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Några motiv till varför en tidig ME-diagnos är viktig
Om man tidigt kommer underfund med att det kan röra sig om ME, kan man troligen i vissa
fall (de med progressivt insjuknande) förhindra att patienten dyker ner djupare i sjukdomen.
Detta är väldigt viktigt, eftersom sjukdomen oftast är livslång. Ju sjukare patienten blir, desto
lägre livskvalitet blir det för återstoden av livet.
Om man ej känner till ME diagnosen kan man felbehandla. Det är lätt att missförstå patienten
då den beskriver sina symtom. Om man ej inkluderar ME i en differentialdiagnos, och istället
antager att patienten lider av belastningsfobi och anklagar patienten för att ej samarbeta, kan
detta sannolikt under olyckliga omständigheter leda till katastrofala följder med suicidrisk.
Patienterna lider av ofta överkänslighet mot kemikalier, alkohol och mediciner.
Medicineringen måste anpassas till denna överkänslighet. Val av medicin kan bli annorlunda
och doserna som tolereras ofta lägre.
Det går att ta del av erfarenheter av behandling av ME patienter.
Patienten lider av en svårt handikappande sjukdom och det är viktigt för patienten att förstå
vad som är orsaken. Då kan patienten skaffa sig information kring sin sjukdom och hur
han/hon skall hantera den på bästa sätt. Det är även viktigt att patientens partner, familj och
vänner förstår vad som är orsaken till att patienten ej längre fungerar normalt. De kan ta del
av råd kring hur de på bästa sätt kan stödja patienten.
Patienten lider av en handikappande uttröttbarhet som följd av mycket liten mental eller
fysisk ansträngning. Patienten kommer sannolikt inte att själv ha orka att söka upp rätt vård
för sina behov. Det finns en risk att dessa patienter blir "bortglömda" då de ändå inte gör så
mycket väsen av sig.
Sjukdomen uppträder även hos barn, varför det är viktigt att även beakta denna patientgrupp.
Hos barn uppträder sjukdomen oftast något annorlunda än hos vuxna.
Patienten kan permanent försämras vid anestesi och operation. Man kan minska på denna risk,
ifall man tar nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Primärvård och skolhälsovård
• Ha grundläggande kunskap om ME.
• Kunna ställa diagnos hjälpligt med stöd av de kliniska kriterierna från Kanada som finns
i referens [1], [2] och [4]. För barn med kriterierna i [3].
• Ansvara för att misstänkt ME diagnostiseras preliminärt efter 3 månader efter
insjuknande och definitivt efter 6 månader. Remittera till neurologkliniken.

Neurologkliniker
• Är remissinstans för ME-patienter.
• Gör preliminär diagnos efter max 3 månader efter insjuknande.
• Definitiv diagnos görs efter 6 månader. Barn kortare tid.
• Är uppdaterad med internationell forskning.
• Har klinisk erfarenhet.
• Samma läkare kan ha hand om ME, fibromyalgi (FMS) och multipel skleros (MS) då
dessa sjukdomar har likheter.
• Står för kunskapsspridning kring ME till primär- och skolhälsovård samt till kliniker
involverade i operation, akutsjukvård, graviditet och vaccination
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Operation
• Observera att ME patienter reagerar annorlunda mot anestesimedel. Vissa medel
tolereras dåligt och skall undvikas. Se t.ex. [21], [22] och [23].
• ME patienter återhämtar sig långsamt efter operation. De behöver veckor efteråt av lugn
och ro (tyst) och vila, för att kunna återhämta sig.
• Överväg andra alternativ än operation.
• Prova ut anestesimedel i förväg.

Akutkliniker
• Har en lista på vilka som är ME patienter inom Sverige.
• Har handledning för akutpersonal för hur man tar hand om ME patienter, bl.a. m.a.p.
anestesi.

Graviditet
Detta berör förlossningsavdelningar, BB (barnbördshus), gynekologer, kvinnokliniker,
mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC).
• Kvinnor med ME blir ofta antigen bättre eller sämre under graviditeten
• Kvinnor med ME blir ofta sämre efter graviditeten. En del blir permanent försämrade.
• Observera att ME patienter reagerar annorlunda mot anestesimedel. Vissa medel
tolereras dåligt och skall undvikas. Se t.ex. [21], [22] och [23].
• Prova ut anestesimedel i förväg ifall möjligt.
• ME-drabbade har ofta begränsad uthållighet och kan ha svårt att orka med en
förlossning.
• ME-drabbade behöver lång återhämtningstid efter en förlossning.

Vaccination
• Speciella hänsynstaganden skall tas då man överväger vaccination av en ME patient.
• Det finns en risk att drabbas av ME ifall man tar en massa vaccinationer och reser
utomlands innan immunförsvaret återhämtat sig.

Bloddonation
Bloddonationer från ME patienter skall undvikas.
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