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Tilbud om uttalelse til pasienterfaring ved Haugesund sykehus 

Jeg driver en opplysningsblogg for å bidra til økt bevissthet om sykdommen ME, samt for å 

dokumentere samfunnets svik ovenfor pasientgruppen.  

Jeg planlegger å publisere et gjesteinnlegg, skrevet av pårørende til en alvorlig syk ME-pasient, som 

omhandler deres erfaring med Haugesund sykehus for over 10 år siden.  

I den anledning vil jeg også gi dere muligheten til å gi en uttalelse og evt. en beklagelse til 

pasienten og hennes ektemann, som jeg deler sammen med gjesteinnlegget, evt. som eget innlegg.  

De berørte ønsker å være anonyme, men jeg kjenner dem selv via mitt arbeid for ME-saken.  

Intensjonen med å dele historien er å sette søkelys på hvordan ME-pasienter risikerer å behandles i 

møte med helsevesenet, grunnet mangel på kunnskap og ideen om at sykdommen er psykosomatisk. 

Historien ble skrevet høsten 2020 da det ble kjent at ME-poliklinikken ved SUS hadde inngått 

samarbeid med Recovery Norge, en organisasjon som hevder at pasientene kan bli friske ved å endre 

sine tanker, følelser, adferd og relasjoner.  

Denne tilnærmingen har også psykiater Bjarte Stubhaug ved Klinikk for stressmedisin, som Helse 

Fonna har spesialavtale med for utredning og behandling av voksne CFS/ME-pasienter.  

Jeg legger derfor også ved noen nye artikler som oppsummerer ME-forskning til slutt.  

 

En pårørende forteller  

«For mange år siden ble min kone innlagt ved SUS i Stavanger, hvor hun ble grundig utredet i flere 
uker. Da vi ankom var alt tilrettelagt med eget rom, lystette gardiner, og best av alt - en fantastisk 
overlege Rolf Reiersen og en fantastisk avdeling som gjorde alt de kunne for at hun ble ivaretatt. Hun 
ble møtt med omsorg og respekt! 

Hun ble utredet etter Canadakriteriene og fikk diagnosen ME, alvorlig grad, diagnosekode G93.3. 

Overlege Reiersen, som nå er sluttet ved SUS, la inn i epikrisen at det var best om jeg, som hennes 
ektefelle, var hjemme og pleiet henne. Det ble anbefalt at kommunen tilrettela for dette, at jeg fikk 
innvilget omsorgslønn og permisjon fra jobben. Begge deler ble innvilget før vi forlot SUS.  

Men, det som vi ikke i vår villeste fantasi hadde trodd var mulig i norsk helsevesen, fikk vi oppleve i 
møte med Helse Fonna – et annet helseforetak i Helse Vest.   

https://lifewithmebysissel.wordpress.com/
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Året etter oppholdet ved SUS fikk min kone problemer med noen tenner. Vi søkte om tannbehandling i 
narkose pga. hennes dårlige allmenntilstand og fordi hun var så sensitiv for lys og lyd. På denne tiden 
lå hun i totalt mørke. Og vi måtte teipe over termostaten til badet hvor det var et lite lys, da dette 
alene forårsaket grusomme smerter hos henne. 

Vi fikk først besøk av to overleger fra Helse Fonna, som igjen sendte psykiater Stubhaug på besøk. Det 
første han sa til min kone, med «høy» stemme, var: «Du er ikke så syk som du tror du er.» Han kunne 
like gjerne ha fiket til henne, for de ordene gjorde utrolig vondt. Sommeren før hadde vi hatt besøk av 
prof. Nyland fra Haukeland, som sa at min kone var blant de sykeste ME pasientene i landet. 

Med tiden kom det innkalling til tannbehandling på Haugesund sykehus. Da begynte helvete!!! Og det 
varte i ukevis… Allerede ved ankomst sa de at jeg ikke være der, bortsett fra i visittiden på kvelden. 
Dermed gikk hun fra å ha det trygt- og bli ivaretatt hjemme, til å bli totalt overkjørt på sykehuset.  

De overså fullstendig at hun var grundig utredet på SUS, og diagnosen hun hadde fått der. Rommet 
hennes var ikke tilrettelagt for en alvorlig ME-syk. Hun fikk ikke tildekket vinduene, og måtte ligge 
med sovemaske med mørke briller over der igjen. Tenk å ligge med «bind foran øynene» i flere uker! 

Hun var for svak til å snakke, men de presset hardt på for at hun måtte snakke med en psykolog. Etter 
en kort samtale med psykologen var forverringen så stor, at hun verken klarte å tygge eller svelge. 
Hun kunne på denne tiden knapt hviske noen ord til meg, og ba derfor om å få slippe legevisitt senere 
på dagen. Det gikk fire dager før hun fikk legebesøk igjen, etter å ha bedt om dette selv. 

De sa hun burde vært innlagt på psykiatrisk, og gjentok flere ganger at hun var på feil avdeling. De 
hadde allerede bestemt på forhånd at hun skulle innlegges på psykiatrisk etter tannbehandlingen. 
Hun fikk også beskjed om å tenke på familien sin og ikke bare på seg selv. 

En dag ble hun hentet på rommet med beskjed om at de kun skulle undersøke tennene. De teipet over 
øynene hennes, og startet deretter tannbehandlingen uten forvarsel og uten narkose - noe som 
opplevdes som tortur for en som var så lydømfintlig at hun ikke tålte lyden av rennende vann engang. 
De sa det ikke var narkoselege tilgjengelig, og at behandlingen måtte utføres nå. 

Så mye fælt skjedde. Hun ble ledd av, og psyket ned til hun fikk angstanfall. Noe de igjen brukte som 
en bekreftelse på at dette var psykisk, og at hun burde legges inn på post 2 (psykiatrisk).  

Da jeg sa ifra at dette ikke ble aktuelt, fikk jeg til svar at vi ikke kunne regne med noe mer hjelp fra 
Helse Fonna. De sa det ikke var bra at jeg var hennes pleier, at jeg gjorde henne sykere og 
opprettholdt at hun forble syk. Dette var grusomme ord å få slengt i seg, sammen med at jeg kun fikk 
besøke henne på kveldsvisitten. 

Det endte med at hun skrev seg ut på eget ansvar. Hun fikk samme beskjed som meg, at hun ikke 
kunne regne med noe mer hjelp fra dem. Epikrisen var full av feil og løgn, men vi orket ikke ta opp 
kampen der og da. Vi var helt knust og sjokkert over møtet med Helse Fonna. Det var som et mareritt 
som dessverre var virkelig! 

Så for oss var møtet med SUS helt fantastisk. Trist at de nå ser ut til å følge Helse Fonnas linje. 

Mye mer kunne vært sagt om det som ble gjort - om harseleringen og latterliggjøringen vi ble utsatt 
for. Men det er rett og slett for vondt – over 10 år senere. Det er det verste vi noen gang har opplevd. 
Vi hadde aldri trodd at dette kunne skje i Norge!! Og min kone er fortsatt alvorlig ME-syk i dag. 
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Status ME-forskning 

IOM-rapporten – Redefining an illness (02/2015) 

Året før Helse Fonna inngikk samarbeidsavtale med Klinikk for stressmedisin/psykiater Stubhaug, 
publiserte Institute of Medicine (nå National Academy of Science) rapporten Redefining an illness. 
Fagpanelet, som på oppdrag fra amerikanske myndigheter hadde gjennomgått over 9000 forsknings-
artikler, konkluderte med at ME er en «alvorlig, kronisk, kompleks, systemisk sykdom.»   

Siden den gang har USA hatt en biomedisinsk tilnærming til ME, og har bl.a. fjernet gradert trening 
og kognitiv adferdsterapi som behandlingsråd. Se evt. CDC sin informasjonsside for CFS/ME her.  
 
 
Hypotesemodell for sykdomsmekanismer og mulige behandlinger (07/2021) 

Modellen ble nylig publisert i tidsskriftet Journal of Clinical Investigation av overlege Øystein Fluge,  
prof. Olav Mella og prof. Karl Johan Tronstad: Pathomechanisms and possible interventions in 
myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) 
 
 
I - Oversikt forskning (06/2021) 

Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Trends in Molecular Medicine av Dr. Anthony Komaroff  
(professor ved Harvard Medical School) og Dr. Ian Lipkin (professor ved Columbia University):  
Insights from myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome may help unravel the 
pathogenesis of postacute COVID-19 syndrome 
 
 
II - Oversikt forskning (07/2021) 

Artikkelen oppsummerer overnevnte artikkel, og ble publisert på nettsiden til Center for Solutions for 
ME/CFS (Columbia Uni.) av Dr. Komaroff: ME/CFS Reserach: State of the Art, State of the Science 

“The article also emphasizes why physicians should never dismiss an illness just because they don’t 
understand it. With dedication, new tools and an open mind, the answers are coming.” 
 
 
III - Oversikt forskning (07/2021) 

Artikkelen ble publisert i MDPI av Dr. Komaroff: ME/CFS: When suffering is multiplied 

“The abnormalities all converge on and can affect the brain, and fall into five categories. 

1. There are anatomic, physiologic and electrical abnormalities in the brain. 
 

2. Various elements of the immune system are chronically activated and in some people those 
elements are exhausted—perhaps secondary to years of chronic activation. This includes 
chronic activation of the brain’s innate immune system—neuroinflammation. It also includes 
evidence of autoimmunity, including autoantibodies directed at targets in the central and 
autonomic nervous system. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25695122/
https://www.cdc.gov/me-cfs/index.html
https://www.jci.org/articles/view/150377
https://www.jci.org/articles/view/150377
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S1471-4914%2821%2900134-9
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S1471-4914%2821%2900134-9
https://cfsformecfs.org/2021/07/15/me-cfs-research-state-of-the-art-state-of-the-science/
https://www.mdpi.com/2227-9032/9/7/919/htm
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3. There also is evidence of impaired energy metabolism: the person with ME/CFS feels he or 
she lacks “energy” because his or her cells have a reduced ability to generate energy 
molecules (adenosine triphosphate, or ATP). Along with the abnormalities in energy 
metabolism, there is associated oxidative stress, or redox imbalance. 
 

4. The autonomic nervous system is dysregulated, one consequence of which appears to be 
impaired blood flow to the brain. 
 

5. There are characteristic abnormalities of the gut microbiome, with increased numbers of 
pro-inflammatory bacterial species and decreased numbers of butyrate-producing anti-
inflammatory species. 

(…) Above all, never succumb to the temptation to dismiss the patient’s symptoms because you 
cannot explain them. That may ease your anxiety, but it only multiplies the patient’s suffering." 

 
Oversikt uttalelser – Stubhaug 

Ettersom psykiater Stubhaug har stor innflytelse i Helse Fonna, vedlegges også en oversikt over noen 
av hans uttalelser som står i skarp kontrast til forskningslitteraturen og pasientenes erfaringer.  
  

Jeg håper overnevnte informasjon kan bidra til økt forståelse for at ME er en fysiologisk sykdom, og 
forhindre at flere pasienter blir traumatisert i møte med helsevesenet.  

Historien vil bli publisert på bloggen 8. august, som er merkedagen for de som er alvorlig rammet av 
ME. Dersom det blir for kort tidsfrist, vil jeg dele deres svar i et separat innlegg når det er mottatt. 
Fint om dere har anledning å svare senest innen utgangen av august 2021. På forhånd takk.  
 

Vennlig hilsen 
Sissel Sunde  

ME-blogger: Life with ME by Sissel (wordpress.com) 
Administrator for MillionsMissing Stavanger 

 

https://drive.google.com/file/d/1NKCk-kUrpS1rFSAkL2DXBklhr6jmH8yu/view?usp=sharing
https://me-pedia.org/wiki/Severe_ME_Awareness_Day
https://lifewithmebysissel.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Millionsmissingstavanger

