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ME/CFS Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome 
 
ME/CFS er en virusbetinget neurologisk syg-
dom. Fordi den påvirker centralnervesystemet 
er symptomerne mange: influenza-lignende 
symptomer, hukommelses- og koncentra-
tionsbesvær, muskel- og ledømhed, springen-
de smerter, karakteristisk hovedpine, syns- 
og høre-forstyrrelser, søvnforstyrrelser, føle-
forstyrrelser, balanceproblemer, emotionel la-
bilitet og fordøjelses-uregelmæssigheder.  
 
Karakteristisk for sygdommen er en ekstrem 
udmattelse, unormal udtrætning både musku-
lært og tankemæssigt efter anstrengelser, 
som patienten har kunnet tåle uden proble-
mer før sygdomsudbrud - og med usædvanlig 
lang genoprettelsestid. Karakteristisk er lige-
ledes konstante svingninger af symptomer og 
symptomernes intensitet fra time til time - fra 
dag til dag - og over længere tid. 
 
Sygdommen kan ramme både mænd, kvinder 
og børn, alle racer og sociale lag, men ram-
mer oftest voksne mellem 25 og 45 år. Dansk 
forskning tyder på, at flertallet forbliver syge. 
Ved at finde sit individuelle aktivitetsniveau - 
og holde sig inden for det - kan patienten dog 
opnå en stabilisering og en vis grad af indivi-
duel forbedring.  
 
Invaliditetsgraden kan variere fra de letteste 
tilfælde, hvor patienten - ved at bruge al sin 
fritid til hvile og søvn - kan opretholde et er-
hvervsarbejde, og til de hårdeste tilfælde, 
hvor patienten er konstant sengeliggende og 
afhængig af hjælp til alle grundlæggende be-
hov.   
 
Den hidtil eneste dokumenterede behandling, 
der hjælper, er passende og individuel veks-
ling mellem hvile og aktivitet. Det er yderst 
vigtigt, at patienten ikke presses til at over-
skride sit aktivitetsniveau, dvs. de fysiske og  
 
 

 
tankemæssige aktiviteter, han/hun kan udfø-
re, uden at der sker symptomforværring eller 
tilbagefald. Der kan symptombehandles for 
infektioner, smerter, fordøjelses- besvær o.a., 
blot man er opmærksom på patienternes ge-
nerelt lave tolerance overfor medicin. 
 
Sygdommen er ifølge WHO og Sundheds-
styrelsen ekskluderet fra de psykiatriske diag-
noser. Den internationale medicinske forsk-
ning viser, at sygdommen nu kan verificeres i 
generne [3,4], og at der er dokumenteret in-
tolerance overfor motion [1,2,3,4]. Patien-
ternes kognitive problemer viser sig som kon-
sekvens af reduktion i den grå hjernemasse 
[1,5], der samtidig bevirker reduktion af fy-
sisk aktivitet, et kerneaspekt ved CFS.  
 
Verden over gøres der en stor indsats for at 
finde en diagnostisk test for ME/CFS. I Belgien 
er der taget patent på en Rnase L test og i 
England er et patent på en gentest netop 
indgivet. Patentet indeholder samtidig mate-
rialer og metoder til diagnosticering og be-
handling af CFS baseret på genetiske bio-
markører.  
 
I Danmark bruges de amerikanske CDC-
kriterier (Centers for Disease Control) fra 
1988 (Holmes et al), der bl.a. kræver, at 
patienten opfylder to hovedkriterier og mindst 
8 ud af 11 underkriterier samt 50 % ned-
sættelse af aktivitetsniveauet i forhold til tid-
ligere formåen, over minimum 6 måneder. 
 
Sygdommen blev i 1993 opført i WHO’s 
internationale register over anerkendte syg-
domme som nr. G93.3 i afsnittet om syg-
domme i hjernen, og blev samme år opført på 
Sundhedsstyrelsens liste over godkendte 
diagnoser i Danmark, som kan udløse social 
pension. 
 

  
 
 
Yderligere materiale om sygdommen, dens virkninger samt behandling, kan rekvireres hos:  
 
ME/CFS Foreningen 
Rådhustorvet 1,1  
3520 Farum 
Tlf. 44959700 
e-mail: mail@me-cfs.dk  
Hjemmeside: www.me-cfs.dk  
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MUSKLER - SMERTER OG TRÆNING 
 
Af cand.mag. Anna-Louise Midsem 
 
 
Denne artikel er for ALLE patienter - også 

de, der ikke har smerter eller muskelgener 

- fordi kognitive symptomer også kan skyl-

des overanstrengelse af musklerne. 

 

Alle ME/CFS patienter har nedsat funktions-

niveau, dvs. manglende evne til at udføre 

normale funktioner i normale mængder. 70 

% har ubehag i muskulaturen, i hvert fald i 

perioder. Nogle har ømme punkter i musku-

laturen eller tenderpoints, som ved fibro-

myalgi, men de skifter. Andre udvikler lige-

frem fibromyalgi som komplikation til 

ME/CFS. 

 

Det er grundlæggende at huske, at al ak-

tivitet koster. Enhver tanke og bevægelse 

kræver indgående og udgående signaler fra 

hjernen - funktionsevnen er nedsat både 

fysisk, intellektuelt, sansemæssigt og følel-

sesmæssigt. Med andre ord har patienten 

skiftet til en computer med mindre kapa-

citet. Hvor meget plads der er til hvert pro-

gram ændres hele tiden. Overforbrug på ét 

område kan medføre, at det går langsom-

mere eller helt svigter på et andet område. 

Går man fx lidt for langt søndag, kan det 

medføre læsevanskelighed tirsdag. Selv 

enkel fysisk aktivitet, som at løfte foden et 

trin på trappen, kræver mange impulser. 

Nogle muskler skal slappe af, andre skal 

strammes, led bøjes, afstande beregnes. 

Hurtige, gentagne bevægelser koster mest. 

 

Man ved i dag, at overanstrengelse med-

fører forværring af den nedsatte blodgen-

nemstrømning til dele af hjernen. Der er 

desuden en række undersøgelser, der tyder 

på fejl i stofskiftet i muskelcellerne. Nogle 

af de ting, der undersøges nærmere er fejl i 

mitokondrierne (cellens kraftværk), nedsat 

ATP (nødvendigt for energiproduktion), til-

stedeværelse af virus, som formerer sig 

unormalt. Alt dette vil nedsætte cellernes 

evne til at fungere normalt. Det passer godt 

med patienternes erfaringer med, at over-

anstrengelse gør dem mere syge. 

 

Genoptræning er skadeligt for ME/CFS pa-

tienter. Man begynder ikke at genoptræne 

muskler, der er ude af stand til at produ-

cere den nødvendige energi. Det er ikke 

hensigtsmæssigt at forværre blodforsynin-

gen til hjernen. På den anden side ønsker 

man heller ikke at fremkalde skader på 

muskelcellerne ved alt for lidt brug, eller at 

nedsætte cirkulationen yderligere ved u-

nødvendig passivitet. Løsningen må være 

at opretholde en alsidig bevægelse, der 

ikke giver for mange symptomer eller star-

ter et tilbagefald. 
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MUSKELBEHANDLINGER 

De fleste patienter kan have gavn af nogle 

muskelbehandlinger: 

 

1. Afspænding af musklerne vil modvirke 

stivhed og fremme blodcirkulation i muskel-

væv. Det kan hindre udvikling af smerter. 

For de mest syge kan det være med til, at 

man undgår liggesår og bevarer muskel-

kontrol. Disse patienter kan få hjælp af 

familie eller sundhedspersonale. Måske er 

det nødvendigt, at hjælperen løfter og bøjer 

kropsdelen for patienten, så bevægelsen 

koster mindre. 

 

2. Massageteknikker kan også give afspæn-

ding og forbedring af cirkulationen. Man 

kan vælge mellem let berøring og massage. 

Man skal gå forsigtigt frem. Almindelig 

massage er ofte for voldsom. Massage af 

nakke, hoved og skuldre virker fx til at 

bedre cirkulationen i hovedet. 

 

3. Venepumpeøvelser kan bruges - fx kan 

knæene bøjes, hælene sættes mod en flade 

og foden pumpe op og ned det antal gange, 

man kan overkomme. Det hjælper til at 

pumpe blodet op til hjertet. Muskelknuder 

og ømme områder kan afhjælpes ved, at 

man varsomt presser en finger mod det 

ømme punkt og bevæger musklen lidt til 

siderne. Blodet strømmer da til det område, 

man bevæger. Det kræver ikke så mange 

kræfter. Man må ikke presse fingeren mere 

fast, end man vil kunne holde det ud, hvis 

man pressede den på sit øje. Der kan lånes  

bøger på biblioteket om venepumpemas-

sage. 

 

4. De mest raske patienter kan have glæde 

af Tai Chi eller lignende gymnastikformer, 

hvor bevægelserne er langsomme og bløde. 

Man behøver ikke at gøre alle øvelser eller 

gøre dem lige så længe som de andre. For 

de kraftkrævende “behandlinger” gælder, at 

man aldrig skal gå i gang uden at skære 

ned på anden aktivitet. Man skal starte for-

sigtigt og øge langsomt, og man skal ikke 

gøre mere, end man selv kan klare. Her er 

det vigtigt at lytte til og stole på patientens 

egne erfaringer. 

 

5. Musklerne afslappes ved at bade i op-

varmet vand, enten i badekar, svømmehal 

eller under bruser. Man må forsøge sig frem 

med vandets temperatur. Nogle patienter 

bliver dårlige af varmt vand. Er man i 

svømmehal, behøver man ikke at svømme, 

man kan bevæge sig let eller holde sig i ro. 

Hvis man ikke kan stå så længe under bru-

seren, kan man sidde på en plastiktaburet. 

Sauna giver en kraftig påvirkning, specielt 

for kroppens temperaturregulering og kan 

derfor være for voldsom for nogle patienter. 

 

6. Frisk luft sikrer bedst mulig iltindhold i 

blodet. Kan man ikke komme så meget ud, 

så sørg for god udluftning. 
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ØMHED OG SMERTE 

Der er forskellige slags ømhed og smerte 

ved ME/CFS. Man kan lære at skelne mel-

lem dem. 

 

“Influenza”-musklerne -   

er lidt ømme, stive, sitrende med svag-

hedsfornemmelse. De svinger med ens 

helbredstilstand. Tilstrækkelig hvile kan 

hjælpe. 

 

Skiftende ømhed og smerte -  

kommer, går og flytter sig. Mange er på-

virket af vejret. Nogle smerter virker til-

fældige. De kan være forårsaget af forstyr-

relser i hjernen. De kan afhjælpes ved mere 

hvile, eller man kan prøve følgende: 

 

1. distraher hjernen  

- dvs. gør det ondt i højre fod, så bevæg 

venstre arm 

 

2. alternativ  

- knib dig selv et andet sted og vent lidt 

 

3. alternativ 

- knib dig selv, hvor det gør ondt og vent 

lidt 

 

Hensigten er at give hjernen andre følesig-

naler og overlade til den selv at rette fejl. 

Det virker faktisk på visse smerter. 

 

Nogle smerter sidder reelt i musklerne, men 

man ved ikke hvorfor. Her kan man forsøge 

trykmetoden og afspænding i den aktuelle 

muskelgruppe. 

 

Andre smerter skyldes, at musklerne er ble-

vet kolde. Forsøg med varmepude og varmt 

undertøj. 

 

Overanstrengelsessmerter -  

Man ved som oftest, om man har brugt en 

uvant muskelgruppe, belastet forkert eller 

brugt muskelgruppen gentagne gange uden 

hvile. Undgå at bruge musklen. Man kan 

bruge støttebandage, men ikke for stramt. 

Akut hjælp kan være afspænding, varme 

eller trykmetode. Har man til stadighed 

overanstrengelsessmerter, skal man alment 

hvile mere. Det er et signal om, at muskler-

ne er for aktive. 

 

DIVERSE SMERTER 

Smerter i huden kan skyldes føleforstyr-

relser eller smerter i musklen under.  

 

Smerter i øjnene eller bag øjnene kan 

skyldes, at musklerne omkring er overan-

strengt. Hvil øjnene. Luk dem, når du hvi-

ler. Undgå TV, læsning og nærarbejde en 

stund. Prøv eventuelt mørke briller. Af og til 

skyldes øjensmerter lidt tørre slimhinder og 

kan afhjælpes med en speciel salve. Tal 

med lægen.  

 

Hovedsmerter kan skyldes stramme 

muskler i skulder/nakkeparti eller omkring 

hovedet. Prøv afspænding, varmt tørklæde 

og evt. lidt massage. 
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Ømhed og smerter i ansigtet kan skyl-

des, at kæbemusklerne er overanstrengt. 

Reducer din tale, undgå mad, der kræver 

megen tygning.  

 

Ansigtssmerter kan også skyldes bihule-

betændelse, ørepine, tandpine osv. - varer 

de ved, så tal med lægen. 

 

Nogle gange kan en overanstrengelse eller 

kroniske smerter føre til, at en muskel bli-

ver meget stram, næsten for kort. Så er det 

nødvendigt med strækøvelser i det omfang, 

som patienten kan tåle. Sørg for at få vej-

ledning, så musklen strækkes på den rigti-

ge måde. 

 

Man kan have smerter, hvor man er 

usikker på, om de kommer fra muskulatu-

ren eller fra et organ. De kan være placeret 

omkring mave, bug eller bryst. Der er ek-

sempler på, at en patient er indlagt med 

mistanke om blindtarmsbetændelse i for-

bindelse med sådanne smerter. Man bør 

konsultere lægen, da også ME/CFS patien-

ter kan få fx tarmslyng, hjertekrampe o.l. 

Udover det skal der prøves med grundig 

hvile og suppleres med afslapning og de 

andre teknikker. 

 

Smerter i maven kan skyldes problemer 

med ryggen, og rygsmerter kan skyldes 

hård mave. 

 

Ømme, smertende muskler, der lang-

somt bliver værre, kan være et symptom 

på madvareintolerance. 

SMERTER VED FOR LIDT  

MUSKELBRUG 

Der er eksempler på, at forsigtig motion 

kan bedre ømhed og smerter i muskler og 

led. Det er i de tilfælde, hvor musklerne har 

været brugt for lidt. Det kan være svært at 

føle sig sikker på, om smerterne kræver 

hvile eller lidt ekstra brug. Ved nye aktivi-

teter kan det blive nødvendigt at skære ned 

på de tidligere. Kendskab til egen krop og 

brug af dagbog kan være en hjælp. 

Man må prøve sig frem med nogle minut-

ters langsomme spadsereture – måske en 

gang rundt om hus eller have eller frem og 

tilbage på altanen. 

Bevæg dig ikke langt fra udgangspunktet i 

begyndelsen. Stands helst før, men i hvert 

fald øjeblikkelig, hvis der kommer udmat-

telsesfornemmelse. Er man i tvivl, starter 

man med at gøre øvelserne hver anden 

dag. Man skal helst være stabil eller i lidt 

bedring. Har man tilbagefald, skal der skæ-

res meget ned på al anden aktivitet. Ved 

den forsigtige motion kan der komme lidt 

stivhed lige efter, den forsvinder og er ikke 

farlig. Hvis smerterne skyldes for lidt brug 

af musklerne, vil de hurtigt begynde at af-

tage. 

 

TRÆNING 

Glem ideen om at træne sig rask. Det 

virker ikke. Enkelte forsøger at opretholde 

noget af deres fordums kondition ved at 

fortsætte motionen i begrænset omfang. 

Det går ofte galt. Der er to grunde til dette:  
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1. at man glemmer eller ikke ved, at man 

skal opnå stabilitet, før man kan give 

sig af med lidt motion. Man skal altså 

standse motionen ved sygdomsdebut 

og ved til-bagefald. Hvil og brug kun 

almindelig, va-rieret bevægelse, 

tilpasset hvad der kan overkommes. 

Når stabilitet er opnået, kan man prøve 

med lidt spadsereture, cykelture eller 

svømning og stadig med forsigtighed 

for at undgå tilbagefald. 

 

2. at man fejlberegner mængden af den 

motion, man tåler, og skaber en for 

hurtig stigende kurve. Resultatet er 

tiltagende symptomer, ofte med 

mindre tilbagefald, der går over i 

langsom fremadskridende forværring. 

 

Der kan være behov for at “træne” enkelte 

funktioner op. Fx rygmuskulaturen, hvis 

den er blevet svag, og man har svært ved 

at holde kroppen oprejst i siddende eller 

stående stilling. Der kan i disse tilfælde 

komme smerter, fordi rygmuskulaturen 

ikke evner at holde skelettet på plads. 

Øvelserne bør ikke være for hårde. Et ek-

sempel på en hård øvelse er at ligge på 

maven med hænderne under panden og 

løfte ryggen. Vælg hellere en nem øvelse. 

Ved rygøvelser kan man sætte sig, rette sig 

godt op i stolen, trække vejret roligt og hol-

de stillingen i 30 sekunder. Løs op og ryst 

forsigtig. Stærkere rygmuskler vil begynde 

at bære ryggen bedre. 

 

Alle typer træning skal foregå lang-

somt og forsigtigt. Begynd med én øvelse 

med hvile før og efter. Prøv igen næste 

dag. Vent to dage. Tag en øvelse dagligt i 

nogle dage. Pause. Øg til to øvelser dagligt. 

Når der er opnået stabilitet, kan der igen 

øges forsigtigt. Stands før trætheden ind-

træder, gå aldrig over grænserne. Kommer 

der forværring, så hvil og bliv stabil, før der 

igen forsøges. 

Det kan være fristende at bruge smerte-

stillende medicin, og enkelte har intet valg, 

men forsøg med andre metoder først. Husk 

at smerterne er et advarselssignal om over-

anstrengelse og et tegn på, at musklerne 

trænger til hvile. Tabletter har ofte bivirk-

ninger, og langvarig brug mindsker effek-

ten. Af og til kan medicin imidlertid hjælpe 

til at bryde en ond cirkel af smerte og 

spænding. Husk at normale doser medicin 

kan virke meget voldsomt på ME/CFS 

patienter. Start derfor med små doser. 

 

Man skal ikke være bange for svagheden 

eller den svindende kondition, det følger 

med sygdommen, men sørge for at opret-

holde bevægelse indenfor de grænser, der 

er mulige, uden tilbagefald og forværring. 

Selv i svære tilfælde kan man få det bedre 

efter en årrække. 

 
 

Redigeret af ME/CFS Foreningen September 2006. 
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HVILE SOM BEHANDLING 
Af cand. mag. Anna-Louise Midsem 

 

Der er kun én behandlingsform, som alle 

hjælper alle ME/CFS-patienter - hvile. 

ME/CFS er en sygdom, som forværres, hvis 

patienten anstrenger sig ud over sin for-

måen. Der er mange teorier om, hvorfor 

dette sker, men kun lidt sikker viden. Vi 

kan se på specielle scannere, at en patient, 

der overanstrenger sig, får formindsket 

blodtilførsel til dele af hjernen. Men vi ved 

ikke, hvad det betyder. Jeg kan derfor kun 

fortælle om de erfaringer med hvile, man 

har gjort rundt omkring i verden, ikke for-

klare dem. 

 

Der er tre mål, man skal prøve at opnå: 

- at hindre forværring  

- at stabilisere sygdommen  

- at øge den aktivitet, man kan klare uden 

forværring.  

Det er meget individuelt, hvor langt man 

kan nå her, men det er sandelig et forsøg 

værd. 

 

HVILE SOM NEDSAT AKTIVITET 

Det anbefales, at ME/CFS patienter lægger 

sig på et aktivitetsniveau omkring 70 % af 

deres formåen. Det er fristende at gøre så 

meget, man kan, hvis man har en "god 

dag". Resultatet er bare, at man betaler for 

det i de kommende dage, og på lang sigt 

opretholder man de voldsomme svingnin-

ger, der er ved ME. 

 

 

Chancerne for at gennemføre de ting, man 

sætter sig som mål er større, når man kan 

planlægge og kontrollere sygdommen. Med 

70 % aktivitet skaber man et overskud, der 

i gunstige tider kan bruges til at reparere 

kroppen og lade den op. I ugunstige tider, 

når man måske kæmper mod en virusinfek-

tion uden at være klar over det (det gør vi 

ofte) eller uventet møder nogle af dagligli-

vets almindelige problemer, er der en buf-

fer, vi kan trække på, uden at der kommer 

en forværring. Uanset hvor godt man plan-

lægger, er der altid overraskelser – opva-

skemaskinen går i stykker, datteren skal 

giftes eller tante Sofie dør. Uden overskud 

kører du ned hver gang. 

 

Vi vil gerne have flest mulige kræfter til det 

hyggelige og sjove. Planlægning er første 

bud. Lav om på dine rutiner, så de koster 

så lidt som muligt. lndret dit badeværelse, 

så ekstra sæbe, shampoo og håndklæder 

altid er ved hånden. Indret dit køkken, så 

det, du altid bruger, står lavt og er nemt at 

gribe. Sæt en taburet ved køkkenbordet. 

Anskaf et rullebord til at trille sagerne frem 

og tilbage en gang per dag, så de står ved 

din sofa. Læg dit tøj frem dagen før, du skal 

i byen osv. Man kan spare utroligt mange 

kræfter på de små rutiner, på ikke at skulle 

gå tilbage efter det glemte, på at droppe 

det unødvendige arbejde. Dine nærmeste 
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kan komme med gode forslag til nemmere 

måder at gøre tingene på. Det gælder om 

at tænke i detaljer. 

  

SÆT MÅL PÅ HVOR MEGET DU 

GØR 

Vore vaner hænger ved de gamle raske til-

stande, hvor en opvask ikke var nogen sag. 

Derfor tror man, at man kun har gjort lidt 

og kan ikke forstå, hvorfor man bliver mere 

syg. Anskaf en lille dagbog og lad den være 

din hukommelse. Hav den evt. med dig i et 

mavebælte. Sæt et enkelt mål (1-5) på, 

hvor dårligt du har haft det - skriv hvad du 

har gjort og hvilke symptomer, du har haft. 

I begyndelsen skal du være omhyggelig, 

fordi du skal lære af disse oplysninger. "Tur 

til lægen" fortæller derfor ikke nok, når du 

skal lægge anstrengelser sammen. "5 min, 

bil tur/retur, kvalme. 1/2 t. ventetid, hård 

stol" fortæller mere, når du tre dage efter 

ikke forstår, hvorfor du har en nedtur. På 

længere sigt vil man lære, hvad der er 

værst - køreturen - eller at sidde længe. 

Dagbogen vil hjælpe dig til at lære, at du 

f.eks. kan klare at se TV en halv time, men 

kun at stå stille i fem minutter. Den meget 

hårdt ramte skal tælle skridt, og minutter 

siddende i sengen, minutter talende i tele-

fon, osv. En dagbog tjener også til, at min-

de dig om, hvordan du havde det, når du et 

år senere får en dårlig dag og synes alt er 

lige så dårligt, som det altid har været. 

Forbedringer kommer langsomt og i bølger 

og kan være svære at få øje på på kortere 

sigt. 

FORSKELLIGE MÅDER AT FINDE 

GRÆNSEN PÅ 

En sikker måde at finde grænsen på, er at 

gøre det, alle patienter har prøvet - nemlig 

at gå langt over grænsen - at blive ved til 

det stopper af sig selv. Det er denne ad-

færd, der lægger dig i sengen i ugevis, eller 

udløser symptomstorme. (Enkelte patienter 

er så hårdt ramt, at de er nødt til at holde 

senge. Også disse patienter kan få det dår-

ligere i perioder. Enhver skal tage udgangs-

punkt i sit nuværende niveau). Ønsker du 

at kunne planlægge din tid - lad være med 

at overstige dine grænser. 

Næste metode er at standse ved grænsen. 

Mange holder første op, når de er blevet lidt 

udmattede. Hvis man gentagne gange bli-

ver ved til udmattelse kommer krybende, 

eller svimmelheden begynder, vil man få 

det dårligere efterhånden. Husk, at det 

karakteristiske ved denne sygdom er, at 

overanstrengelse ikke kun gør, at du får det 

værre for en tid, men medfører, at den ak-

tivitetsmængde, du tåler, nedsættes yder-

ligere. 

For at nå at stoppe ved 70 % af din yde-

evne, skal du standse, før du bliver udmat-

tet. Du skal standse undervejs i en aktivi-

tet, vente lidt og mærke efter. Det drejer 

sig ikke kun om at lægge mærke til musk-

lernes fornemmelser, eller hjernens effek-

tivitet. Hvis du kan mærke lette sympto-

mer, er du allerede begyndt at blive træt. 

Nej, det drejer sig om en egen sygdomsfor-

nemmelse, der er særegen for denne syg-

dom. Den stiger i intensitet, når man nær-
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mer sig sin formåen. Er du i tvivl om, hvil-

ken fornemmelse jeg taler om, så tænk på 

den gang, du stoppede op, fordi du bare 

vidste at nu går den ikke længere. Det er 

en højst fysisk fornemmelse, men uafhæn-

gig af dine øvrige symptomer. 

Men det er ikke altid, det er nemt at huske 

at tage en "iagttagelsespause". Derfor har 

du brug for erfaringer, som fortæller dig, 

hvornår du sædvanligvis bliver anstrengt 

under en bestemt aktivitet. Her kommer 

dagbogen dig til hjælp. 

Man kan også dele en aktivitet op. Måske 

vil man gerne strikke - så strik i ti minutter, 

vent en halv time, strik i nye ti minutter. 

Denne teknik betyder, at man sammenlagt 

kan gøre mere af en enkelt ting, fordi der 

er hvile i mellem, eller man bruger andre 

dele af kroppen. Man skal dog passe på, at 

man ikke trækker ’elastikken’ for langt. 

Man kan også sikre sig mod overraskelser 

ved at planlægge alternativer, ved at sørge 

for, at der næsten altid er en udvej. Det 

kan være en sofa at ligge på i nærheden, 

en hundredlap til en taxa i lommen, o. lign. 

 

FOREBYGGENDE HVILE 

Sommetider kan der være ting, man er 

nødt til at gøre, eller gerne vil gøre, selv 

om man ved, at det koster. Så kan man 

hvile på forskud (og efterskud). Man har 

nemlig ikke kun en "her og nu" grænse. 

Man har en "dagsgrænse" og en "uge-

grænse" og en "langtidsgrænse" og en 

grænse for hver funktion. (Dine arme kan 

måske arbejde længere tid end dine ben.) 

Dette betyder, at man kan tillade sig at 

overanstrenge sig lidt over kort tid og kun 

betale med kortvarige tilbagefald, men 

overanstrenger man sig lidt over lang tid, 

sætter det et skred i gang, en mere lang-

varig nedsættelse af ens formåen med 

tilhørende ekstra symptomer. 

Men at forstå disse grænser giver også 

kontrol. Man kan vælge at bruge "ugens" 

kræfter på f.eks. søsterens bryllup. Hvis 

den samlede anstrengelse i løbet af den 

uge (inklusiv brylluppet) holder sig omtrent 

som ugens "kvote", og man ellers er rime-

ligt stabil, skal man kun betale med kortva-

rige tilbagefald for overskridelse af ens 

"funktionsgrænser". Dvs. at muskler, der er 

brugt mere end sædvanligt til fx at sidde i 

kirken eller ved bordet, vil protestere – ho-

vedet vil runge på grund af støj, osv. Et 

tilsvarende eksempel for den meget syge 

patient er, at man kan tillade sig at få be-

søg af fx børnebørn i små portioner en dag, 

hvis man gør mindre resten af ugen. 

Såfremt ens tilstand er stabil, vil korte 

overanstrengelser give relativt korte gener. 

Det, man ikke kan tillade sig, er at gøre 

denne type overanstrengelse jævnligt. 

  

REPARATIONSHVILE 

Visse påvirkninger fører til forværring, så-

som infektioner, stress, stærke følelses-

mæssige påvirkninger, skader, overan-

strengelser. Det er vigtigt at hvile ekstra for 

at modarbejde de negative virkninger. Man 

kan godt lægge sig til sengs en periode af-

passet efter hvor stor en belastning, det 



 14 

drejer sig om i forhold til din tilstand. Men 

sengeleje udover det nødvendige er ikke et 

gode, da det nedsætter kræfter, blodcirku-

lation og kondition. Så forvent at være en 

smule svagere end normalt, når du lang-

somt begynder at være oppe igen. Du må 

ikke forveksle denne normale svækkelse 

med en forværring og lægge dig igen. 

  

KAN HVILE SKADE? 

Mange vil advare dig mod for megen hvile 

og sige, at det kan være skadeligt. Men i 

ME/CFS er overanstrengelse den største fa-

re for helbredet. Man lærer at kende det 

omtrentlige niveau, og det er tilstrækkeligt 

til at undgå forværringer. Se spørgsmålet 

om muskelbrug, træning og smerter i første 

artikel.  

  

KUNSTEN AT ØGE AKTIVITETEN 

Enhver nedsættelse af aktivitetsniveauet i 

forhold til dit normale niveau skal efter sta-

bilisering helst gå over i en langsom og 

kontrolleret større aktivitet. Man vil gerne 

tilbage, hvor man var og, om muligt, lidt til. 

Du skal lære at mestre rekonvalescensens 

kunst. Når man har haft det specielt skidt 

en tid, tvinges man til mere hvile og kom-

mer som oftest langsomt op igen, hvor man 

var. Det er denne spontane reparations-

proces, vi skal udnytte bevidst til at blive 

mere stabile og forhåbentlig til at kunne 

gøre lidt mere. Desværre er der nogle, der 

ikke oplever bedringer. 

Al øgning af aktiviteten skal først påbegyn-

des, når man er stabil på det lavere niveau. 

Det skal ske langsomt og med hensyntagen 

til helhedstilstanden. Hvis f.eks. dine arme 

har været specielt dårlige en tid, kan det 

skyldes, at du har brugt dem for meget. 

Men det kan også skyldes, at du har læst 

for meget (holdt på en bog) eller alment 

har været for aktiv. Så er det ikke tilstræk-

keligt at hvile armene og langsomt tage 

dem i brug igen. Det er smart at nedsætte 

totalaktiviteten noget, når en enkelt muskel 

skal bringes tilbage på "normalt" niveau. 

Når man øger brugen af armene, skal man 

langsomt øge de antal gange, de bruges, 

hastigheden, de bruges i, vægten, de belas-

tes med og kraften, de benytter. 

Men hvad hvis man har været sengeliggen-

de med influenza og medfølgende almen 

forværring? Så øger man den totale aktivi-

tetsmængde uden specielt at belaste en-

keltdelene. Man begynder med at sidde op-

pe i sengen lidt mere. Man fortsætter med 

at foretage små, ikke så krævende opga-

ver, når man sidder op. Man går videre til 

at være lidt oppegående, så til at gøre sta-

dig mere, mens man er oppegående. Er du i 

tvivl om hvor hurtigt, du skal gå frem, skal 

du standse på et niveau, der ikke giver no-

gen eller kun få tilbagefald og holde dig der 

lidt for at se, om der kommer en forsinket 

reaktion. Det er mere væsentligt at holde 

en positiv proces i gang end at forsøge at 

komme hurtigt frem. Igen har man brug for 

at sætte mål på aktiviteterne og bruge sin 

dagbog, fordi der vil komme uforudsete til-

bagefald, og det er væsentligt at kunne 

skelne mellem en generel fremgang med 
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bølgegang, en ustabil tilstand, og at man 

har nået et plateau. 

Falder man let for fristelsen og presser sig, 

eller er man meget syg af ME/CFS, kan det 

være på sin plads at bruge nøjagtige målin-

ger. Tæl antal skridt, mål telefontiden og 

brug æggeur til at advare. Mål tiden du 

bruger på bl.a. avislæsning, at se TV, til på-

klædning, samtaler og hvile. Øg kun en ting 

ad gangen og øg langsomt. Dette kan virke 

som en forfærdelig spændetrøje, men i vir-

keligheden er sygdommen en spændetrøje. 

Her skal man kunne anerkende den virke-

lighed og bruge et værktøj til at få bedre 

kontrol over den. 

  

 

 

 

KVALITET I HVILEN 

Hvilens form skal være effektiv og passe 

dig. Mange skal ligge ned, andre vil helst 

sidde med god støtte. Søvn er godt for nog-

le. Mange hviler ved at ligge/sidde, mens 

de gør noget, der kun kræver lidt af dem. 

Det kan være egnet til en moderat hvile, 

men det giver mere at bruge dyb hvile. Den 

dybe hvile betyder, at man intet skal gøre - 

man skal gøre sig fri af så mange stimuli 

som muligt (også tankerne om muligt). 

Selv lyd og lys er stimuli og kan kræve 

noget af dig. Nogle kan have gavn af 

afspændingsteknikker eller meditationstek-

nikker. Du må afpasse hvilens type efter 

dine egne behov, men husk at medregne 

eventuelle små beskæftigelser under hvilen, 

når du regner dagens aktiviteter sammen. 

  

 

 

 

OPSUMMERING 

1. Lær dine nye grænser at kende og 

lidt om, hvordan de svinger.  

2. Lær at mærke ME/CFS-fornemmel-

sens styrke for at fastslå, hvor man-

ge kræfter, du har brugt.  

3. Planlæg, og lav alternativer, så du 

tager højde for svingningerne.  

4. Skift mellem aktivitet og hvile, og 

del aktiviteterne op.  

5. Hvile er en aktiv behandling. Det er 

svært at finde balancen mellem 

aktivitet og hvile, så fortvivl ikke, 

når det går galt.  

6. Prøv dig frem.  

 

 

 

 

 

Redigeret af ME/CFS Foreningen September 2006. 
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AKTIVITETSTILPASNING - PACING 
Af lngebjørg Midsem Dahl, 1997 

 

Du vågner op en morgen og ved, at dagen 

bliver en god dag. Du kommer i tanker om 

det, du var for syg til at lave sidste uge. Du 

starter øverst på listen og inden aften, er 

du ved at kollapse. De næste to dage til-

bringer du i sengen. Præcis det samme sker 

næste gang, du har en god dag. 

 

Lyder dette bekendt? Vi kender alle sam-

men denne frustrerende rutschebane. Men 

der er en måde, du kan stoppe den på. Det 

er ikke en kur, og det er ikke nemt, men 

sandsynligvis vil det forbedre din livskva-

litet betydeligt. Metoden kaldes aktivitets-

tilpasning eller Pacing som er det engelske 

ord. 

 

Aktivitetstilpasning er baseret 

på flere principper: 

1. - at lytte til kroppen 

2. - at veksle mellem hvile og aktivitet 

3. - at lave én ting ad gangen 

4. - at vælge aktiviteter, der ikke 

bruger så meget energi 

5. - at bruge energibesparende 

hjælpemidler 

At lytte til kroppen 

Dette er muligvis den vigtigste del af aktivi-

tetstilpasning. Mange folk med ME/CFS 

presser sig selv hele tiden. “Jeg skal bare 

lige hen til næste lygtepæl.” De fleste af os  

 

gør det i et desperat forsøg på at holde trit 

med vores venner. Men nogle tror, at mo-

tion forbedrer deres ME/CFS eller er bange 

for at få dårligere kondition. Efter nogle 

måneder eller år opdager vi, at motion ikke 

gør os bedre, tværtimod, det gør os mere 

syge. Men hvad skal vi så gøre? Lægerne 

kan ikke give os en magisk pille, og alter-

nativ terapi har få holdbare løsninger. Men 

der findes mestringsteknikker som giver lin-

dring, og at lytte til kroppen er meget ef-

fektivt. 

 

De fleste af jer kender “jeg er nødt til at 

ligge ned NU” -følelsen og andre nær-kol-

laps følelser. Hvis du tænker tilbage, blev 

følelsen forudgået af mindst ét advarsel-

stegn - for eksempel en øgning af dine 

symptomer. Knebet er at standse den ak-

tivitet, du er i gang med, med det samme 

du mærker det første advarselstegn.  

 

Efter en periode med hvile vil du kunne 

klare at begynde med noget andet. Til at 

begynde med kan det virke mærkeligt at 

betragte symptomerne som advarselstegn 

og ikke kun som en plage, men når du 

vænner dig til det, bliver det en refleks og 

det holder symptomniveauet nede på et 

minimum. 

 

En patient skrev: ”Hvis jeg sidder på en 

spisestuestol og begynder at få ondt i 
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ryggen - falder sammen eller lignende, så 

rejser jeg mig med det samme og lægger 

mig. Før nåede jeg at få rigtig ondt, og det 

tog lang tid, før det holdt op.”  

 

Til at begynde med vil du måske have pro-

blemer med at reagere på “de små signa-

ler” og være usikker på, hvor længe du kan 

klarer at fortsætte med en aktivitet. Men 

der er en enkel måde at finde ud af det på. 

Først vælger du en aktivitet, du har lyst til 

at vurdere. Jeg bruger det at høre musik – 

SOUL for eksempel - fordi dette er noget de 

fleste af os kan klare at lave. Så ser du ob-

jektivt på dit aktivitetsniveau. Bliver 15 mi-

nutter for meget - eller kan du klare 30? Vi 

bestemmer os for, at 15 minutter er nok, 

og du hører musik i 15 minutter. Hvordan 

har du det bagefter? Værre? Hvis du har 

det godt, prøver du den samme mængde i 

morgen og vurderer igen. Hvis du føler dig 

dårligere, var 15 minutter for meget. Hvis 

du har det bedre igen i morgen, prøver du 

det en gang til, men nu kun i 10 minutter. 

Når du har fundet ud af, hvor længe du kan 

høre musik, og har klaret denne mængde 

uden forværring hver dag i mindst en uge, 

kan du forsøge at øge mængden lidt. For-

søg med fem minutter ekstra en dag. Hvis 

du får det værre, gå tilbage til det tidligere 

niveau. Hvis du har det godt, prøv det igen 

i morgen. Lad være med at øge aktiviteten 

yderligere, før du kan gøre det hver dag u-

den at få det værre. Og lad være med at 

snyde dig selv, så får du bare et tilbagefald. 

 

Denne metode kan bruges på alle aktivite-

ter. Køb en kalender og skriv ned, hvor 

længe du laver hver aktivitet hver dag. På 

den måde er det nemt at følge med i, hvor-

dan det går. Glem ikke, at det at lytte til 

kroppen også indebærer at være villig til at 

skære ned på aktiviteter, når du har det 

dårligere. - Det er bedre at sløjfe en dårlig 

dag og have det godt igen den næste end 

at få mange dårlige dage efter hinanden. 

At veksle mellem hvile og 

aktivitet 

Måske har du spurgt dig selv: “Hvad skal 

jeg gøre, når kroppen siger, at jeg skal hol-

de op med det, jeg er i gang med?” Svaret 

er: ”Du skal hvile.”  

Hvad er hvile? Hvile er at ligge ned med 

lukkede øjne på et roligt sted. At se fjern-

syn, læse eller høre musik er aktiviteter. Nu 

tænker du måske: “Ja, men så KEEEDER 

man sig!” Og, ja, det gør man. Det er her, 

det bliver vigtigt at veksle mellem hvile og 

aktivitet. Lad os sige, at du kan klare en ti-

mes aktivitet hver dag. Hvis du tager den 

time i ét stræk, vil du kede dig til døde i de 

næste ti timer, sandsynligvis helt udmattet 

af aktiviteten. Det er meget bedre f.eks. at 

skrive brev i 15 minutter, hvile i 30-60 mi-

nutter, høre musik i 15 minutter, hvile igen, 

osv. osv. Dette giver dig også mulighed til 

at vurdere aktivitetsniveauet fra time til ti-

me. Efter 15 min, med en aktivitet har du 

måske lyst til at fortsætte, men efter et par 

minutters hvile kan det være, at du ombe-

stemmer dig og tænker, at hvile var en rig-

tig god idé.  
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Hvis du er meget syg, vil dine aktivitetspe-

rioder være korte (måske 5 min.) og hvile-

perioderne være meget længere (60 min, 

eller mere). Når du får det bedre, vil akti-

vitets-perioderne blive længere og hvilepe-

rioderne kortere. Lad være med at gøre 

hvileperioderne for korte og begynd ikke en 

aktivitet, før du virkelig føler, at du kan hol-

de til det. Igen, du bliver straffet, når du 

snyder dig selv. Du kan vælge at betragte 

det at “veksle mellem hvile og aktivitet” 

som ”aktivitet som belønning for kedsom-

hed”. Den engelske læge Darrel Ho-Yen har 

haft gode erfaringer med dette. 

At gøre en ting ad gangen 

Mit aktivitetsniveau er ret højt, men jeg kan 

ikke engang koncentrere mig om at skrive 

et postkort, mens jeg samtidig hører musik. 

Man kan sige, at det at gøre to ting ad gan-

gen kræver mere end dobbelt så meget e-

nergi. Man får det dårligere meget hurtige-

re. I stedet for bør man høre musik, deref-

ter hvile, og så skrive postkortet. Din energi 

er værdifuld, fordi du har så lidt af den, og 

hvis du spreder den jævnt ud over hele da-

gen, vil du have meget større glæde af den. 

Dette princip kan følges helt ud i de ekstre-

me detaljer. Du må selv vælge, hvor striks 

du ønsker at følge det, men det er meget 

effektivt, så giv det en chance. 

 

At vælge aktiviteter, der ikke 

bruger så meget energi 

Denne del vil være svær for mange af jer, 

især hvis du var meget fysisk aktiv, før du 

blev syg. Hvordan kan man spille fodbold, 

hvis man knapt kan gå rundt om huset? 

Nogle interesser kan man fortsætte med, 

hvis man bruger fantasien. Jeg lærte at lø-

be på rulleskøjter ved at rulle nogle få me-

ter ned ad indkørslen, hvile på et hegn og 

så rulle lidt igen. Jeg løb på ski, skøjter og 

svømmede på samme måde. Selvfølgelig 

gjorde jeg det ikke særlig ofte. Jeg blev 

heller ikke særlig god til det. Og jeg var 

misundelig på de andre børn, som kunne 

blive ved meget længere end jeg kunne, 

men jeg fik prøvet tingene uden at få store 

tilbagefald af det. I dag, da jeg er 18 år, 

kan jeg se tilbage på mine 14 års sygdom 

og sige, at jeg ikke mistede min barndom. 

Den var bare lidt anderledes end de andres. 

 

Du har måske ikke mod eller selvkontrol 

nok til at standse aktiviteter af den sports-

lige slags, før du kollapser. Løsningen er, 

selvfølgelig, at finde nye hobbyer og inte-

resser. Prøv at se dette som en anledning 

til at lære nogle nye ting. Når du leder efter 

nye hobbyer, er det en god idé at vælge 

nogle, som kan udføres i korte perioder. 

Nogle hobbyer tager det dig så lang tid at 

forberede, at du er slidt helt op fem minut-

ter efter, at du er gået i gang med det e-

gentlige arbejde. Så er det bedre at finde 

noget, som man kan gå til og fra, som det 

passer. Hvis du finder aktiviteter, som kræ-

ver tilstrækkeligt lidt energi, kan du stadig 

lave dem i mindre portioner, når du har et 

tilbagefald. 

 

Du har måske lyst til at lave mere “seriøse” 
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ting end rene hobbyer. Med et sprogkursus 

på bånd kan man lære så lidt som en sæt-

ning om dagen. Hvis man har svært ved at 

læse, kan man få bøger, aviser og blade på 

bånd. Du kan måske endda få en “båndven” 

i stedet for en penneven! At se fjernsyn og 

videoer store dele af dagen er måske fris-

tende, men min erfaring er, at de er stærke 

stimuli. Du bruger ikke kroppen, men hjer-

nen, øjnene og ørerne arbejder samtidigt 

hele tiden. Bøger på bånd stimulerer kun en 

sans. Computerspil kan også være farlige, 

hvis du spiller for længe. Jeg har oplevet at 

reaktivere et virus, fordi jeg spillede com-

puterspil for meget fire dage i træk - jeg 

endte med et udslet over hele kroppen. Den 

sidste plet med udslet forsvandt først flere 

år senere! Så vurder selv - og vigtigst af 

alt: Lyt til din krop. Den vil fortælle dig, 

hvor mange “elektroniske stimuli’, du kan 

klare. 

At bruge energibesparende 

hjælpemidler 

Pointen med energibesparende hjælpemid-

ler er selvfølgelig at spare energi - især på 

ting du laver ofte. Her kan jeg kun give ge-

nerelle råd, fordi forskellige ting hjælper 

forskellige mennesker. Prøv at holde en 

brainstorm, alene eller med en, der kender 

dig godt. Gennemgå det, du laver hver dag, 

hvilke symptomer du får af det og tænk 

over andre måder at gøre tingene på. Vær 

kreativ. Husk at nogle hjælpemidler og tek-

nikker har ulemper. Et eksempel er en 

håndfri telefon. Den sparer dine arme, men 

så kan du tale meget længere, og at tale 

kræver meget energi. I den slags tilfælde 

må du selv vurdere, hvad der er bedst. Er 

du så syg at du ikke kan bruge en alminde-

lig telefon? Vil du være i stand til at styre 

dig og lade være med at tale for længe? 

 

Det er et bestemt energibesparende hjæl-

pemiddel jeg gerne vil nævne:  

Kørestolen. Kørestolen er uden tvivl det 

mest forhadte og mest elskede energibe-

sparende hjælpemiddel. Der skal meget 

mod til at tage skridtet og anskaffe en og 

bruge den, men de, der har gjort det, for-

tryder det normalt aldrig. Kørestolen sparer 

energi, fordi du ikke behøver at gå. Lad 

være med at bruge den sparede energi til 

selv at skubbe stolen! Dine arme vil blive 

lige så trætte som dine ben. Du må også 

huske, at vibrationerne fra stolen i begyn-

delsen kan plage dig mere, end du ville ha-

ve forventet, og at det at sidde op i en kø-

restol i sig selv kræver energi. Der er stadig 

lige meget larm i et indkøbscenter eller en 

skole, selv om du sidder i kørestolen. Når 

du prøver kørestolen den første gang, så 

sid i den derhjemme til at starte med. Der-

efter prøver du en 10-minutters tur uden-

dørs og vurderer, som beskrevet under ”Lyt 

til din krop”. At bruge kørestol er en aktivi-

tet, der skal bygges gradvist op som alle 

andre aktiviteter. 

Skole 

Spørgsmålet om, hvordan man klarer sko-

len, er så stort, at det fortjener sin egen ar-

tikel. Jeg ved, at folk fra flere lande vil læse 
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denne artikel, så jeg nævner kun nogle ge-

nerelle principper. Generelt er der flere for-

mer for skolegang, når man har ME/CFS: 

• Sygeundervisning hvor skolen stiller en 

lærer til rådighed  

• Hjemmeundervisning ved private lærer 

betalt af forældrene  

• eller egne studier - suppleret af 

fjernundervisning 

• Deltids skolegang evt. suppleret med 

syge-/hjemmeundervisning 

• Heltids skolegang 

 

Det kan være en rigtig god løsning at kom-

binere deltids skolegang med syge- /hjem-

meundervisning. Måske ikke i den akutte 

fase af sygdommen, hvor man ofte er for 

syg til at modtage undervisning, men især 

når man har haft syge- /hjemmeundervis-

ning et stykke tid og deltids skolegang be-

gynder at se ud som en mulighed. Men lige 

meget hvad du vælger at prøve, er det uhy-

re vigtigt at bygge det langsomt op. Begynd 

på et niveau, som du er helt sikker på, at 

du kan klare. Blandt andet vil din skole væ-

re meget mere positiv, hvis du klarer at øge 

antallet af skoletimer, end hvis du bliver sy-

gere og må skære ned. Nogle steder er det 

muligt at få en hjemmelærer et bestemt 

antal gange pr. uge, for eksempel fem.  

Dette er måske for meget for dig. Hvis det 

er tilfældet, diskuterer du det med hjem-

melæreren og forsøger at få en ordning, 

f.eks. sådan at to af timerne er rent sociale 

eller med kun nogle få minutters skole-

arbejde.  

Det er meget vigtigt at have en hjemmelæ-

rer, som du har tillid til. Det er min erfa-

ring, at det kun er nogle få unge med 

ME/CFS som kan klare at gå i skole på fuld 

tid. Lad være med at forsøge dette, hvis du 

har været væk et stykke tid. Det er bedre 

at starte deltids og bygge gradvist op. 

 

*        *        * 

 

Jeg håber, at denne artikel har givet dig 

nogle midler til at mestre ME/CFS. Jeg har 

personligt haft meget gode resultater med 

at bruge disse teknikker, selv om fremgan-

gen har været langsom. Engelske erfaringer 

med disse teknikker antyder, at fremgan-

gen kommer hurtigere, jo kortere tid man 

har været syg. Dette betyder ikke, at der 

er en frist, et tidspunkt, hvor du ikke læn-

gere kan få det bedre. Det er aldrig for sent 

at begynde at bruge mestringsteknikker. 

Bare vær tålmodig, lad være med at presse 

tempoet og forvent ikke mirakler. Om ikke 

andet bliver din livskvalitet bedre af aktivi-

tetstilpasning, fordi den udjævner ”rutsche-

banen” og gør det lettere at planlægge.  

 

 

Held og lykke! 

 
 
 
 
Redigeret af ME/CFS Foreningen September 2006. 
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SØVN 
Af cand. mag. Anna-Louise Midsem 

 

Søvnforstyrrelser er et almindeligt ME/CFS 

symptom. De kan skyldes forstyrrelser i hy-

potalamus, hvor søvnhormonerne produce-

res. Der findes flere former for søvnforstyr-

relser. Et stort søvnbehov er ret almindeligt 

i den tidlige fase af sygdommen. Der kan 

endda i perioder være tale om at sove gen-

nem flere døgn. Senere dæmpes søvnbeho-

vet, men alligevel sover mange betydeligt 

mere end raske mennesker (ofte 10-12 ti-

mer eller mere). Årsager kan være for stor 

produktion af søvnhormoner, forstyrrelser i 

kortisolproduktionen (også en fejl i hypota-

lamus), og kroppens behov for længere tid 

til at reparere og rense ud. 

Nogle patienter fortsætter med at have et 

stort søvnbehov. Foruden nattesøvnen får 

de akut behov for at sove i løbet af dagen. 

Andre skifter over til ikke at kunne falde i 

søvn, uanset hvor trætte de er. De føler sig 

overstimulerede, så hoved og krop "kører", 

uanset om de er bekymrede eller glade. De 

kan bruge fra 1 til 5 timer på at falde i søvn 

- til tider falder de slet ikke i søvn. 

Det er også almindeligt med perioder, hvor 

man sover meget let. Man vågner ved den 

mindste forstyrrelse, og det kan være 

svært at falde i søvn igen Nogle patienters 

døgnrytme bliver vendt op og ned. De er 

lysvågne om natten og søvnige om dagen. 

Mareridt kan forekomme, og drømme op-

leves i farver. Nogle har bevidsthedsforstyr-

relser i forbindelse med søvnen, så de be-

gynder at reagere på nogle stimuli som fx. 

lys, uden at være ordentlig i kontakt med 

omverdenen og uden, at de drømmer eller 

"går i søvne". 

  

FOR MEGEN SØVN 

Dette skaber nogle sociale problemer, fx 

bliver bekendte måske fornærmede, hvis du 

falder i søvn under et besøg, eller hvis du 

må trække dig tilbage. Men med mindre det 

bliver helt galt over en længere periode, 

skal du bare sove og hellere bruge kræfter 

på at styre tidspunkterne for søvnen. Find 

nogle praktiske tidspunkter for ekstra søvn 

om dagen. Hvis du er bange for at vende 

døgnrytmen, kan du stille vækkeuret til at 

ringe om morgenen, sige farvel til familien 

og lægge dig til at sove igen. En fast rutine 

vil gøre det nemmere at fungere socialt. Vil 

du gerne være vågen under besøg, kan du 

prøve at tage en ekstra lur inden besøget. 

  

OMVENDT DØGN RYTME 

Dette kan gøre livet meget surt, især hvis 

du er rask nok til selv at handle, besøge 

venner, eller skal i skole. I de perioder, 

hvor det står på, må du prøve at få det 

bedste ud af det. De ting, du kan gøre om 

natten uden at vække andre, er fx at læse, 

skrive, se video, beskæftige dig med en 

hobby, gå en lille tur osv. Er du tvunget til 
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at leve med en omvendt døgnrytme, er du 

nødt til at planlægge, så det bliver mindst 

mulig plagsomt. Prøv fx at bruge vækkeuret 

til at presse opvågningstidspunktet, så du 

dels kan benytte butikkernes lange åb-

ningsdage og dels begrænse dagsøvnen. 

Hvis problemet er periodisk men langvarigt, 

er der tre måder at overvinde det på. Den 

ene, som er drastisk, vil sandsynligvis give 

en kortvarig forværring og må aftales med 

din læge: 

1. Du skal holde dig vågen i to døgn, ind-

til sovetrangen er meget stærk, og så 

gå i seng til normal tid om aftenen. 

Sørg for at blive vækket næste morgen 

og tving dig gennem dagen uden at 

sove. Læg dig først til at sove til nor-

mal tid om aftenen. Denne metode 

virker for mange.  

2. Denne metode er mere skånsom: Du 

skubber det biologiske ur en time eller 

to ad gangen ved at gå i seng en time 

senere og står op en halv eller en hel 

time, før du plejer. Det fortsætter du 

med i nogle dage, indtil du har vænnet 

dig til det. Derefter gentager du proce-

duren. Dette vil dog også give sympto-

mer, men metoden er ikke så barsk, og 

den kan reguleres.  

3. Endelig kan man også få behandling 

gennem et søvnlaboratorium. 

  

HVIS DU IKKE KAN FALDE I 

SØVN 

Her er hovedproblemet, at man får for lidt 

søvn, eller sover til langt ud på formidda-

gen. Det centrale hjælpemiddel er at accep-

tere problemet og huske, at det er vigtigt at 

ligge i sengen og give krop og hjerne ro. 

Benyt lejligheden til at udføre afslapnings- 

og vejrtrækningsøvelser, til at dagdrømme 

om noget dejligt - og HVIL DIG. 

Der er også andre ting, der kan korte ned 

på den vågne tid: 

• en god søvnhygiejne (omtales senere)  

• at gå i seng tidligere, før du bliver 

overstimuleret (men det tager tid, før 

det begynder at hjælpe)  

• at reducere dit aktivitetsniveau  

• afspændings- og vejrtrækningsøvelser  

• at kede sig i søvn, dvs. at tænke på 

noget du kan li’, fx planlægning af 

haven, huset, garderoben osv. Hver 

aften, når du har lagt dig til ro i sen-

gen, tvinger du dig til at planlægge i 

bittesmå detaljer. Planlæg gerne den 

samme ting hver aften.  

• at lade en velvillig hjælper stryge dig 

forsigtig på hoved, ryg, arme og ben 

mens du ligger behageligt og lytter til 

hjælperens rolige åndedræt.  

• at stille dit vækkeur til at ringe en time 

tidligere, så du kommer i underskud 

med søvn. Dette virker dog ikke, hvis 

overstimulering er en væsentlig grund 

til din søvnløshed, så skal du ydermere 

gå i seng, før du plejer, og skære ned 

på de daglige aktiviteter.  

• holdes du vågen af et uroligt hjerte - 

så snak med din læge om at tage lidt 

magnesium eller kalium ved frokosttid.  

Indsovningsproblemerne kan forstærkes af 

psykiske faktorer. Man kan fx være bange 
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for at få mareridt, føle sig fanget af den 

manglende indsovning, eller være bekymret 

over diverse problemer. Prøv at finde ud, 

hvad der forstyrrer dig og planlæg så fx.: 

• at vænne dig til at tale ud om bekym-

ringer tidligere på aftenen og hyg dig 

med noget den sidste time, før du går i 

seng. Har du ingen at tale med, så 

skriv det ned, eller indtal det på bånd.  

• at aftale at søge trøst hos én i familien, 

hvis du vågner efter et mareridt, eller 

udstyre dig med en varmedunk eller 

lign., eller have en fast "beroligende" 

rutine såsom at kigge lidt på noget u-

forpligtende, fx en bog med pæne bille-

der, tag lidt lunkent vand på håndled-

dene, drik lidt varm saft fra termokan-

de osv. Husk: mareridtene er kun et 

symptom, du er ikke ved at blive skør, 

og mareridtene kan ikke bruges til 

drømmetydning. Hjernen er simpelthen 

bare overbelastet.  

• at gøre noget ved det, hvis du er urolig 

eller bange for noget. Nattetanker 

kommer nemt ud af proportion, men 

de forsvinder, hvis de konfronteres 

med sund fornuft. Hav en telefon i 

nærheden, ekstra lås på døren, eller 

hvad du ellers kan finde på at enkle, 

betryggende foranstaltninger.  

• at læse lidt hygge-litteratur, før du går 

i seng.  

• at aftale med dig selv eller familien, at 

du skal jages ud af sengen og gøre no-

get, du ikke kan fordrage, hvis du bli-

ver liggende mere end så og så længe. 

Det skal være den samme ting, du gør 

hver nat, og det skal gennemføres. Så 

bliver det så trist at være vågen, at 

søvnen er en lise. Det virker dog kun, 

hvis indsovningsproblemerne overve-

jende er psykiske.  

  

HVIS DU VÅGNER OM NATTEN 

Prøv at finde ud, hvad det er, der vækker 

dig og gør så noget ved det. 

• Ørepropper mod støj  

• Sov evt. i enkeltseng, eller eget 

værelse, hvis partnerens bevægelser 

forstyrrer  

• Få avisen leveret i en postkasse væk 

fra huset - eller sig abonnementet op  

• Undgå at drikke meget før sengetid  

Ved kulde: 

• Hav varmedunk og ekstra tæppe inden 

for rækkevidde.  

• Sov med store varme sokker på, over-

vej en varmere og mere rummelig py-

jamas så du ikke hindres i at bevæge 

dig om natten.  

• Lad evt. værelset være lidt opvarmet 

om natten, eller anskaf en elektrisk 

varmepude  

Ved svedeture: 

• Hav tørt nattøj inden for rækkevidde. 

Hav ekstra dyne, pude og evt 

• Rullemadras med sengetøj på liggende 

klar  

• Rigeligt med hvile kan dæmpe eller 

standse de store temperatursvingnin-

ger  

• I nogle tilfælde hjælper det at gå regel-

mæssigt i karbad i passende varmt 
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vand og blive dér, indtil vandets tem-

peratur er faldet til din kropstempera-

tur.  

Ved smerter: 

• Prøv de ting, der er nævnt i artiklen 

med muskler  

• Sørg for en god seng - god støtte i 

bunden, men blød øverst  

• Ikke for stramt nattøj eller for tungt 

sengetøj  

• Hvis du vågner, så prøv at stå op og 

bevæg kroppen en smule, før du går i 

seng igen 

• Afprøv stillinger, der ikke belaster de 

ømmeste punkter, støt evt. med puder 

• Mareridt og bevidsthedsforstyrrelser er 

der ikke stort andet at gøre ved, end at 

hvile tilstrækkeligt og undgå at overbe-

laste hjernen. 

  

GOD SØVNHYGIEJNE 

• Masser af frisk luft i soveværelset. Hvis 

du ikke kan sove med åbent vindue, så 

luft rigeligt ud på forhånd  

• Alle sveder om natten - træk sengetø-

jet til side om morgenen og lad sengen 

lufte, så den bliver tør  

• Spis ikke tung mad få timer før senge-

tid, men gå heller ikke sulten i seng.  

• Undgå kaffe og te lige, før du skal i 

seng. Du kan evt. drikke kamillete  

• Faste rutiner er vigtige. Gå i seng og 

stå op på samme tidspunkt de fleste 

dage i ugen  

• Fast gå-i-seng-rutine er nyttig. Gør de 

samme ting på samme måde hver 

aften  

• En fast nedtrapningsrutine om aftenen 

er også godt - foretag dig noget rart i 

den sidste halve/hele time, så du ikke 

bliver for opstemt  

• Har det bare været en dårlig dag, skal 

du prøve, om du kan finde noget at 

glæde dig over inden sengetid. Hver 

dag skal indeholde noget godt  

• Vær opmærksom på, om du bliver u-

rolig eller overstimuleret af at læse el-

ler se TV. I så fald bør disse aktiviteter 

afsluttes i god tid, før du skal seng  

• Passende motion i løbet af dagen frem-

mer søvnen. Gå fx en lille aftentur – 

selv om den kun foregår ude på alta-

nen (ånd dybt og rolig mens du er u-

de).  

• Lidt varmt at drikke eller et varmt bad 

kan være godt  

• Faste morgenritualer giver noget hyg-

geligt og trygt at se frem til  

  

MORGENEN 

Mange ME/CFS-patienter har det dårligt om 

morgenen. Hvis det er tilfældet for dig, så 

undgå forpligtelser tidligt på dagen. Indret 

dig enkelt og praktisk, måske med lidt at 

drikke og lidt frugt i nærheden. Bevæg dig 

langsomt og giv dig god tid til at "løsne op. 

Pump lidt med fødderne, så blodcirkulatio-

nen kommer i gang. Hvis hovedet føles 

tungt og trægt, kan det være, at du mang-

ler ilt eller væske. Tag nogle dybe indåndin-

ger (stik gerne hovedet ud af vinduet) og 

drik lidt mere vand midt på dagen. Gå i bad 
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om aftenen og tag det let om morgenen. 

Bestem dagen i forvejen, hvad du skal have 

på af tøj. Hav noget hyggeligt at se frem til 

- gerne kun småting. 

 

MEDICIN 

Brugen af sovemedicin er meget udbredt, 

og skal derfor kommenteres her. Er man 

meget plaget af søvnbesvær, kan man tale 

med sin læge om en eventuel behandling 

med sovemedicin. Hvis man allerede bruger 

det, bør man drøfte det med lægen med 

mellemrum. Det kan være aktuelt at se på 

fordele og ulemper, på dosering, medicin-

type - eller eventuel afslutning af behand-

lingen. Lægen bør have oplysninger om an-

dre medicintyper, man bruger, også natur-

medicin. Husk at ME/CFS patienter ofte kun 

skal have små doser. 

  

SØVNLABORATORIET 

En del patienter har søvnforstyrrelser af 

den klassiske type som kan måles og diag-

nosticeres. Nogle kan også behandles. Hvis 

søvnen er et stort problem, kan det måske 

være en idé, at tage én, der har kendskab 

til hvordan du sover, vågner, osv., med til 

lægen, da kommer der måske oplysninger 

frem, du i sagens natur ikke selv kan give, 

men som kan give lægen et fingerpeg om 

sådanne søvnforstyrrelser. 

 

. 
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virusinfektioner spiller en rolle ved CFS. 
 
4. Exercise responsive genes measured in peripheral blood of women with Chronic Fatigue Syndrome and 
matched control subjects. 
Toni Whistler, James F. Jones, Elizabeth R. Unger and Suzanne D. Vernon,BMC Physiology 2005, 5:5, doi:10.1186/ 
1472-6793-5-5, Published 24 March 2005 
Et interessant korrelat til denne undersøgelse var, at fundet af at de komplette baner viste signifikante forskelle 
mellem CFS og kontrolgruppen efter motion. Komplet aktivering blev identificeret som ontologi, med signifikante 
forskelle mellem CFS og kontrolpersonerne efter motionstest. Forskerne mener at genekspressionsprofilering er en 
unik mulighed til at karakterisere CFS på et systemisk biologisk niveau. I en forudgående undersøgelse, fandt 
forskerne at CFS patienterne havde anderledes mononukleare cellegenekspressionsmønster end ikke-trætte 
kontrolpersoner.   
 
5. Objective evidence of cognitive complaints in Chronic Fatigue Syndrome: A BOLD fMRI study of verbal 
working memory. 
Lange G, Steffener J, Cook DB, Bly BM, Christodoulou C, Liu WC, Deluca J, Natelson BH. Neuroimage. 2005 Jun 
1;26(2):513-24. Epub 2005 Apr 7. 
Fundene viste, at personer med CFS er i stand til at bearbejde krævende auditiv information lige så præcist som 
kontrolgruppen, men udnyttede mere omfattende områder af netværket, der tilhører det verbale WM system. Personer 
med CFS synes at være nødt til at udøve en større indsats for at bearbejde auditiv information lige så effektivt som 
demografisk tilsvarende raske voksne. Vore fund leverer objektive beviser for den subjektive oplevelse af de kognitive 
vanskeligheder hos personer med CFS. 
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ME/CFS Foreningen blev stiftet 1. februar 1992. 
 
Dens formål er: 
 
- at orientere om ME/CFS (Myalgisk Encephalomyelitis/Chronic Fatique Syndrome) 
 
- at hjælpe patienter og pårørende til en større forståelse af sygdommen, dens 

symptomer og konsekvenser 
 
- at hjælpe til en større accept af sygdommen og dens ofre i almen, lægelig og 

social sammenhæng ved gennem seriøs information til medier, meningsdannere 
samt social- og sundhedsmyndigheder være med til at sikre saglig og forsvarlig 
debat om sygdommen 

 
- at arbejde for at forbedre ME/CFS-ramtes forhold 
 
- at støtte videnskabelig forskning  
 
- og at deltage i nordisk og andet internationalt samarbejde. 
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