikke et hovedfenomen



BAKGRUNN

 CFS/ME poliklinikken 

 smerter sjelden nevnt

 Spurte ikke heller…..

 Videreutdanning innen smertemedisin –

smerteklinikken – pasienter med CFS/ME og 

smerter

 Muskelskjelettsmerter vanlig i befolkningen

 Spm: er det økt forekomst av 

muskelskjelettsmerter hos pasienter med 

CFS/ME? 
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Question for this review: 

O What is the prevalence of musculoskeletal

pain in adult individuals with CFS/ME ?

O What do we know about the severity and 

localization of musculoskeletal pain in 

individuals with CFS/ME?



Methods

O Database search; MEDLINE and Embase

O Combinations of search terms «Chronic

fatigue syndrome» AND «Pain»

O Limited to adults (19 plus years), articles

from 1994 to november 2015, «Chronic

fatigue syndrome» in the title

O Abstracts were screened by two

independent data extractors



Methods

O Inclusion criteria for first screening;

O (1) subjects of the study had to include a 

group of adult individuals with diagnosed

CFS/ME, 

O (2) the method of study had to include a 

measure of pain and 

O (3) the full text article had to be written i 

English



Methods

O Inclusion criteria for second screening: 

(1) a group of adult individuals with CFS/ME 

larger than n=20, 

(2) subjects were fullfilling the Fukuda Criteria

of 1994 or the revised versjon from 2003, 

and 

(3) investigating prevalence, intensity or 

localization ofmusculoskeletal pain. 
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Assessed for eligibility 

N=155 

1. screening 

Excluded 

(n=108) 

1.screening;  

Included (n=49) 

2.screening:  

Included (n=18) 

2.screening:  

Excluded (n=31 ) 

1. Not meeting the inclusion criteria 

(n=29) 

2. Articles not found (n=2) 

Excluded (n=6) 

- Pain as inclusion 

criteria; 4 

- Not fulfilling Fukud:1 

- No measure for msp: 1 

Included (n=12) 



RESULTATER

 12 artikler inkludert

 6 så på myalgi og arthralgi/ledd smerter

 4 så på intensitet

 1 så på kun myalgi

 kun1 artikkel undersøkte intensitet og

lokalisasjon

 Ingen sa noe om tidspunkt for debut av smerter



RESULTATER

 Liten variasjon mellom studiene ifht prevalens. 

 Sammenlignbare studier ifht populasjon

 81% rapporterte muskelsmerter 

 66% rapporterte leddsmerter



RESULTAT - INTENSITET

 Små studier

 Ulik bruk av smerteskala

 Ikke mulig å konkludere



RESUTLAT - LOKALISASJON

 Kun 1 studie

 50 personer

 43% hadde smerter i mer enn en region

 Fleste hadde smerter i rygg, nakke og legg



NYTT SØK NOVEMBER 2017

The presence of chronic oxidative and nitrosative stress, low-
grade inflammation and impaired heat shock protein 

production may well explain the objective findings of 

increased muscle fatigue, impaired contractility and 

multiple dimensions of exercise intolerance in many patients 

with ME/CFS.



HVA SÅ?

 Ikke uvanlig med smerter hos pasienter med 

CFS/ME; muskel og leddsmerter, hodepine, 

halsvondt, magesmerter

 Utfordring; tiltak som retter seg mot utmattelse 

og smerte

 Tiltak er overførbar til andre pasientgrupper



UTMATTELSE OG SMERTE

 Utmattelse er ikke spesifikt for CFS/ME

 MS, fibromyalgi, hjerneslag, RA, kreft, angst, PTSD 

for å nevne noen

 Smerte og utmattelse kan gi utfordring; 

 Gir ofte utslag i betydelig funksjonsnedsettelse

 Store konsekvenser for arbeidsliv, familieliv, sosialt 

liv, livskvalitet (!)

 Vanlige anbefalinger fra helsepersonell faller ofte 

gjennom

 For mange vanskelig å forstå et skiftende 

symptombilde

 Viktigst; møte pasienten på en god måte



BEHANDLINGSPRINSIPPER CFS/ME

 1. Lindre ubehagelige symptomer: kvalme, 

smerter, søvnvansker, mage/tarm plager o.l

 2. Aksept og Mestring 

 3. Bedre funksjon og livskvalitet - Balanse 

mellom aktivitetsnivå og energimengde



3. BEDRE FUNKSJON OG LIVSKVALITET

 hovedelementer i behandlingen (i tillegg til punkt 

1 og 2): 

 Balanse mellom aktivitet og hvile!

 Kan ikke hvile seg frisk

 Kan ikke trene seg frisk

Vanskelig balansegang. 

Uforutsigbar tilstand

Kan påvirkes gjennom ulike mestringsstrategier, men 

pasienten kureres ikke av disse



Noe reduksjon av fatigue, bedring av søvn og

fysisk funksjon

Ikke mulig å si noe om smerte, quality of life, 

angst, depresjon, “drop-out rate” og bruk av

ressurser i helsevesenet

“The effectiveness of exercise therapy seems 

greater than that of pacing but similar to that of 

CBT”



2. AKSEPT OG MESTRING

 Krevende tilstand å få

 Livet snudd på hodet

 Nye spilleregler i kroppen

 Aksept

 Kognitiv tilnærming, kognitiv terapi



1. LINDRE MED OG UTEN MEDISINER

 symptomlette 

 Søvn; 
 søvnhygiene (!), avspenning, «ro-ned-tid», teknikker rettet mot 

grubling

 Circadin, Vallergan, Remeron

 Muskel-skjelettsmerter; 
 fysioterapi, avspenningsteknikker, trening

 Magnesium, Sarotex, Paracet, Ibux, Efexor

 Mage/tarm;
 kosthold, ernæring

 FODMAP

 Hevelser i bein;
 øke sirkulasjon, øvelser

 støttestrømper

 lyd- og lys; 
 skjerming i enkelte situasjoner– ørepropper/klokker, solbriller, 

filterbriller. OBS! Sensitivisering



VED BRUK AV MEDISINER:

 Kan ha endret følsomhet for medisiner etter debut av 

sykdom

 Redusert startdose

 Rolig opptrapping/nedtrapping

Finnes en «jungel» av forslag til medisiner

fra litteratur

fra brukererfaringer

sosiale medier



CONCLUSIONS
«….there is no clear recommended pharmaceutical

therapy for CFS/ME»



Sosiologisk
Psykologisk

Biologisk

OPPRETTHOLDENDE FAKTORER

 Negativt stress (psykososiale faktorer)

 Nedstemthet/depresjon, angst 

 «Dårlige» vaner; søvn/døgnrytme, kosthold

 Negative tankemønstre 

 Redsel for å teste egne grenser/redd for 

forverring

 Presse seg for mye for ofte

 Annen sykdom som f.eks infeksjoner slår ofte 

hardt ut (CFS/ME)



VIKTIG Å VITE…

 svært beskjeden aktivitet kan utløse forverring 

(fysisk, mental, sosial)

 Symptomer og dermed funksjon svinger ofte fra 

dag til dag og gjerne fra time til time. 

 Aktivitetsnivået må avpasses etter energimengde

Ingen statisk tilstand

Tiltak må evalueres fortløpende
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