
 

   
 

Jäseninfo 

Maaliskuu 2020 

Tiivistelmä 
Hei jäsenet 

Maaliskuusta oli tarkoitus tulla yhdistyksen historian 

kiireisin kuukausi. Olimme järjestämässä pohjois-

maisten yhdistysten kanssa lentokenttäkokousta ja 

eduskunnan Kansalaisinfossa tilaisuutta ME/CFS ja 

lapset, jossa pääpuhujana olisi ollut neuvonanta-

jamme norjalainen lastenlääkäri Ola D. Saugstad. 

Koronavirusepidemian takia maaliskuusta tulikin yh-

distyksen historian hiljaisin. Omat tapahtumamme 

jouduttiin perumaan. Media ja suuri yleisö ei tule ole-

maan lähikuukausina kiinnostunut juuri muusta kuin 

koronaepidemiasta ja sen vaikutuksista kansanter-

veyteen ja kansantalouteen. Toukokuun ME-konfe-

renssi Lontoossa on peruttu. Duodecimin työryh-

mässä jatketaan työtä ME/CFS:n hoitosuositusten 

parissa, mutta paneelin kokoontumiset ovat tois-

taiseksi jäissä. 

Sitä mitä tapahtuu pitkällä aikavälillä, on vaikea en-

nustaa, mutta ottaen huomioon massiiviset vahingot 

mitä epidemia aiheuttaa taloudelle, ei ole todennä-

köistä, että ME/CFS-potilaiden tilanne tulisi sen jäl-

jiltä olemaan parempi lähitulevaisuudessa. Kun poik-

keustila julistetaan päättyneeksi ja Suomessa pala-

taan hiljalleen normaalielämään, tulee meidän ME-

potilaiden muistuttaa olemassaolostamme jatku-

vasti, jotta meitä ei unohdeta. 

Monella meistä, jotka ovat jo aikaisemmin viettäneet 

valtaosan ajastaan neljän seinän sisällä, elämä ei ole 

muuttunut poikkeusolojen myötä lainkaan. Toiset 

meistä ovat eläneet veitsenterällä työkykyisyyden ra-

jamailla tai työelämässä ja joutuvat nyt uuden pai-

neen alle koronakriisin myllerryksessä. Jotkut meistä 

ovat riippuvaisia toisten ihmisten tuesta ja joutuvat 

nyt huolehtimaan siitä, miten heille käy, jos tuki-

verkko pettää epidemian myötä. 

Nyt toistaiseksi toivotammekin kaikille jäsenillemme 

voimia poikkeustilan läpi selviämiseen. 

 Tsemppiä ja palataan takaisin entistä vahvempina! 

Yhdistyksessä tapahtunutta 

Norjan ja Ruotsin konferenssimatkat (syksy 

2019) 
Kooste viime syksyn konferenssimatkoista löytyy liit-

teestä 1. 

HUSin toiminnallisten häiriöiden polikli-

nikka ja DNRS, helmikuu 2020 
HUSin toiminnallisten häiriöiden poliklinikka aloitti 

toimintansa poliklinikan kotisivujen mukaan keväällä 

2019 ja tietääksemme ensimmäiset potilaat poliklini-

kan vastaanotolle otettiin syksyllä 2019. 

Yhdistyksemme varapuheenjohtaja Jonna Strandén 

on kerännyt potilailta kokemuksia HUSin toiminnal-

listen häiriöiden poliklinikasta yhdistyksen käyttöön 

ja välittänyt niitä potilaiden luvalla eteenpäin Edus-

kunnan ME/CFS-verkostolle. Jonnan keräämä poti-

laspalaute on ollut yksinomaan neutraalia tai nega-

tiivista. Palautetta on tähän mennessä antanut 11 

henkilöä. Toivomme lisää palautteita jäseniltämme, 

jotka ovat olleet hoidettavina HUSin toiminnallis-

ten häiriöiden poliklinikalla. Jätättehän palaut-

teenne myös virallista reittiä pitkin, jotta HUSilla on 

mahdollisuus reagoida siihen. 

YLE uutisoi ME/CFS:stä, toiminnallisten häiriöiden 

poliklinikasta ja DNRS-terapiasta kolmessa jutussa 

helmikuussa: 

21-vuotiaan Nelli Hännisen kunto romahti, kun hänet 

vietiin hoitoon – kroonista väsymysoireyhtymää sai-

rastava nainen on nyt kotinsa vanki 

Suomen ainoa toiminnallisten häiriöiden poliklinikka 

tutkii potilaita, joiden oireisiin ei löydy lääketieteel-

listä syytä – lääkärien suositukset herättävät kritiik-

kiä 

Lääkäriliitto varovaisen ymmärtäväinen DNRS-mene-

telmää ja Maria Nordinin kurssia kohtaan – Ky-

syimme asiantuntijoilta, onko lääketieteen ja usko-

mushoitojen välinen raja ohenemassa 

Yhdistyksessä olemme nähneet toiminnallisten häiri-

öiden konseptin ainoana mahdollisena positiivisena 

https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/Hyks_muut_toimipisteet/toiminnallisten-hairioiden-poliklinikka/Sivut/default.aspx
https://yle.fi/uutiset/3-11215620
https://yle.fi/uutiset/3-11215620
https://yle.fi/uutiset/3-11215620
https://yle.fi/uutiset/3-11219303
https://yle.fi/uutiset/3-11219303
https://yle.fi/uutiset/3-11219303
https://yle.fi/uutiset/3-11219303
https://yle.fi/uutiset/3-11226624
https://yle.fi/uutiset/3-11226624
https://yle.fi/uutiset/3-11226624
https://yle.fi/uutiset/3-11226624


   
 

   
 

puolena sen, että hoidon keskittämisen kautta olisi 

mahdollista, että asiantuntemusta ME/CFS:stä syn-

tyisi julkisen sektorin th-yksiköihin. Selvästi tämä 

mahdollisuus jää realisoitumatta HUSin th-poliklini-

kalla, jossa työntekijöillä on jo valmis mielipide poti-

laiden oireista ja niiden syistä tai heidän kätensä on 

muuten sidottu th-konseptiin. 

On hälyttävää, että klinikalla on kerrottu potilaille 

Maria Nordinin Eroon oireista -kurssista ja DNRS-

kurssista. 

Yhdistyksemme julkaisi kannanoton Facebook-sivuil-

laan: 

YLE julkaisi jutun: "21-vuotiaan Nelli Hännisen kunto 

romahti, kun hänet vietiin hoitoon – kroonista väsy-

mysoireyhtymää sairastava nainen on nyt kotinsa 

vanki" 

https://yle.fi/uutiset/3-11215620 

"Potilaiden kokemuksissa nousee esiin hämmästys 

siitä, miksi fyysiseen sairauteen tarjotaan psyykkistä 

hoitoa. Helsingin yliopistollisen sairaalan ylilääkäri 

Risto Vatajan mukaan potilaat uskovat, etteivät lää-

kärit ajattele kroonisen väsymysoireyhtymän olevan 

todellinen sairaus. 

– Siksi potilaat kokevat, että tuputamme psykotera-

piaa fyysiseen sairauteen. Kaikkiin sairauksiin, myös 

fyysisiin, liittyy aina merkittävä psykologinen kompo-

nentti, joka saattaa heikentää toimintakykyä tai es-

tää toipumista. Esimerkiksi kognitiivisen käyttäyty-

misterapian kuntouttavasta vaikutuksesta on hyvää 

näyttöä muun muassa vaikeissa lihassairauksissa, 

kuten lihasdystrofioissa, jotka oirekuvaltaan muis-

tuttavat CFS:ää." 

Emme usko, että potilaiden kokemus siitä, etteivät 

lääkärit ajattele ME/CFS:n olevan todellinen sairaus, 

johtuisi siitä, että fyysiseen sairauteen tarjotaan psy-

koterapiaa tai tämän tarjoaminen itsessään koettai-

siin vähättelevänä. ME/CFS-potilaat suhtautuvat ha-

vaintojemme mukaan myönteisesti psykoterapiaan. 

Potilaiden huonot kokemukset ja intuitio siitä, ettei 

sairautta pidetä todellisena kumpuavat hoitojärjes-

telmän puutteista ja syrjivistä asenteista. 

Potilaille usein tarjotaan ainoastaan terapiaa hoito-

muodoksi ja saatetaan kertoa sen voivan parantaa 

sairauden kokonaan. Jos potilas ei pääse asetettuihin 

tavoitteisiin, häntä saatetaan syyllistää puhumalla 

tai vihjaamalla motivaation puutteesta. 

ME/CFS on vakavasti toimintakykyä rajoittava eli-

mellinen sairaus. Psykoterapiaa on tutkittu vuosi-

kymmeniä ME/CFS:n hoitomuotona ja kaikissa koe-

asetelmissa ja kaikilla diagnostisilla kriteeristöillä tu-

lokset ovat olleet parhaimmillaankin laihoja. Kogni-

tiivis-behavioraalisessa terapiassa tehdyt oletukset 

sairauden juurisyistä — väärät sairaususkomukset 

tai oireiden (ja sitä kautta liikunnan) välttelyn luoma 

noidankehä — ovat samankaltaisia kuin vii-

meaikoina "toiminnallisiin häiriöihin" tarjotuissa te-

rapioissa tehdyt oletukset. Ei ole mikään ihme, että 

potilaat ovat turhautuneita siitä, että tarjotuissa ja 

tutkittavissa hoidoissa jatketaan saman puhkikulje-

tun ladun hiihtämistä. Vain käytetty terminologia 

vaihtuu. 

Voimasanojen asettaminen lattialle ja näiden päällä 

positiivisten lausahdusten esittäminen omista voi-

mavaroista ynnä muu positiivisen ajattelun vaalimi-

nen, voi olla tukimuoto, jonka osa potilaista hyväk-

syy, mutta tällaisen ei missään nimessä pitäisi olla 

yliopistollisen sairaalan toimintalinja tuntematto-

man sairauden hoidossa ja tutkimuksessa. Toivotta-

vasti näin ei ole. Tällä hetkellä ME/CFS-potilaiden 

hoitoa kuitenkin keskitetään TH-yksiköihin ja uusia 

TH-yksiköitä muualle Suomeen suunnitellaan. 

ME/CFS on sairaus siinä kuin mikä tahansa muukin. 

Yleisyytensä ja vakavuutensa takia se ansaitsee tulla 

yleisesti hoidon, tutkimuksen ja huomion kohteeksi. 

Yhdistyksemme on perustettu tukemaan suomen 

lääkäriprofessiota verkostoitumisessa ja hoidon ke-

hittämisessä ja pitkän aikavälin tavoitteenamme on 

suomalaisen lääketieteellisen ME/CFS-tutkimuksen 

tukeminen. 

Toiveemme on, että tällä vuosikymmenellä Suo-

messa ruvetaan kouluttamaan kaikkia lääkäriopiske-

lijoita sairaudesta, rohkaistaan laaja-alaisesti eri lää-

ketieteen erikoisalojen edustajia tutkimaan sitä ja 

osallistumaan sairautta tutkivan tiedeyhteisön ko-

koontumisiin, sekä tarjotaan laadukasta oireenmu-

kaista hoitoa ja pysyvä hoitosuhde potilaille. Kokeel-

listen hoitojen tarjoaminen on yksi edellytys lääke-

hoitojen kehittymiselle ja kokeellisia hoitoja tulisi 

myös tarjota ja saatuja tuloksia seurata terveyden-

huollossa. 

https://yle.fi/uutiset/3-11215620


   
 

   
 

 

Samuli Tani, pj. 

Jonna Strandén, vpj. 

Katja Brandt, siht. 

Tuulia Tiihonen, tj. 

ICD-11: BDD- ja ME/CFS-diagnoosit, tam-

mikuu 2020 
WHO teki tammikuussa lisäyksen ICD-11-tautiluoki-

tukseen, joka tulee aikanaan korvaamaan Suomessa 

nykyisin käytössä olevan ICD-10-tautiluokituksen. 

Tehty lisäys estää diagnoosin 6C20 Bodily distress 

disorder — joka  STM:n raporttiluonnoksen mukaan 

kuvaa toiminnallisia häiriöitä — antamisen samaan 

aikaan 8E49 ME/CFS-diagnoosin kanssa. 

Tämä on merkittävä muutos ja tulee ehkäisemään 

ME/CFS:n ja toiminnallisten häiriöiden sekoittamista 

keskenään. 

Professori Betsy Kelleristä yhdistyksen tie-

teellinen neuvonantaja (tammikuu 2020) 
Urheilutieteen professori Betsy A. Keller (Ithaca Col-

lege, New York) on pitkän linjan ME/CFS-asiantun-

tija. Hänet tunnetaan paitsi IOM 2015-raportin pa-

neelijäsenyydestä myös mm. kahden peräkkäisen 

päivän rasituskokeisiin liittyvistä tutkimuksista. Voit 

lukea hänestä enemmän tästä: https://me-pe-

dia.org/wiki/Betsy_Keller. 

Neuvonantajien rooli on vahvistaa yhdistyksen tie-

teellistä taustaa ja toimia tarvittaessa konsulttina. Pi-

dämme tärkeänä, että neuvonantajamme edustavat 

eri tieteenaloja ja koulukuntia. Heillä ei ole yhdistyk-

sen asioissa päätös- tai äänioikeutta. 

THL:n tilasto G93.3-potilaista (tammikuu 

2020) 
Pyysimme THL:ltä tietoja Suomessa ICD-10 G93.3-

diagnoosin saaneiden potilaiden lukumäärästä. Vas-

taukseksi saimme seuraavan taulukon saateviestei-

neen: 

Hei, 
 
Liitteessä on taulukko vuosilta 2010-2018, otin mu-
kaan myös päättyneet hoitojaksot ja esh:n avokäyn-
nit. Sama potilas saattaa olla käynyt useana 

vuotena tällä diagnoosilla hoidossa, jolloin hän nä-
kyy joka vuoden rivillä. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Jouni Rasilainen 
Erikoissuunnittelija 
THL/Tietojärjestelmäpalvelut 
 

Vuosi Käynnit Hoitojaksot Potilaat 

2010 187 39 58 

2011 223 22 79 

2012 272 20 101 

2013 403 14 154 

2014 503 18 198 

2015 767 32 170 

2016 940 21 195 

2017 823 26 229 

2018 1240 30 241 

 

Kunnollista tietoa diagnoosien kokonaismäärästä ei 

ollut saatavilla tätä reittiä. Pyysimme lisätietoja pro-

fessori Markku Partiselta, joka kertoi, että keskite-

tysti tilastoituja G93.3-diagnooseja olisi Suomessa 

kaiken kaikkiaan vain 88 kappaletta, toisin sanoen ta-

pauksia ei tilastoida järjestelmällisesti. 

 

Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa Incidence 

rates of Guillain Barré (GBS), chronic fatigue/syste-

mic exertion intolerance disease (CFS/SEID) and 

postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS) 

prior to introduction of human papilloma virus (HPV) 

vaccination among adolescent girls in Finland, 2002–

2012 vuosina 2002-2012 annettujen G93.3-

https://dxrevisionwatch.com/2020/02/19/who-approves-exclusions-for-pvfs-me-and-cfs-under-icd-11s-bodily-distress-disorder/
https://stm.fi/documents/1271139/7832492/Toiminnallisten+h%C3%A4iri%C3%B6iden+hoidon+j%C3%A4rjest%C3%A4minen+luonnos+120417.pdf/b94c6a21-dcea-4a76-9e4e-b92d629f353d/Toiminnallisten+h%C3%A4iri%C3%B6iden+hoidon+j%C3%A4rjest%C3%A4minen+luonnos+120417.pdf
https://me-pedia.org/wiki/Betsy_Keller
https://me-pedia.org/wiki/Betsy_Keller
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5883192/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5883192/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5883192/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5883192/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5883192/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5883192/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5883192/


   
 

   
 

diagnoosien kokonaismääräksi Suomessa arvioidaan 

327 kappaletta. 

Näistä luvuista voi itse kukin tehdä karkeita päätel-

miä siitä miten paljon diagnooseja annetaan nykyään 

Suomessa. 

Jatkamme selvittelyjä. 

Harvinaissairaudet-päivä 24.1.2020, Hel-

sinki 
Yhdistys osallistui harvinaissairauksien päivään. Eu-

roopassa harvinaiseksi määritellään sairaudet, joita 

sairastaa enintään viisi ihmistä 10 000 ihmistä koh-

den. Yhteenlaskettuna kuitenkin arviolta kuudella 

prosentilla suomalaisista on jokin harvinainen sai-

raus, vamma tai oireyhtymä. ME/CFS, jonka preva-

lenssi on 52-104/10 000 (Valdez ym. “Estimating Pre-

valence jne.”, 2019) ei ole harvinaiseksi laskettava 

sairaus, mutta näillä potilasryhmillä on paljon yhtei-

siä ongelmia kuten diagnoosin viivästyminen ja asi-

anmukaisten hoitojen puute. Sairauksia koskevan 

tiedon lisäämisen ja osaamisen vahvistamisen tarve 

on ilmeinen. Kansanedustaja Anne-Mari Virolaisen 

puheenvuoro harvinaissairaan lapsen omaisen koke-

musnäkökulmasta oli erityisen mieleenpainuva. Pe-

rus- ja ihmisoikeudet näyttävät hyvältä paperilla, 

mutta käytännössä on vielä parantamisen varaa. 

Suomen osallistumista kansainvälisiin biolääketie-

teellisiin tutkimustalkoisiin tulisi huonosti tunnettu-

jen sairauksien suhteen lisätä. 

THL:n lausunto esityksestämme valtiova-

rainvaliokunnalle (marraskuu 2019) 
Yhdistyksemme lobbasi 250 000 € (+20 000 € konfe-

renssien osallistumiskuluihin) rahoitusta kotimai-

selle biolääketieteelliselle ME/CFS-tutkimukselle 

marras-joulukuussa 2019. 

Valitettavasti THL:n lausunto valtiovarainvaliokun-

nalle puolsi rahoituksen ohjaamista tyystin toiseen 

käyttötarkoitukseen: 

”THL tukee esitetyn määrärahan varaamista yleisesti 

erilaisten toiminnallisten häiriöiden tutkimus- ja hoi-

tosuositusten laatimiseen sekä hoidon tietopohjan 

kansalliseen koordinaatioon.” 

Alla linkit lausuntoomme ME/CFS:n biolääketieteelli-

sen tutkimuksen rahoittamisesta sekä THL:n lau-

sunto esitykseemme. 

Mikäli THL olisi antanut myönteisen lausunnon, olisi 

esittämällämme rahoituksella ollut mahdollisuus 

tulla myönnetyksi. Tämä raha ei olisi ollut keltään 

pois ja olisi ollut täysin THL:n päätettävissä kenelle 

he rahan jakavat, kunhan se olisi käytetty biolääke-

tieteelliseen ME/CFS-tutkimukseen. 

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry:n lau-

sunto valtion talousarviosta vuodelle 2020 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto kos-

kien Suomen lääketieteellinen ME/GFS-yhdistys ry:n 

lausuntoa valtion talousarviosta vuodelle 2020 

Kansalaisinfon tilaisuus (peruttu) (maalis-

kuu 2020) 
Yhdistys oli järjestämässä eduskunnan Kansalaisin-

fossa tilaisuuden ME/CFS ja lapset, jossa pääpuhu-

jana olisi ollut yhdistyksen norjalainen neuvonantaja 

pediatrian emeritusprofessori Ola D. Saugstad. Tilai-

suus peruttiin koronaviruksen rajoitustoimien takia. 

Lentokenttäkokous (siirretty) (maaliskuu 

2020) 
Yhdistys oli järjestämässä pohjoismaisen lentokent-

täkokouksen Helsinki-Vantaan lentoaseman kokous-

tiloissa keskiviikkona 25.3. Tilaisuus siirrettiin ko-

ronavirusepidemian takia syksyyn 2020. Uusi päivä-

määrä sovitaan Ruotsin, Norjan ja Tanskan potilasjär-

jestöjen kesken myöhemmin. 

Tilaisuuden suunniteltu ohjelma on liitteessä 2. 

Tilaisuus on tarkoitus videoida ja kirjoittaa esitel-

mien, käydyn keskustelun, yhdistysten kirjeenvaih-

don ja yhdistyksille tehdyn kyselyn pohjalta raportti, 

josta selviää kokonaiskuva ME/CFS:n hoidosta ja tut-

kimuksesta Pohjoismaissa tällä hetkellä. 

Lentokenttäkokouksia on tarkoitus jatkaa tulevai-

suudessa kierrättäen tilaisuutta eri Pohjoismaissa. 

Tulevat asiat 
Koronavirusepidemian aikana yhdistys elää hiljais-

eloa, osin myös sen takia, että hallituksen resurssit 

ovat vähäisemmät. 

Duodecimin työ hoitosuosituksen parissa jatkuu, 

mutta paneelin kokoukset ovat toistaiseksi tauolla. 

Vielä ei tiedetä vaikuttaako tämä hoitosuositusten 

julkaisuaikatauluun. Britannian uudet 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2019-AK-276261.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2019-AK-276261.pdf
https://thl.fi/documents/10531/4445302/ME_CFS+yhdistyksen+lausunto.pdf
https://thl.fi/documents/10531/4445302/ME_CFS+yhdistyksen+lausunto.pdf
https://thl.fi/documents/10531/4445302/ME_CFS+yhdistyksen+lausunto.pdf


   
 

   
 

hoitosuositukset oli tarkoitus julkaista tämän vuoden 

loppuun mennessä, mutta julkaisua on nyt siirretty 

koronavirusepidemian takia. 

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään toukokuun 

loppuun mennessä sääntöjen mukaisesti, mikäli 

poikkeustila ei tätä estä, muuten ensi tilassa. 

Muut asiat 

Invalidiliitto suunnittelee suurta tieteellistä 

kyselytutkimusta 
Suomen Invalidiliitto on aloittamassa suuren tieteel-

lisen ME/CFS-kyselytutkimuksen. Tutkimusjohtajana 

toimii Invalidiliiton Sinikka Hiekkala. Potilasyhdistyk-

siä tutkimusryhmässä edustavat Kati Ahonen (SMEY) 

ja Katja Brandt (SLME). Ennen kuin tutkimukseen 

rekrytoidaan vastaajia kysymyksien relevanttius tul-

laan arvioimaan potilasraadin avulla. Tähän tehtä-

vään ollaan rekrytoimassa vapaaehtoisia, joilla on vi-

rallinen ME/CFS-diagnoosi. Ota yhteyttä jos tehtävä 

kiinnostaa. 

Kokemusasiantuntijuuden kehittäminen 
Yhdistyksemme Katja Brandt valmistui kokemusasi-

antuntijaksi Kokemustalo ry:n koulutuksesta maalis-

kuussa ja aikoo täydentää koulutusta KAT-koulutta-

jaksi. Yhdistyksessä toimii jo entuudestaan myös 

HUS-koulutuksen läpikäynyt kokemusasiantuntija 

Jonna Strandén sekä Samuli Tani, joka esiintyi mm. 

Lääkäripäivillä 2018 ja toimii HUS:in asiakasraadissa. 

Ota meihin yhteyttä, jos tarvitsette esitelmän, haas-

tattelun tai muuta kokemusasiantuntijuutta: ad-

min@slme.fi. 

Haastatteluja 
Jonna Strandénin haastattelu FinnRadiossa 

19.2.2020 on kuultavissa kanavan FB-sivun kautta: 

https://www.facebook.com/finnradio/vi-

deos/2566447233619446/UzpfSTIyMjYyNzgyMDQy-

ODc2NDA6MjQ4OTE5NzYxNDY2MjM2Mw/?__tn__

=%2Cd%2CP-

R&eid=ARBbI53n4Vtnpe60B7eBZ_Nz98UhzEjE1G4s

3KkWxovQzpKGglHrGRrHcACeSHOBhMSdkNNGE-

dAiy1YO 

Katja Brandtin haastattelu Ketola ja Aunula-blogissa 

1.2.2020: 

https://ketolajaaunula.blogspot.com/2020/02/va-

kava-vasymysoireyhtyma.html 

Samuli Tania haastateltiin Ylen uutisissa 25.2.2020: 

https://yle.fi/uutiset/3-11215620 
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RME-tutkimuskonferenssi 16.10.2019, Tukholma 
 
Ruotsin kansallinen ME-potilasyhdistys RME ja paikallinen RME Stockholm järjestivät 
tutkimuskonferenssin jo 12. kertaa. Tapahtuman otsikko oli “ME/CFS – 
monimutkainen haaste tutkijoille ja hoitotahoille” ja puhujina oli ME-tutkijoita 
Ruotsista (Jonas Bergqvist, Per Juhlin, Sture Eriksson), Tanskasta (Jesper Mehlsen) 
ja USA:sta (Jarred Younger etänä). 
 
Sadanviidenkymmenen paikan luentosali oli täyteen varattu ja tunnelma tiivis. 
Tapahtumaan osallistui Suomesta SMEY:n neuvonantaja Tri Olli Polo ja SLME:n 
edustaja Katja Brandt, mutta suomalaisten yliopistosairaaloiden edustajia ei 
taaskaan näkynyt olevan paikalla. Muista Pohjoismaista osallistujia oli Islantia 
myöten. Paikalla oli myös Open Medicine Foundationin edustaja USA:sta. Edellisen 
päivän pyöreän pöydän keskusteluihin osallistui Suomesta Polon lisäksi myös 
Markku Partinen. Tapahtuma oli ollut antoisa. Tukholman konferenssia seuraavana 
päivänä 17 lokakuuta konferenssi pidettiin myös Uumajassa. Yhteenveto esitelmistä: 
 
Tri Jesper Mehlsen, MD, Klinik Mehlsen, Tanska: “ME/CFS-potilaat kliinisessä 
työssä” 
Tanskalainen tutkija ja kliinikko kertoi potilastyöstä 40 vuoden kokemuksella. Hän on 
vastaanottanut yksityisklinikallaan viimeisten vuosien aikana noin 300 ME-potilasta, 
mutta hän on hoitanut myös uransa varrella n. 800 potilasta HPV-rokotusvamman 
takia. Mehlsen on myös tutkija (PubMedistä löytyy kymmeniä julkaisuja hänen 
nimellään) ja kertoo HPV-tutkimuksesta joka osoittaa, että potilailla on vasta-aineita 
sympaattista hermostoa vastaan. Heidän kudostyyppi vaikuttaisi altistavan 
autoimmuunisairauksille. Mehlsen näkee yhtäläisyyksiä ME- ja HPV-
vammapotilaiden oirekuvissa. 
 
Vastaanotolla ME-diagnoosi tehdään potilaskertomuksen ja kyselylomakkeiden 
avulla (FSMC, COMPASS) Kanadakriteeristön mukaisesti. Seuraavaksi potilasta 
informoidaan sairaudesta. Hänelle selitetään havainnollisesti mm. vasta-aineiden 
vaikutus mitokondrioihin ja aistiherkyyden mekanismi. 
  
Hoito on holistista ja siihen kuuluu oireenmukaisen lääkityksen (esim. 
beetasalpaajat, M2-reseptorin blokkaajat, LDN, LDC, benso) lisäksi myös ravinto, 
fyysinen ja psyykkinen kuntoutus (pacing) sekä juristin avustus. 
 
Hyödyllisinä lisäravinteina Mehlsen mainitsee antioksidantit (kuten C-vitamiini ja 
seleeni), ravintorasvat (kuten Q10 ja omega 3), NaCl-liuoksen, D-vitamiinin (ja 
kalsiumin varsinkin jos potilaalla on laktoosiyliherkkyyttä), B12, B6 sekä Mg (jos 
potilaalla on kramppeja tai levottomat jalat). 
 
Rokoteaiheiseen yleisökysymykseen Mehlsen vastasi, että immuunijärjestelmän 
stimulantit saattavat laukaista ME:n sellaisilla henkilöillä, joilla on siihen geneettinen 
alttius. Siksi hän ei suosittelisi HPV-rokotusta alttiusryhmään kuuluville ME-potilaille 
eikä heidän lähisukulaisilleen. 
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Per Julin, MD, PhD, neurobiologian tutkija Karolinska Institute ja ME/CFS-
vastaanotto Stora Sköndal sekä FSU-raportin kirjoittaja: “INMEST-hoito, 
immunologia ja aivokuvantaminen ME-taudissa” 
 
Kaksoissokkoutettuun INMEST-tutkimukseen (Intra-Nasal Mechanical Stimulation) 
valittiin 30 ME-koehenkilöä Kanadakriteerein (ME/CFS Symptom Score) sekä 16 
verrokkia. Mekaanista vagusstimulaatiohoitoa annettiin nenän kautta 2 kertaa/viikko 
kahdeksan viikon ajan. Lisätietoja:  “INMEST ME Study” ClincalTrials.com 
 
Toistaiseksi julkaisemattomia alustavia tuloksia INMEST-tutkimuksesta: 

• Väsymykseen (FSS) ei merkittävää vaikutusta (mutta onko FSS paras ME-
väsymyksen mittari?) 

• RAND-36: huomattavaa hyötyä  

• ME/CFS Symptom Score: 4 viikon jälkeen merkittävää hyötyä 19%:lla (vrt. 
plasebo 10%) ja 8 viikon jälkeen 32% (plasebo 18%). 

• MRI ennen ja jälkeen (N=23): muutoksia talamuksessa viitaten parempaan 
keskittymiskykyyn 

• Immunologia: muutoksia proinflamatoorisissa monosyyteissä ja sytokiineissa 
(menetelmä: virtaussytometria)  

• Lisäksi: hengityskyky parani (mittari: PBMC). 
 

Kehitysidea: Kotihoitolaite kehitteillä (Abilion AB) 
 
Dosentti Sture Eriksson, Uumajan yliopisto, RME:n varapuheenjohtaja: “Elämä 
ME/CFS-taudin kanssa – potilaskysely RME:n jäsenille” 
 
Eriksson aloittaa kertomalla lyhyesti ME-taudin taustamekanismeista kuten 
immunologiset häiriöt ja mitokondrioiden rajoitetuttu kyky tuottaa energiaa 
(energian asemesta elimistö tuottaa laktaattia). 
 
RME:n kyselytutkimukseen kutsuttiin 1876 RME-jäsentä ja siihen vastasi anonyymisti 
1016 jäsentä, joista 929 ME/CFS-potilaita. Kyselyssä selvitettiin potilaiden 

- taustaa (mm. asumisoloja), 
- taudinkuvaa (diagnoosin saaminen kestää keskinmäärin 7 vuotta),  
- rinnakkaisdiagnooseja (esim. IBS 33%, fibro 27%, EDS 5%), 
- fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä (huomattavasti alentuneita, 

25%:lla ei esim. ole lainkaan sosiaalista kanssakäymistä), 
- potilaiden kokemuksia hoidosta (>50% on erittäin tyytymättömiä hoitohin ja 

vain 20% on tyytyväisiä) ja  
- vakuutusjärjestelmästä (suuria vaikeuksia, esim. potilaiden itsensä ja 

lääkärinlausuntojen mukaan vain 3-4% potilaista on täysin työkykyisiä kun 
taas vakuutusyhtiöiden määritelmän mukaan 41%).  

 
Tutkimus antaa tärkeitä viestejä tarpeesta parantaa potilaiden tilannetta. 
Huomautus yleisöstä: Vaikeimmin sairaat tuskin pystyivät osallistumaan, joten 
todellinen kuva potilaiden tilanteesta on todennäköisesti vielä ankeampi. 
 



Associate Professor Jarred Younger, PhD, University of Alabama, Birmingham, USA: 
“The Brain on Fire” (videoluento) 
 
Youngerin tutkimus edustaa neuroinflammaatio-hypoteesia, jonka mukaan ME-
oireet (kuten fibromyalgia) johtuvat aivojen proinflammatorisesta tilasta (vrt. Torres-
Platas ym. 2014). Hypoteesi on yksinkertainen, mutta sen todistaminen on vaikeaa, 
sillä aivokemian mittaamiselle on teknisiä ja eettisiä esteitä. 
 
Verinäytteiden perusteella voidaan todeta, että ME-potilaiden leptiiniarvot (sekä 
koliini ym.) ovat koholla, mikä herkistyttää ja aktivoi mikrogliaa kroonisesti. 
 
Magneettiresonanssispektroskopia (MRS)-mittausten perusteella ME-potilaiden 
aivolämpötila on merkittävästi normaalia korkeampi. MRS-tutkimuksessa (N=15) 
todettiin leptiinin korreloivan ME-väsymyksen kanssa positiivisesti. Jo pienikin määrä 
leptiiniä laukaisee ME-potilaissa voimakkaan immunologisen reaktion.  
 
Youngerin seuraavassa projektissa MRS-tutkimusta täydennetään PET-tutkimuksin ja 
koehenkilöiden määrä laajennetaan yli sataan. Tulevassa projektissa replikoidaan 
myös japanilainen neuroinflammaatioon liittyvä tutkimus (Nakatomi ym. 2014). 
Projektiin haetaan kuvantamisiin erikoistunutta Post Doc-tutkijaa. 
 
Youngerin mainitsemat lupaavat hoitokeinot:  

• Syyn kohdentaminen (virus, bakteeri, home, suoliston mikrobiomi, toksiini, 
autoimmuniteetti tai –inflammaatio?) 

• Inflammaation hoito (lääkitys, ravinto, ravintolisät kuten kurkuma ja 
boswellia, joiden vaikutusta nyt tutkitaan kaksoissokkotestein) 

• Vagushermostimulaatio 

• Brain cooling (kylmä päähine on kehitteillä) 
 
Prof. Jonas Bergqvist, Uppsalan yliopisto, Open Medicine Foundation: “State-of-
the-Art. Mitä tiedämme ME/CFS:ästä?” 
 
Mitä tiedämme? 
Tutkimus on havainnut  

• muutoksia keskushermostossa ja autonomisessa hermostossa 

• energiametabolismin vajeita (vrt. PEM-oire) 

• immuunifenotyyppien muutoksia 

• muutoksia suoliston mikrobiomissa 

• epigeneettisiä muutoksia (perinnöllisyys?) 
 

Mitä emme tiedä? 

• Laukaisevia tekijöitä 

• Taudin mekanismeja 
 

Esimerkkejä kansainvälisistä tutkimuksista: 

• Neurologiset muutokset : autonomisen hermoston häiriöt , 
aivokuvantaminen esim. Younger:in aivolämpötilatutkimus. 



• Metaboliset muutokset: häiriö ATP:n tuotannossa esim. Bhupesh Prusty ja 
Ron Davis, Stanford (“metabolic trap”-hypoteesi ja mitattavat impedanssin 
poikkeavuudet) 

• Immunologiset muutokset (kohonneet sytokiinit, HLA, 
lymfosyyttipopulaation muutokset) 
 

Mitä tutkimusta Ruotsissa tehdään? (tahot mm. Karolinska Institute, Uppsalan 
yliopisto, Bragee ja Stora Sköndal) 

• Autoimmuunihypoteesi esim. Jonas Blomberg 

• Likvortutkimukset ja Dried Blood Spots (DBS) Jonas Bergqvist ym. 
Mitataan 594 proteinia ja 1200 markkeria keskushermostossa ME- ja 
fibromyalgiapotiailla. Tuloksia ei ole vielä julkaistu, mutta alustavien 
löydöksien mukaan ME-potilaiden hermotulehdusmarkkerit ovat koholla. 
Lisäksi 43 proteiini-arvoa on huomattavasti koholla terveisiin verrattuna.  

• Ensimmäinen väitöskirjatutkija rekrytoitiin 15.10.2019 
 
Liittyykö ME-tautiin autoimmunitteettia? 

• Loebel, Scheibenbogen ym. ovat todenneet, että autonomisen hermoston 
autovastaaineet plasmassa ovat koholla (muskariinifaktorit M1, M3 ja M4 
sekä beeta1 ja beeta2) 

• Gunning ym. tutkimus vahvistaa tuloksia keskushermoston inflammaatiosta.   

Paneelikeskustelu: Vaikka kroonisen väsymysoireyhtymän diagnostiikkaan ei ole 
vielä kliinisesti toimivia biomarkkereita eikä yhteisesti hyväksyttyjä hoitomenetelmiä, 
tutkimuksen eteneminen luo toivoa siitä, että ratkaisut ovat näköpiirissä. 

Voit nähdä Tukholman luennot (ruotsi/englanti) ja paneelikeskustelun tästä:  
https://www.youtube.com/watch?v=XZcxLocioYU 
 
 

Oslon tutkimuskonferenssi 25-26.11.2019  

Yhdistyksemme sihteeri FT Katja Brandt kävi viime vuoden marraskuussa myös 
konferenssissa Oslossa. Tässä hänen raporttinsa tilaisuudesta:  

SLME:n tuella sain jälleen osallistua CFS/ME-tutkimuskonferenssiin Oslossa. Yhdistys 
olisi kustantanut konferenssimatkan myös HUS:in lääkärille, mutta kutsusta 
kieltäydyttiin sidonnaisuuksiin vedoten.  
 
Kahden luentopäivän konferenssi järjestettiin nyt jo kolmatta kertaa ja sen järjesti 
Norjan Kansanterveyslaitos yhteistyössä Norjan kansallisen CFS/ME- 
osaamiskeskuksen ja Norjan ME-yhdistyksen kanssa.  

Tapahtuma on suunnattu ME:stä kiinnostuneille tutkijoille, terveydenhuollon 
ammattilaisille ja opiskelijoille ja sen tarkoitus on lisätä yhteyksiä ja vuorovaikutusta 
tutkimusryhmien välillä. Konferenssissa esitetään sekä lääke- että 
yhteiskuntatieteellisiä tutkimustuloksia ja -projekteja.  

https://www.youtube.com/watch?v=XZcxLocioYU


Esitelmiä oli tänä vuonna nelisentoista ja osallistujia seitsemisenkymmentä, joista 
mina olin ainoa Suomesta. Tapahtumaan kutustut ulkomaalaiset pääpuhujat ja 
heidän esitelmiensä aiheet olivat seuraavat: 
 

• Dr. Joseph J. Breen (National Institutes of Health, USA), joka on mukana 
johtamassa yhtä maailman suurimmista ME/CFS-tutkimushankkeista, kertoi 
NIH:in rahoittamista tutkimuksista. Terveysviraston sisäisessä käytössä on 
uusin teknologia, jonka avulla etsitään objektiivisia biomarkkereita. Tutkimus 
on rekrytointivaiheessa ja valintakriteerit ovat äärimmäisen tiukat. Kahden 
viikon valintaprosessin aikana ehdokkaille suoritetaan kaikki mahdolliset 
erotusdiagnostiset testit. NIH-rahoitusta voi hakea myös ulkomaalaiset 
tutkimusryhmät, arvostettu tutkimusjohtaja kertoi. Tässä on linkki Breenin 
luentoon ja haastatteluun:  
https://debortgjemte.com/2019/11/29/han-er-med-a-lede-verdens-viktigste-
forskningsinnsats-pa-me-feltet-pasientene-som-stiller-opp-er-heroiske-sier-
han/ 

• Dr. Carmen Scheibenbogen (Berliinin yliopisto, Saksa) avasi luentonsa 
muistuttamalla, että ME/CFS on  “laiminlyöty sairaus”, jonka 
tutkimusrahoitukseen on myönnetty paljon vähemmän varoja kuin muihin 
sairauksiin.  Scheibenbogenin tutkimuksessa ME-potilaiden soluista on 
löydetty koholla olevia vasta-aineita β2-adrenergisille reseptoreille, mikä 
viittaisi siihen, että kyseessä on vasta-ainevälitteinen (autoimmuuni) sairaus. 
Lisäksi pienessä hoitokokeilussa yhdeksän kymmenestä potilaista koki 
nopean ja pitkäkestoisen toipumisen kun vasta-aineet oli poistettu 
immunoadsorptio-hoidon myötä. Scheibenbogen esitti muutakin 
tutkimusnäyttöä immunologisten hoitojen hyödyistä ainakin osalle ME-
potilaista. Aiheesta tarvittaisiin laajempia tutkimuksia. Voit tutustua 
Scheibenbogenin viittaamiin tutkimuksiin täältä: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26399744  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29543914 

• Dr. Jesus Castro-Marrero (Cornell University, USA) kertoi ME/CFS-hoitojen 
ajankohtaisesta kehityksestä mm. työn alla olevista lupaavista testeistä ja 
laitteista. Hänen hypoteesinsa on, että ME/CFS-taudissa on kyse matala-
asteisesta neuro-inflammaatiosta, johon liittyy suolisto-immunologia-aivo-
yhteys. Yleisöä kiinnosti myös hänen aikaisempi tutkimus ravintolisistä. 

Norjan Tutkimusneuvosto rahoittaa tällä hetkellä neljää suurta tutkimusprojektia. 
Näihin norjalaisiin tutkimuksiin osallistujat saivat perehtyä jo viime vuonna (katso 
yhteenveto aikaisemmassa jäsenlehdessä). Tänä vuonna tutkijaryhmien edustajat 
kertoivat miten tutkimukset ovat edenneet ja saimme jo alustavia tuloksiakin. 
Yhteenveto neljästä pääprojektista: 

1. ME immuunivälitteisenä sairautena: Dr. Benedicte Lie:n johtama Oslon 
yliopiston ja Oslon yliopistollisen sairaalan työryhmä pyrkii selvittämään onko 
ME-taudissa kyse autoimmuunisairaudesta tutkimalla autoimmuniteettiin 
liitettyjä HLA-geenejä. Tutkimusryhmä on kerännyt verinäytteitä yli viideltä 
sadalta ME-potilaalta ja HLA-tiedot tuhansilta norjalaiseselta terveeltä 
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verrokilta. Geenitutkimuksia on toistaiseksi vähän, joten tämä on 
uraauurtavaa työtä. Tämän lisäksi Anne Rydlandin johtama ryhmä tutkii 
solunulkoisia “rakkuloita” (norjaksi: ‘vesikler’), joiden avulla solut 
kommunikoivat keskenään. Projektissa tutkitaan rakkuloiden mikro-RNA:ta ja 
selvitetään niiden laiminlyötyä merkitystä ME-taudissa. Löydökset viittaavat 
immunologisiin häiriöihin. 

2. Solujen energiavaje: Dr. Karl Johan Tronstadin tutkimusryhmä Bergenin 
yliopistossa tekee työtä otsikolla  “Defective energy metabolism in ME/CFS - 
a search for mechanisms and biomarkers” ja se perustuu hypoteesiin solujen 
energiavajeesta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että solujen energiantuotanto 
ja mahdollisesti myös kyky käyttää energiaa on heikentynyt (vrt. Fluge ja 
Mella). Bergenin ryhmä tutkii häiriötä solujen energia-aineenvaihdunnassa ja  
immuunijärjestelmässä. Ryhmä on jo julkaissut tutkimuksen, joka osoittaa, 
että ME/CFS-potilaiden entsyymiaktiivisuuden säätely on vajaavaista, mikä 
vaikuttaa solujen kykyyn tuottaa energiaa. Tronstad esitti kaavion, jonka 
mukaan ME-potilaiden elimistössä on normaalia enemmän ketoaineita ja 
metabolia on alhainen, ikäänkuin jatkuvassa talviunessa. Tämä herätti 
yleisökysymyksen ketodieetin hyödystä ME-potilaiden hoidossa, mihin 
Tronstad ei kuitenkaan ottanut kantaa. 

3. Ulosteensiirto: Pohjoisnorjan yliopistollisen sairaalan “The Comeback Study” 
on satunnaistettu kaksoissokko- ja plasebokontrolloitu tutkimus (N=80), jossa 
tutkitaan ulosteensiirron (fecal microbiota transplant, FMT) vaikutusta ME-
potilaisiin. ME-potilailla on tutkitusti yksipuolisempi suolisto-mikrobikanta 
kuin verrokeilla. Tutkimus lähtee hypoteesista, että vuotava suoli aiheuttaa 
matala-asteista immuuniaktivointia ja energia-aineenvaihdunnan häiriöitä. 
IBS-potilaat ovat saaneet ulosteensiirrolla helpotusta muun muassa 
väsymykseen. Tutkimuksen avulla selvitetään koskeeko sama ME-potilaita. 
Tutkimus valmistuu luultavasti ensi vuonna.  

4. Tutkimus terveyspalveluista käyttäjien näkökulmasta. Tutkija Anne Kielland 
(FAFO) kertoi toistaiseksi julkaisemattomasta kyselytutkimuksesta potilaiden 
kokemuksista terveys- ja sosiaalialan palveluista. Hän esitti kyselyn 
kvalitatiivisen osion eli haastattelujen tuloksia. Potilasryhmän tilanne 
kuvautuu äärimmäisen vaikena. Potilaiden ja hoitotahojen välillä on 
vääristynyt valtasuhde ja aivan eri näkemykset sairauden luonteesta ja 
vakavuudesta.Sekä terveydenhuollossa että kunnallisella tukitahoilla on 
tiedonpuutetta. Potilaat kokevat, ettei heitä nähdä eikä kuulla ja sairautta 
vähätellään. Vaikeuksista huolimatta vastauksista käy ilmi myös toivo 
tulevista parannuskeinoista ja kiitollisuus, silloin kun hoito pelaa. 
Tutkimukseen saatiin myös tuhansia vapaamuotoisia vastauksia, jonka 
analysointiin etsitään sopivaa (väitöskirja)tutkijaa. 
 

Norjan Tutkimusneuvoston teettämä kyselytutkimus vahvisti Norjan ME-yhdistyksen 
tuottamien tutkimusten tuloksia, joita myös esitettiin konferenssin yhteydessä. 
Tuore kyselytutkimus vakavimmin sairaista (Angelsen ym. 2019) osoittaa, että 
vaikeimmin sairaat potilaat saavat kaikista vähiten apua. Myös omaiset kokevat 
tämän kriisinä, josta on kannettava suuri hoitovastuu ilman ulkopuolista tukea. 
SLME:n entinen puheenjohtaja Prof. Lars Hassel on tehnyt suomenkielisen 



tiivistelmän tästä tutkimuksesta: https://slme.fi/wp-
content/uploads/2019/09/Tiivistelma_Norja_vakavasti_sairaat_ME.pdf 

Myös Norjan ME-yhdistyksen viimeisimmän kyselytutkimuksen toistaiseksi 
julkaisemattomia tuloksia tuotiin esille. Tutkimus koski ME-sairaiden kulkua ja siihen 
vastasi noin 6000 henkiöä (!). Alustavien tulosten mukaan ME-tapaukset ovat 
lisääntymässä ja uusia tapauksia ilmeni poikkeuksellisen paljon vuosina 2009 ja 2011. 
Hoitopolku on pitkä ja vaivalloinen; Norjassa diagnoosin saaminen kestää 
keskinmäärin viisi vuotta.   

Åpen Fagdag – avoin luentotilaisuus PEM-oireesta 26.11.2019 

Toisen konferenssipäivän jälkeen sain vielä osallistua Norjan ME-yhdistyksen 
järjestämään suosittuun avoimeen luentotilaisuuteen Oslon Keskussairaalassa. 
Tilaisuuden teema oli PEM-oire. Loppuunmyydyssä tilaisuudessa esiintyivät: 

 

• Kokemuskonsulentti ja kirjailija Kristina Vedel Nielsen, joka antoi 
potilasnäkökulmaa PEM-oireesta, 

• Dr. Joseph Breen, joka piti esitelmän NIH-tutkimuksista: 
https://youtu.be/0O7R-uLp9R8 

• Prof. Betsy Keller (Ithaca College, New York), joka piti yli tunnin mittaisen 
luennon käytännön menetelmistä hallita PEM-oireitta ja parantaa 
elämänlaatua omatoimisesti. Pragmaattisella otteella esitetyt ohjeet 
perustuvat sekä tutkittuun että anekdoottiseen tietoon, joka perustuu 
parinsadan potilaan kokemukseen. Runsas ja hyödyllinen luentomateriaali on 
saatavilla Norjan ME-yhdistyksen sivuilla: https://www.me-
foreningen.info/apen-fagdag-om-me-og-pem-november-2019/ 

• Katarina Lien, joka kertoi tutkimuksestaan kahden peräkkäisen päivän CPET-
testeistä, jossa rasituksenjälkeinen suurentuneet pitoisuudet ME-potilailla 
ovat selvästi mitattavissa. Ergospironometria saattaisi siksi olla lupaava 
biomarkkeri. Tutkimus löytyy tästä osoitteesta:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6546966/ 

 
Mitä konferensseista sain irti? Yhteyksiä, inspiraatiota ja toivoa. Potilaan 
lähiomainen kertoi, että hänen tyttärensä oli kuntoutunut viime vuoden aikana 
vuodepotilaasta kohtalaisen hyvään kuntoon ja on menossa naimisiin. 
Käänteentekevää oli ollut lihaksensisäinen immunoglobuliinihoito. Eräs kliinikko taas 
kertoi parista potilastapauksesta, joissa epäiltyjen ME-oireiden taustalta olikin 
löydetty vaikeasti diagnosoitava mutta hoidettava FGF23-tuottava tumoori.  
Pohdimme fosfaatin roolia sairaudessa ja hypofosfatemian erotusdiagnostista 
tärkeyttä. Tässä olisi oiva tutkimusaihe.  

Sain tilaisuuden jutella lähes kaikkien esiintyjien kanssa ja luoda yhteyksiä norjalaisiin 
tutkijoihin, lääkäreihin ja potilaiden dustajiin.  Pohjoismaisen ME-yhdistyksen 
nykyinen puheenjohtaja Ellen V. Piro kertoi perustamansa Norjan ME-yhdistyksen 
30-vuotisia taustoja. Sain yksityisen juttutuokion myös ulkomaalaisten pääpuhujien 
sekä Norjan ME-yhdistyksen hallituksen jäsenten kanssa. Jälkimmäisten kanssa 

https://slme.fi/wp-content/uploads/2019/09/Tiivistelma_Norja_vakavasti_sairaat_ME.pdf
https://slme.fi/wp-content/uploads/2019/09/Tiivistelma_Norja_vakavasti_sairaat_ME.pdf
https://youtu.be/0O7R-uLp9R8
https://www.me-foreningen.info/apen-fagdag-om-me-og-pem-november-2019/
https://www.me-foreningen.info/apen-fagdag-om-me-og-pem-november-2019/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6546966/


keskusteltiin erityisesti kyselytutkimuksista ja tulevista yhteistyömahdollisuuksista 
niiden saralta.   

Mukava yllätys oli nähdä yleisössä SLME:n neuvonantaja palkittu emeritusprofessori 
Ola D. Saugstad, joka lupasi tulla yhdistyksemme tapahtumiin Helsinkiin 
maaliskuussa. Myös Prof. Betsy Keller kiinnostui yhteistyöstä yhdistyksemme kanssa. 
Hän piti ajatusta kliinikkojen verkostoitumista tukevasta ME-yhdistyksestä 
loistavana.“ 



NOMENE Airport Meeting 2020 
 
Place: Helsinki Airport Terminal 2 (Congress T2, meeting room Karjala 2) 
Time: Wednesday 25th March 2020 11AM-4PM  
Organizer: Finnish Medical ME/CFS Association (SLME ry.) 
 
Agenda  
 
10-12 BREAKFAST AVAILABLE 
 
MORNING SESSION: ME/CFS - STATUS UPDATE ON HEALTH CARE 
AND RESEARCH IN THE NORDIC COUNTRIES  
 
11.00 Introduction: Patient organizations introduce themselves 
11.30  FINLAND: Prof. Markku Partinen, MD, PhD. 
11.55  SWEDEN: PhD Kerstin Heiling, leg. psychologist and Ass. Prof.      

Sture Eriksson, Umeå university. 
12.20  NORWAY: Prof. Kristian Sommerfelt, MD, PhD, pediatrician,          

Haukeland University Hospital and University of Bergen. 
12.45  DENMARK: Danish patient organization introduces itself 
12.50  Dr. Jesper Mehlsen, specialist doctor Klinik Mehlsen and senior 

researcher, Rigshospitalet, Frederiksberg.  
 
13.15-14 LUNCH 
 
AFTERNOON SESSION: TOWARDS COMMON STRATEGIES AND 
STANDARDS 
 
14.00  Ass. Prof. Jorma Komulainen, MD and Editor-in-Chief of Finnish 

Medical Society Duodecim on creating ME/CFS recommendations  
14.20  Dr. Anders Rehnström, Stora Sköndal ME-clinic, Stockholm on  

ME guidelines   
14.40  Prof. Emer. Ola D. Saugstad, MD, PhD, University of Oslo on ME in   
 the Young. 
15.00 Panel discussion: Strengths of Nordic health care and research         
          resources and how to put them into good use 
16.00 Conclusion. 
 
16-18 COFFEE AND NETWORKING  
 
18 CONFERENCE VENUE CLOSES 
 
The event was made possible thanks to support from 
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