Jäseninfo
Huhtikuu 2021
Tiivistelmä
Tämä kevät on omistettu yhdistyksessä uudelle
hoitosuositukselle, joka julkaistiin 23. helmikuuta
juuri ennen Pohjolan Lääkäripäiviä, joissa pidettiin
ensimmäinen suosituksen pohjalta rakennettu lääkärien ME/CFS-koulutus.
Yhdistys on aloittanut oman podcastin, jonka ensimmäisessä jaksossa haastatellaan hoitosuosituksen kirjoittajaryhmän puheenjohtaja dosentti
Jorma Komulaista suosituksen jalkauttamisesta
käytännön lääkärintyöhön.
Kiitämme jäsenkirjeessä myös useita lääkäreitä ja
erästä kultaista fysioterapeuttia. Toivottavasti
tästä tulee trendi jatkossa.
Edessä on varmasti paljon haasteita pitkäksi aikaa, mutta nyt on aika iloita uudesta hoitosuosituksesta ja saavutetuista asioista. Hurraa!
Hyvää vappua!

Yhdistyksessä tapahtunutta
KAT-koulutus (tammikuu-kesäkuu 2021)
Yhdistyksen ja Kokemustalo ry:n yhteistyössä järjestämä koulutettujen kokemusasiantuntijoiden
koulutus alkoi 16. tammikuuta.
Kurssilta valmistuu kesäkuussa näillä näkymin 16
henkilöä eripuolilta Suomea. Alla olevassa kartassa on havainnollistettu kurssilaisten sijoittumista maakunnittain. Olemme levittäytyneet
melko kattavasti ja toki sairaanhoitopiirien kanssa
voi tehdä yhteistyötä myös etäyhteyksin.

Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS)
Hyvä käytäntö -konsensussuositus (helmikuu 2021)
Ensimmäinen suomalainen ME/CFS-hoitosuositus
julkaistiin 23. helmikuuta.
Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä
käytäntö -konsensussuositus - Duodecim (terveysportti.fi)
Duodecim-lehti kirjoitti hoitosuosituksesta pääkirjoituksessaan (numerossa 7/2021) otsikolla Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) - konsensuksesta käytäntöön.
Paneelissa mukana olleet potilaat Samuli Tani
(Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys) ja

Nadja Kiiskinen (Suomen ME/CFS-yhdistys) kirjoittivat hoitosuosituksesta potilasversion, joka julkaistiin 14. huhtikuuta.

periaatteiden kuvaaminen. Hoitosuositus kieltää
asioita vähän ja antaa mahdollisuuksia hoitaa potilaita eri tavoin.

Potilasversio: Krooninen väsymysoireyhtymä
(ME/CFS) – elämää rasitusintoleranssisairauden
kanssa - Duodecim (terveysportti.fi)

Hoitosuositus huomioi potilaat, jotka tarvitsevat
psyykkistä tukea, mutta kognitiivista käyttäytymisterapiaa ei tule suosituksen mukaan tarjota sairautta parantavana hoitona. Asteittain lisätyn liikunnan terapiaa (GET) ei suositella ollenkaan. Molempia perustellaan sillä, että brittiläinen NICE-järjestö on uudessa hoitosuositusluonnoksessaan arvioinut tutkimusten laadun ja näytön huonoksi tai
erittäin huonoksi. Linjaus ei ole vielä lopullinen,
koska suositukseen voidaan tehdä muutoksia mikäli elokuun 18. päivä julkaistava NICEn valmis hoitosuositus on erilainen. Kuten arvata saattaa, kritiikki NICElle tutkimuksia tehneiltä tahoilta sikäläisellä lausuntokierroksella on ollut kovaa.

Potilasversio ei ole ainoastaan potilaille suunnattu
helppolukuinen esitys itse hoitosuosituksesta
vaan tuo lisäarvoa hoitosuositukselle sisällöllä,
jota itse hoitosuositukseen ei olisi voinut kirjoittaa, esimerkiksi kappaleella aktiivisuuden rytmityksestä (pacing) käytännössä tai liitteellä, jossa
on tietoa sosiaaliturvasta ja tarvittavista lääkärinlausunnoista.

Lausuntokierroksen vaikutus hoitosuositukseen
Duodecim vastaanotti lausuntokierroksella palautteita lähes sadalta henkilöltä ja organisaatiolta. Joukossa oli paljon palautetta myös yksittäisiltä potilailta. Kiitos aktiivisuudesta yhdistyksen
jäsenille! Kerätty palaute johti 22 muutokseen 18
suosituslauseeseen ja lukuisiin muutoksiin itse
suositustekstissä, joista kaikki olivat myönteisiä
ME/CFS-potilaiden hoidon kannalta.
Lausuntokierroksen jälkeen erityisesti kappaleita
7. Millaisia erityistarpeita on kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) sairastavilla lapsilla ja nuorilla? ja 2.3 Fyysiseen aktiivisuuteen liittyvä hoito
ja kuntoutus parannettiin. Vaikean ja hyvin vaikean sairauden erityispiirteistä lisättiin oma kappaleensa.

Ajatuksia suosituksesta
Meillä on nyt riittävän hyvä suomalainen ME/CFShoitosuositus. Potilaiden hyvä hoitaminen, sairauden tunnistaminen, diagnoosien antaminen ja sairastavien tilastointi ei jää kiinni hoitosuosituksen
puutteista.
Suosituksen erityisiä ansioita ovat sen selkeä
kanta vain tiettyjen PEM-oireen sisältävien diagnostisten kriteerien käyttöön sekä yhden diagnoosikoodin (G93.3) osoittaminen ME/CFS-diagnooseille, erilaisten tukimuotojen laaja kuvailu,
oireenmukaisen hoidon suositteleminen, sekä laadukkaasti
toteutetun
kokeellisen
hoidon

Ajatuksia työryhmän työstä
Hoitosuositusta laatinut työryhmä työskenteli
alusta loppuun erittäin hyvässä yhteishengessä
toisiaan kunnioittaen.
Olimme varautuneet siihen, että joutuisimme taittamaan peistä useista perusasioista: diagnoosikoodista, PEM-oireen tärkeydestä, sairauden
etiologiasta ja niin edelleen.
Infektio-opin emeritusprofessori Olli Ruuskanen
oli suurenmoinen puheenjohtaja, johdattaen keskustelua hienovaraisesti eteenpäin, nostaen esille
ja tarkempaan käsittelyyn esille tulleet tärkeimmät aiheet tasapuolisesti. Lämpimät kiitokset
emeritusprofessori Ruuskaselle hänen syvän kokemuksen ja ammattimaisuuden leimaamasta panoksestaan.
Pääsimme yllättävän helposti isoimmista mahdollisista kompastuskivistä yli jo ensimmäisissä kahdessa kokouksessa. Tahtotilaa siihen, että saadaan
sovittua joistain diagnostisista kriteereistä ja diagnostisista käytännöistä oli olemassa alusta alkaen. Ylilääkäri Risto Vataja, joka itse pitää
ME/CFS:ää toiminnallisena häiriönä, kannusti työryhmää olemaan tarttumatta liiaksi pikkuseikkoihin, korostaen ratkaisun tekemisen tärkeyttä. Kiitos ylilääkäri Vatajalle siitä, että hän edisti

ratkaisujen ja konsensuksen löytämistä tärkeissä
ydinasioissa.
Paneelin ja kirjoittajaryhmän ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että hoitosuositus käsittelee
vain ME/CFS:ää, ei toiminnallisia häiriöitä. Hoitosuositus ei ota mitään kantaa siihen onko ME/CFS
toiminnallinen häiriö vai ei. Mahdollista etiologiaa
käydään eritellen läpi ja päädytään siihen ainoaan
loogiseen lopputulemaan mihin tällä hetkellä voi
päätyä: sairauden mekanismia tai sen aiheuttajaa
ei tiedetä.
Hoidollisista asioista keskusteltiin paljon koko suositustyön ajan. Konsensussuosituksen protokolla
on siitä nerokas, että se todella ajaa osapuolia hakemaan konsensusta. Panelisteilla on suora valta
ainoastaan suosituslauseiden sisältöön. Jos sopivaa, vähintään 75 % hyväksymää muotoa suosituslauseelle ei löydy, kyseisen aihealueen suosituslause poistetaan kokonaan.
Löysimme dialogin kautta lähes kaikista aihealueista lopulta riittävälle enemmistölle sopivan konsensuksen. Kirjoittajaryhmä ja kirjoittajaryhmän
puheenjohtaja dosentti Jorma Komulainen kutoivat valmiiksi lauseiksi sen mitä eri paneelin edustajat puheenvuoroissaan toivoivat suosituslauseiden viestittävän. Kiitos heille upeasta, intensiivisestä ja perinpohjaisesta työstä.
Uskomme yhdistyksen hallituksessa vahvasti keskustelun voimaan ja hoitosuosituksen valmisteluprosessi on erinomainen esimerkki siitä, että eri
lähtökohdista ja eri ajatusmalleista asiaa lähestyvät ihmiset voivat löytää yhteisen sävelen ja oppia
uutta toistensa näkökannoista. Hoitosuositus oli
oppimiskokemus meille kaikille ja olemme kiitollisia jokaiselle lääkärille, joka osallistui aktiivisesti
paneelin kokouksiin ja perehtyi sairauteen. Ero ensimmäisen ja viimeisen kokouksen välillä paneelin
tietämyksessä oli huima ja meihin ME/CFS-sairaisiin kohdistuvat ennakko-oletukset ja stereotypiat
sulivat vuoden aikana pois.
Erilaisten terapiamuotojen vaikuttavuudesta ja
näytönasteesta puhuttiin paljon ja vaihdettiin kokousten ulkopuolella kirjallisesti ajatuksia. Fysioterapeutti Hanna Markkula antoi paneelille

ammattilaisnäkökulman ME/CFS-potilaiden hoidosta fysioterapialla ja liikunnalla hoitamisen realiteeteista ja PEM-oireesta ylipäätänsä. Fysioterapeutti Markkulan panos ME/CFS-potilaiden hoidon laadun parantamisessa on korvaamatonta ja
kerromme vielä lisää Hannan ME/CFS-koulutuksista omassa kappaleessaan.

Ajatuksia suosituksen vaikutuksista
Hoitosuositus on välttämätön ensimmäinen askel,
jota ilman ME/CFS-potilaiden hoidon kansallinen
kehittäminen ei olisi mahdollista. Potilailla on nyt
hoitosuositus, johon vedota tilanteissa, joissa
hoito ei ole hoitosuosituksen mukaista.
Hoitosuositus jättää silti laveasti tulkinnanvaraa
sille mitä on riittävän hyvä hoito eikä hoitosuositus
voi yksin korjata yksittäisen henkilön uskomuksia,
turhautumista tai väheksyntää. Haluamme kuitenkin uskoa, että joidenkin vuosien päästä meillä on
Suomessa paljon lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on itsevarmuutta tunnistaa ME/CFS (ja lääkäreillä antaa diagnoosi) ja
halukkuutta aloittaa määrätietoinen pitkäaikainen
hoitosuhde ME/CFS-sairaan kanssa.
Hoitosuosituksen siirtäminen käytäntöön (implementointi) tulee viemään vuosia. Sairaanhoitopiirien hoidosta päättävillä henkilöillä on ensimmäisenä mielessä resurssit: mistä rahat ja mistä henkilökunta näitä potilaita hoitamaan? Ottaen huomioon kuinka suureen ääneen toiminnallisten häiriöiden hoidosta ollaan puhuttu ja kuinka vähän
taloudellisesti tuohon valtavasti ME/CFS-sairaita
isompaan potilasryhmään ollaan panostamaan —
HUSin alueella yksi lääkärinvakanssi neljän lääkärin kesken jaettuna — ei välittömässä näköpiirissä
ole isoa keskitettyä rahoitusta ME/CFS-potilaiden
hoitoon.
Implementoinnissa riittää myös yhdistykselle
töitä. Kun ensimmäisen kurssimme osallistujat valmistuvat kesäkuussa, ovat he valmiita jalkautumaan terveydenhuoltoon tekemään yhteistyötä
hoitohenkilökunnan kanssa kaikkien Suomen
ME/CFS-potilaiden puolesta.
Olemme ottaneet yhteyttä kaikkiin Suomen sairaanhoitopiireihin
ja
kysyneet
heidän

suunnitelmistaan hoitosuosituksen implementoinnista ja mahdollisuuksista käyttää koulutettuja
kokemusasiantuntijoita. Odotamme tällä hetkellä
vastauksia.
Toinen tärkeä tehtävä yhdistykselle on jatkorahoituksen varmistaminen hoitosuositukselle. Suosituksen päivittämiseen ei olla varattu rahoitusta
Lääkäriseura Duodecimin budjetista. Uutta tietoa
ME/CFS:stä kerätään kiihtyvään tahtiin ja on mahdollista, että pitkittyneen koronataudin tutkimukset tuottavat pian suuren määrän ME/CFS:ään sovellettavia tutkimustuloksia. Hoitosuositus vanhenee nopeasti.
Valtavan suuri kiitos yhdistyksen jäsenille tuesta,
jäsenyysmaksuista ja luottamuksesta, jotka ovat
mahdollistaneet äänen antamisen meille ME/CFSsairaille. Hoitosuositus on suuri, kansainvälisestikin noteerattu saavutus ja hieno ensimmäinen askel ME/CFS-potilaiden hoidon nostamisessa samalle tasolle muiden tunnustettujen sairauksien
kanssa.

Pohjolan Lääkäripäivät (helmikuu 2021)
Pohjolan Lääkäripäivät 2021 -koulutustapahtumassa järjestettiin 24.2., päivä hoitosuosituksen
julkaisemisen jälkeen, ensimmäinen hoitosuosituksen pohjalle rakennettu ME/CFS-kurssi lääkäreille. Koulutus järjestettiin etänä ja siihen osallistui 90 henkilöä.
DUODECIM-SYMPOSIUMI: KROONINEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄ, ohjelma
Dosentti, päätoimit- Mikä on konsensus
taja Jorma Komulai- suositus ja miten se
nen, Duodecim
tehtiin?
Neurokirurgian ja psy- Krooninen väsymysoikiatrian erikoislääkäri reyhtymä (ME/CFS):
Risto Vataja, HUS
epidemiologia, oireet
ja diagnostiikka
Eemil Partinen, HUS
Kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS)
hoito ja kuntoutus
Vt. ylilääkäri Anne Hoidon järjestäminen
Saari, OYS lääkinnällinen kuntoutus
DI Nadja Kiiskinen, Potilaiden näkökulmia
Suomen ME/CFS yhdistys ja Samuli Tani,

Suomen Lääketieteellinen ME/CFS yhdistys
Dosentti, päätoimit- Keskeiset suositukset
taja Jorma Komulai- hoidon
järjestäminen, Duodecim
sestä
Luentojen tarkasta sisällöstä on jäsenkirjeen liitteessä kattava Nadja Kiiskisen tekemä yhteenveto.
Huomio! Yhteenvetoa ei saa levittää eteenpäin tai
julkaista ilman tekijän lupaa!
Kokonaisuutena, potilasluennot mukaan lukien,
kurssi esitteli onnistuneesti sairauden luonnetta,
kehotti lääkäreitä ottamaan potilaista vastuuta ja
omaksumaan hoitosuosituksen, esitteli erilaisia
hoitomuotoja ml. lääkehoidot ja antoi ohjeet huolellisesta diagnosoinnista sekä toimintakyvyn kartoittamisesta.
Sävyltään kurssi oli neutraalihko. ME/CFS:stä ei
maalattu kuvaa yksiselitteisesti toiminnallisena
häiriönä, mutta konsepti tuotiin esiin yhtenä mahdollisena hypoteesina tai omana mielipiteenä.
Tällä hetkellä tilanne on, että leijonanosa suomalaisista lääkäreistä, joilla on kliinistä kokemusta
ME/CFS-potilaista JA jotka ovat valmiita asiasta
kouluttamaan, ovat myös henkilökohtaisesti sitä
mieltä, että ME/CFS on toiminnallinen häiriö.
Kurssi oli joka tapauksessa paras tähän mennessä
Suomessa pidetty lääkärien ME/CFS-koulutus ja aivan eri tasoa kuin Lääkäripäivät 2018 kurssi Krooninen väsymysoireyhtymä, joka oli ensimmäinen
koskaan tästä sairaudesta pidetty iso julkinen koulutustilaisuus, ja jossa ei vielä edes olisi puhuttu
PEM-oireesta, ellei yhdistyksemme edustajia olisi
ollut paikalla.
Samuli Tanin ja Nadja Kiiskisen esityskalvot ovat
liitteinä jäsenkirjeen lopussa.
Samuli Tanin esityksestä on video Youtubessa:
Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) potilastapaus 06/2016–01/2021 - YouTube.

Potilastapaus Samuli Tani (helmikuu 2021)
Yhdistyksen puheenjohtaja Samuli Tani teki kattavan yhteenvedon oman sairautensa kehityksestä
ja
siihen
vaikuttaneista
tekijöistä.

Tapausesityksessä on mm. seikkaperäinen selvitys
naltreksoni-lääkkeen vaikutuksista plasebokontrolloidussa lääkekokeilussa.
Potilastapaus on ladattavissa yhdistyksen sivuilta:
Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) potilastapaus: Samuli Tani 06/2016–01/2021 – Suomen
lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry (slme.fi).

Podcast (huhtikuu 2021)
Yhdistys on kaikessa rauhassa valmistellut podcastin perustamista. Perusteellisen selvittelyn jälkeen
päädyimme tilaamaan web-pohjaisen Soundtrappalvelun, jolla pystyy äänittämään haastatteluita
etänä ja editoimaan raakaäänitteen julkaisukelpoiseksi podcastiksi.
Palvelu maksaa 15€/kk ja oli halvin vaihtoehto,
joka mahdollistaa korkealaatuisten äänitteiden tekemisen ja useamman henkilön etätyön. Spotify
omistaa Soundtrapin ja palvelusta pystyy julkaisemaan podcasteja suoraan Spotify-alustalle. Lisäksi
hankimme yhdistykselle neljä mikrofonia (1xSamson Q2U, 3xSamson Go Mic), jotta kaikki podcastien tekemiseen osallistuvat voivat joustavasti
oman aikataulunsa mukaan luoda sisältöä sekä
nauhoittaa yhteisiä projekteja.
Podcast avattiin 27.4. ja se on kuunneltavissa Spotifyssa: Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys
ry | Podcast on Spotify. Ensimmäisessä jaksossa
Samuli Tani haastattelee dosentti Jorma Komulaista uuden hoitosuosituksen toimeenpanemisesta. Kanavalla on myös neljän minuutin intro,
jossa esitellään sairaus, yhdistys ja podcast.
Podcastin tunnusmusiikin tarjosi yhdistykselle
suomalainen
tuottaja/ääniteknikko/muusikko
Dreamplug, joka tekee biittejä livenä Twitch-kanavallaan. Kiitokset Dreamplugille yhdistyksen tukemisesta, hänen biittejään voi käydä kuuntelemassa Instagramissa ja kanavaa/videoita katsomassa Twitchissä ja Youtubessa.
💭🔌 (@dreamplugmusic) • Instagram photos
and videos
dreamplugmusic - Twitch
dreamplug - YouTube

Kotisivujen uudistus (huhtikuu 2021)
Yhdistyksen kotisivujen ulkoasua uudistettiin ja
materiaalia karsittiin. Suurin osa ME Associationin
kirjasta suomennetuista kappaleista on poistettiin.
Kotisivun sisältöä tullaan muokkaamaan siten,
että se on vahvemmin sidoksissa suomalaiseen
hoitosuositukseen, syksyllä julkaistavaan brittiläiseen hoitosuositukseen sekä muuhun uudempaan
materiaaliin.

Tulevat asiat
Yhteydenotot sairaanhoitopiireihin (huhtikuu 2021-)
Yhdistys on lähestynyt sairaanhoitopiirejä auttaakseen niitä hoitosuosituksen implementoinnissa ja varmistaakseen, että potilaiden näkemykset tulevat huomioiduksi hoitoketjuista ja hoidon
periaatteista päätettäessä. Tiedotamme tästä tulevissa jäsenkirjeissä.

Yhdistyksen vuosikokous (toukokuu 2021)
Vuosikokous tullaan pitämään poikkeuksellisesti
etäkokouksena toukokuussa. Kutsu lähetetään jäsenille yhdistyksen sääntöjen mukaisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Muut asiat
Fysioterapeutti Hanna Markkulan koulutukset (kevät 2021-)
Hoitosuosituksen paneelissa istunut, ME/CFS-sairauteen perehtynyt fysioterapeutti Hanna Markkula, on aloittanut fysioterapeuttien kouluttamisen ja kursseille ollaan ilmoittauduttu massoittain!
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n ja Hannan järjestämä jäsenwebinaari on katsottavissa netissä: Jäsenwebinaari ti 16.3.2021 klo 9 – 10, Aihe: Kroonisen väsymysoireyhtymän hoitosuositus - YouTube.
SOMTY (Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry) haastatteli Hannaa 31.3. Nauhoitus on kuunneltavissa Spotifyssa ja SOMTYn kotisivuilla:

Spotify | 31.3.2021 Podcast: Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS)
31.3.2021 Podcast: Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) - Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry (omt.org)
Suurkiitos Hannalle potilaiden empaattisesta kohtaamisesta, intohimoisesta ammattitaidosta ja tinkimättömästä omistautumisesta. Työsi ME/CFSpotilaiden eteen ansaitsee jäädä historiankirjoihin.
Hannan vetämiä koulutuksia tähän mennessä:
•
•

•
•
•
•

Kuntoutusyrittäjät webinaari 100 osallistujaa
Metropolia AMK plus valmistuneet 150
osallistujaa (pakollinen kurssi jatkossakin
heille) noin 55 psyfy, 70 opiskelijaa, 30
tule/neuro-osaajaa mukana
Suomen Fysioterapeutit 190 osallistujaa
Fysios reilu 100 osallistujaa
KAT kokemuskouluttajat
Somty Podcast

Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 on tulossa laajempia koulutuksia aiheesta.

elämään. Harvinaisempien sairauksien kohdalla
tuntuu olevan näitä katvealueita, joista tietoa ei
THL:n sivulta löytynyt. Onko tällaisten potilaiden
kohdalla esimerkiksi THL antanut hoitaville lääkäreille valtuuden arvioida koronarokotuksen tarpeellisuus?

V: Hei,
viestinne siirrettiin vastattavaksi terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuun koronarokotustukeen.
Harvinaissairauksien osalta ei ole tarkkaa listaa,
vaan tilanne on arvioitava tapauskohtaisesti. Mikäli harvinaissairaus vaikuttaa immuunipuolustukseen heikentävästi tai kyseessä on esimerkiksi
sairaus tai tila, joka haittaa hengitystä tai heikentää hengityskapasiteettia, arvioidaan tapauskohtaisesti kuuluuko henkilö riskiryhmään 1 vai 2.
Pyydämme teitä olemaan yhteydessä omaan terveyskeskukseen tai omalääkäriin, jonka kanssa
voitte keskustella asiasta.
Ystävällisin terveisin
Ammattilaisille suunnattu koronarokotustuki,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

NICEn suositus viivästyy elokuulle

Terveisin

NICEn (The National Institute for Health and Care
Excellence) tekeillä oleva ME/CFS-hoitosuositus
viivästyy. Uusi ajankohta julkaisulle on 18. elokuuta. Viivästys johtuu lausuntokierroksella saatujen kommenttien suuresta määrästä, joiden käsittely kestää aiottua pidempään.

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry

Kuuluvatko ME/CFS-potilaat koronan riskiryhmään?

Katja Brandt, sihteeri

Muutama yhdistyksen jäsen on lähettänyt yhdistykselle kysymyksen kuuluvatko ME/CFS-potilaat
koronan riskiryhmään.
Eräs jäsenemme oli kysynyt asiasta Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselta.
K: Kuuluvatko ME/CFS-potilaat COVID-19 riskiryhmiin rokotusjärjestystä päätettäessä? THL:n listassa on ymmärrettävästi lähinnä mainittu sairauksia, jotka vaikuttavat suuren ihmisjoukon

Samuli Tani, puheenjohtaja
Jonna Strandén, varapuheenjohtaja

Tuulia Tiihonen, toiminnanjohtaja

POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT 24.2.2021
DUODECIM-SYMPOSIUMI: KROONINEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄ (ME/CFS)
Kirjoittanut Nadja Kiiskinen, Suomen ME/CFS-yhdistyksen edustaja Hyvä käytäntö -paneelissa
TIIVISTELMÄ ESITYSTEN PÄÄASIOISTA:
Jorma Komulainen
MIKÄ ON KONSENSUSSUOSITUS JA MITEN SE TEHTIIN?
-

-

Suositukselle kroonisesta väsymysoireyhtymästä oli kova tarve, potilailla paljon ongelmia hoidon
järjestämisessä ja toteutuksessa.
Varsinaista Käypä hoito -suositusta ei voitu laatia, koska tutkimusnäyttö hoitojen vaikuttavuudesta ei
siihen riitä.
Suosituksen laatimisprosessi:
- Paneeli koottiin kattamaan mahdollisimman laajasti eri erikoisaloja ja erilaisia näkökulmia ja
koulukuntia, mukana kaksi potilasedustajaa.
- Kirjoittajaryhmä valmisteli suosituslauseet ja tausta-aineistot tutkimuskirjallisuuden pohjalta.
- Paneeli päätti suosituslauseista äänestämällä, hyväksyntään vähintään 75 prosentin
konsensus.
- Lopuksi laaja lausuntokierros sidosryhmille.
Konsensussuosituksen vahvuus: voidaan antaa suositus, vaikka tutkimusnäyttöä olisi vähän,
erilaiset näkökulmat ja lääketieteen koulukunnat tekevät yhteistyötä
Konsensussuosituksen heikkous: mahdollisuus, että virheelliset suositukset aiheuttavat haittaa
potilaille (kun näyttöä ei riittävästi), suositukset voivat jäädä puutteellisiksi, jos konsensusta ei
saavuteta

Risto Vataja
KROONINEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄ (ME/CFS): EPIDEMIOLOGIA, OIREET JA DIAGNOSTIIKKA
Sairauden nimi ja määritelmä:
- Ei konsensusta paneelissa.
- Sairaus on ollut olemassa varmaankin aina, mutta kuvattu historiassa eri nimillä.
- Neurastenia-nimeä/diagnoosia ei nykyään enää käytetä, vanhentunut, painottuu liikaa psykiatriaan.
- 1936 myalginen enkefalomyeliitti -epidemia, kuitenkaan enkefalomyeliittiä ei yleensä potilaista
löydetä, joten ME-nimen käyttö hankalaa
- Vuonna 1986 alkaen käytetty krooninen väsymysoireyhtymä (CFS) -nimeä, vakiintunut käyttöön
Suomessa, vaikka terminä väsymys kuvastaa oireistoa huonosti.
- Yksimielisyys, että kyseessä on vaikea pitkäkestoinen sairaus, joka aiheuttaa huomattavan
toimintakyvyn laskun.
‘
Diagnostiikka:
- Diagnostisia kriteereitä paljon erilaisia
- Suositellaan kansainvälisesti yleisesti käytettyjä kriteereitä, joissa PEM-oire on ytimessä. PEM =
Post-Exertional Malaise, eli rasituksen jälkeinen suhteeton toimintakyvyn lasku, fyysinen ja
mentaalinen uupumus, hidas palautuminen.
- PEM-oireen sisältäviä kriteeristöjä useita, mutta näistä Canadian Consensus Criteria (CCC) paljon
käytetty tutkimuksessa.
- CCC-kriteereihin sisältyy seuraavat kategoriat:
- unihäiriöt, kipu, neurologiset oireet, neuroendokriiniset oireet, immunologiset oireet
- oireet jatkuneet vähintään 6kk

Diagnoosikoodi:
- Kaikki käytetyt koodit jossain määrin huonoja.
- Suositellaan koodia G93.3 Virusinfektiota seuraava väsymysoireyhtymä, vaikka virusinfektiota ei olisi
osoitettavissa.
- Tärkeää, että kaikki kliinikot käyttävät tätä samaa koodia tulevaisuudessa yhtenäisyyden vuoksi.
- Itse sitä mieltä, että F-koodia voi käyttää, jos psykiatrinen alku oireille selvä, jonka potilas myös itse
tunnistaa.
Erotusdiagnostiikka:
- Merkittävimmät krooniset infektiot, masennus, työuupumus.
- Suosituksessa lista verikokeista, jotka kaikille kannattaa tehdä.
- Aivojen kuvaus, autonomisen hermoston tutkimukset eivät kuulu rutiineihin, vaan yksilöllisen tarpeen
mukaan.
- Psykiatrian konsultaatiot tärkeitä: Noin ⅓ potilaista ME/CFS:n lisäksi joku psyykkinen
rinnakkaissairaus, joka hoidettava.
- Ei hyödyllistä, että potilaalle todetaan, ettei sairaus ole somaattinen sairaus, ja lähetetään
psykiatrille, konsultaatio eri asia.
Henkilökohtainen näkemys, ei työryhmän!
- Kun sairauden mekanismia ei vielä tunneta, kyseessä on toiminnallinen häiriö.
- Mahdollista hoitaa toiminnallisten häiriöiden yleisillä menetelmillä.
- Potilailla on usein monia muita diagnooseja: fibromyalgia, EDS, ärtynyt suoli, ympäristöherkkyys,
joissa oireet samankaltaisia, ja joiden erottaminen toisistaan vaikeaa.
Taustatekijöitä:
- Noin 85 % potilaista naisia, syytä ei tiedetä.
- Esiintyy kaikenikäisillä, myös lapsilla, keskimääräinen sairastumisikä noin 30 vuotta.
- Suomessa prevalenssi todennäköisesti alle 1 %.
- Riskitekijöistä / laukaisevista tekijöitä vähän varmaa tietoa, mutta esitetty/tutkittu useita: infektiot,
geneettiset tekijät, muut sairaudet/vammat, fyysinen yli- tai aliaktiivisuus, psykologiset tekijät
(äskettäinen masennus, pitkittynyt poikkeuksellinen stressi), jotkut persoonallisuuden piirteet, esim.
vaativa persoonallisuus.
- ME/CFS-potilaan keho ei toimi samoin kuin terveen ihmisen, oireille löytyy biologisia korrelaatteja,
mutta ne eivät ole spesifejä.
- Immunologisia muutoksia, HPA-akselin muutoksia, aivojen toiminnallisessa kuvantamisessa
löydetty muutoksia.
- Patologisia tutkimuksia ei olla tehty tarpeeksi, vain muutama potilas, ja tarve olisi suuri.
Lopuksi oma ajatus: Hienoa, että saadaan nostettua tällainen potilasryhmä esiin, joka ollut vaikeasti
väliinputoaja hoitopoluissa, hoitojen saamisessa, potilaan kohtelussa, sosiaalivakuutusasioissa, tuotua
vakavasti otettavasti potilasryhmäksi.

Eemil Partinen
KROONISEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄN HOITO JA KUNTOUTUS
-

Kyseessä on monimutkainen oireyhtymä ja diagnoosikriteeristöt tunnistavat osin eri potilasjoukkoja.
Huomioitava, että CCC-kriteeristöt löytävät spesifimmin rajatun potilasjoukon kuin muut kriteeristöt,
mutta suurin osa hoitotutkimuksista tehty Fukuda-kriteeristöllä, ja tutkimusten tulokset voivat olla
erilaisia riippuen käytetystä diagnoosikriteeristöstä.

-

Biopsykososiaalinen malli eräs hypoteesi siitä, mistä tämä sairaus johtuu.

-

-

Hoitointerventiot perustuvat hypoteeseihin siitä, millaisia mekanismeja ajatellaan olevan oireiden
taustalla: mm. autonomisen hermoston häiriöt, neuroendokrinologisen järjestelmän (HPA-akselin)
muutokset, immunologiset muutokset, psykososiaaliset tekijät, kognitiiviset/neurologiset oireet.
Dekonditio eli huono kunto, merkittävässä roolissa oireiden ylläpitäjänä ja aiheuttajana.

Lääkehoito:
- Suositellaan oireenmukaista hoitoa yksilöllisen harkinnan mukaan, keskiössä oireiden lievittäminen
- Liitännäissairauksia hoidetaan olemassa olevien hoitosuositusten mukaan: mm. kipu, mieliala- ja
ahdistuneisuusoireet, unihäiriöt, autonomisen hermoston oireet.
- Haaste: ME/CFS ei minkään lääkkeen suora indikaatio, RCT-näyttöä hyvin vähän mistään.
- Lääkkeitä voidaan käyttää off label, kuten yleisesti muutenkin tehdään.
- LDN:n hyödyistä kliinistä kokemusta, turvallinen käyttää.
- Masennuslääkkeistä näyttöä on fibromyalgian ja kivun hoidossa sekä mielialaoireisiin.
- Stimulantit voivat vähentää uupumusta.
- IVIG-hoidon tehosta ei näyttöä.
- Rituximab näytti alkuun lupaavalta, mutta osoittautui tehottomaksi.
- Antiviraaleista ja antibiooteista ei näyttöä.
- Rintatolimodista on RCT-näyttöä, mutta sillä ei ole myyntilupaa CFS:n hoitoon Euroopassa.
- Ulosteensiirrosta on meneillään tutkimuksia, jotka näyttävät lupaavilta, mutta ei vielä näyttöä.
- Beetasalpaajat voivat lievittää autonomisen hermoston oireita ja ortostaattista intoleranssia.
-

Unihäiriöt:
- Uniapnean hoito suositusten mukaan.
- Univalvejakson häiriöt: päiväaikaisen aktiviteetin rytmitys, säännöllinen vuorokausirytmi,
melatoniini iltaisin, kirkasvalo aamuisin.
- Unettomuuteen on käypä hoito -suositusten mukaista lääkehoitoa ja CBT-i (CBT-insomnia).

-

Kipuun lääkkeettömät hoidot, mielialalääkkeet, migreenin hoito hoitosuositusten mukaan.

-

Autonomisen hermoston toimintahäiriöt yleisiä, POTS:
- Beetasalpaajista jonkin verran näyttöä.
- Suun kautta suolalisä mahdollinen ortostaattisiin oireisiin (vaikuttaa nestevolyymiin).
- Nestetasapainosta huolehtiminen tärkeää.
- Näyttöä POTS-oireisiin myös aktiviteetin lisäyksestä ja makuuasennon välttämisestä.

Psykiatriset oireet ja häiriöt:
- Mielialaoireissa ja ahdistuneisuushäiriössä hoito yleisten hoitosuositusten mukaan.
- Lääkitys kannattaa aloittaa pienellä annostuksella, potilaat usein herkkiä sivuvaikutuksille.
- Myös hyviä lääkkeettömiä hoitoja, esim. nettiterapiat.
- Itsetuhoisuus kannattaa kartoittaa systemaattisesti, itsemurhat voivat nostaa kuolleisuutta.
- Neuropsykiatriset häiriöt yliedustettuina CFS-potilailla, ADHD yleinen. Huomioi hoidossa
rinnakkaissairauksina.
Aktiivisuuden lisääminen ja psykoedukaatio:
- Suositellaan yksilöllisesti laadittua liikkumisen ja levon suunnitelmaa osana muuta hoitoa ja
kuntoutusta.
- Huomioitava, että kaikki potilaat eivät pysty lisäämään aktiivisuuttaan.
- GET:iä ei suositella, vaan yksilöllistä yhdessä potilaan kanssa laadittua aktiivisuussuunnitelmaa.
- Liikuntaharjoittelu ja GET kuitenkin todennäköisesti tehokkaita ja turvallisia, mutta näistä olisi hyvä
saada lisää tutkimusnäyttöä.
- Oma kokemus, että GET:n hyöty parempi OI-oireisiin.
-

Suositellaan harkittavaksi aktiivisuuden rytmitystä, pacingia.

-

Pacing ei sama asia kuin välttämiskäyttäytyminen, vaan ideana, että voimavarojen rytmittämisen
kautta voidaan lähteä lisäämään toimintaa.
Ei näyttöä, että PEM-oireet olisivat vaarallisia tai niistä olisi pitkäkestoista haittaa.

-

Psykoedukaatiota voidaan antaa osana hoitoa ja kuntoutusta.
CBT:tä voidaan tarjota niille potilailla, joilla on samanaikaisia psyykkisiä kuormitusoireita.

-

CBT ja GET saaneet voimakasta kritiikkiä potilailta, koettu enemmän haittaa kuin hyötyä.
Pacing hoitomuodoista parhaiten vastaanotettu.
Huomioitava, että monet CBT-kuntouttajista lähtevät siitä, että CFS olisi psykologinen oireisto, mikä
on haastava lähtökohta.
CBT:ssä on huomioitava, että CFS ei ole ensisijaisesti psyykkinen sairaus. Emme ajattele, että
potilaiden virheelliset uskomukset ja käyttäytymistavat ylläpitäisivät oireita

-

Kuntoutus:
- Huomioitava potilaan oma motivaatio, voi olla iso muutos elämään.
- Huomioitava myös muut kuormitustekijät, sairaudesta riippumattomat tekijät kotona, työssä,
sosiaalisessa ympäristössä, muut liitännäissairaudet, päihteiden käyttö.
Yhteenveto:
- Hoidossa tärkeintä on keskittyä toimintakyvyn parantamiseen.
- Pidettävä mielessä, että liiallinen oirekeskeisyys ei ole hyvä asia.
- Dekonditiota on aktiivisesti ehkäistävä.
- Hoito aina yksilöllistä.
- Yleiset periaatteet: validaatio, hyväksyminen, kuuntelu, optimismi, psykoedukaatio

Anne Saari
HOIDON JÄRJESTÄMINEN
Oireiden aste ja toimintakyvyn laskun arvioiminen:
- Lievissä oirekuvissa toimintakyky laskenut n. 50%. Pystyvät tekemään kotitöitä ja käymään töissä,
kun lepäävät viikonlopun ja luopuvat harrastuksista ja sosiaalisista tapahtumista.
- Keskivaikeissa oireyhtymissä potilas on pääosin kykenemätön liikkumaan kodin ulkopuolella.
- Vaikeasti sairaat potilaat ovat pääosin vuoteenomana.
- Erittäin vaikeasti sairaat ovat täysin vuoteenomia sekä tarvitsevat apua kaikissa perustoiminnoissa.
-

Lieväoireiset ja keskivaikeat potilaat hoidetaan perusterveydenhuollossa, mutta kannattaa
konsultoida erikoissairaanhoitoa, jos potilas on huonosti hoitoon reagoiva.
Vaikeasti ja erittäin vaikeasti sairaat potilaat hoidetaan suoraan erikoissairaanhoidossa.

Perusterveydenhuolto:
- Hoito on aloitettava nopeasti, voidaan aloittaa organisoimaan jo diagnoosin epäilyvaiheessa.
- Aina potilaalle oma hoitaja-lääkäri-työpari, jotta varmistetaan riittävä kliininen osaaminen, hoidon
jatkuvuus ja seuranta.
- Hoitotiimin jäseninä voi olla esim. erikoislääkäri (yleislääketiede, psykiatria), sairaanhoitaja,
fysioterapeutti ja toimintaterapeutti, psykologi, psyk. sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä,
ravitsemusterapeutti.
-

Monenlaista hoitoa voidaan antaa kokeilunomaisesti, mahdollisimman paljon kokemusperäistä tietoa
hyväksi käyttäen.
Kaikki hoito perustuu ensin toimintakyvyn arvioon, ns. laaja arvio, jossa useita arvioitsijoita mukana.
Hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan moniammatillisesti yhdessä potilaan kanssa.

-

Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa avoterapioina, tai joissain tilanteissa voidaan tarvita
laitoskuntoutusta.

-

Kaikki kuntoutus on tavoitteellista ja tavoitteet laaditaan yhdessä potilaan kanssa.
Usein potilas ei uskalla asettaa itselleen riittävän isoja tavoitteita, heitä pitää rohkaista riittävän
korkeisiin tavoitteisiin, jotka ovat kuitenkin realistisia.
Kuntoutussuunnitelman päivitys ja seuranta tapahtuu sen laatijatahon toimesta.

-

Fysioterapiasta mahdollisesti apua tules-vaivoihin, kipuihin, aktiivisuuden rytmittämiseen.
Toimintaterapeutti auttaa myös aktiivisuuden rytmittämisessä ja apuvälinetarpeen arvioinnissa.
Pth voi tarvittaessa olla yhteistyössä vammaispalvelujen ja alueellisen apuvälinekeskuksen kanssa.
Joskus puheterapiasta tai ravitsemusterapiasta voi olla apua.

-

Vähintään keskivaikeissa oirekuvissa tehdään apuvälineiden tarpeen arvio.
Kaikki potilaat olisi hyvä saada ammatilliseen kuntoutukseen, ja sitä kautta edes osa-aikaisesti
työelämään.

-

Potilaat usein pelkäävät oireitaan. Heitä pitää päättäväisesti luotsata takaisin ihmisarvoisempaan
elämään.
Konsultaatiota erikoissairaanhoitoon kannattaa tehdä jo lievissäkin oireissa.

-

Erikoissairaanhoito:
- Jos on tarvetta vaativiin erotusdiagnostisiin tutkimuksiin, ne tehdään aina erikoissairaanhoidossa.
- Vaikeasti sairaiden potilaiden hoito, ja myös hoitoresistenttien keskivaikeasti sairaiden potilaiden
hoito esh:ssa.
- Erikoissairaanhoito antaa konsultaatioita, paitsi perusterveydenhuoltoon, myös toisille erikoisaloille.
-

Kokeellinen lääkehoito olisi hyvä keskittää erikoissairaanhoitoon.
Työterveyshuollon kanssa yhteistyö, erityisesti ammatillista kuntoutus.
Erikoissairaanhoidossa myös ammatilisia kuntoutusneuvojia, joille potilaita voi ohjata.

OYS:n käytännöt:
- Vaikeaoireiset tapaukset keskitetään psykiatrialle silloin, kun psyykkinen oireisto on dominoiva, ja
muulloin lääkinnälliseen kuntoutukseen.
- Jos avohoito ei riitä, ohjataan arviojaksoille tai kuntoutusjaksoille kuntoutusosastolle.
-

Käytössä myös kokemusasiantuntijoita ja vertaiskuntoutujia, ei vielä ME/CFS:ään erikseen, mutta
pyritään järjestämään.
Jo osin kuntoutuneiden potilaiden rooli on tärkeä, hyödynnettävä enemmän.
Jos tavanomainen hoito ja kuntoutus ei riitä tai on ongelmia diagnostiikassa, ohjataan toiminnallisten
häiriöiden konsultaatioryhmään, ohjeistaa diagnostiikassa ja hoidon suunnittelussa.
En ota kantaa ME/CFS:n etiologiaan, mutta th-ryhmä on konsultoinut myös ME/CFS-potilaita.
TH-työryhmässä neurologi, sisätautilääkäreitä, psykiatreja, yleislääketieteen erikoislääkäri ja
työterveyslääkäri.

Yhteenveto:
- Perusterveydenhuolto on avainasemassa.
- Kaikille tahoille tarvitaan enemmän osaamista, koulutusta.
- Älä toimi yksin, hoito- ja kuntoutussuunnitelmat moniammatillisesti.
- Konsultoi tarvittaessa erikoissairaanhoitoa.
- Voi olla, että potilaiden oireet eivät lievity nopeasti, ole pitkäjänteinen.

YKSITYISKOHTAISEMMAT MUISTIINPANOT ESITYKSISTÄ:
Jorma Komulainen
Lastentautien ja lasten endokrinologian erikoislääkäri
Käypä hoito -suositusten päätoimittaja
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
MIKÄ ON KONSENSUSSUOSITUS JA MITEN SE TEHTIIN?
Miksi tehtiin suositus kroonisesta väsymysoireyhtymästä?
Tiedon tarve terveydenhuollossa tähän “mystiseen sairauteen” liittyen oli ilmeinen. Potilaat ja potilasjärjestöt
kertoneet ongelmista hoidon järjestämisessä ja toteutuksessa. Yhteiskunnan tasolla ollaan todettu tarve
hoidon kehittämiselle. Eduskunta myönsi vuonna 2018 lisäbudjetissa rahoituksen hoitosuosituksen
laatimiseen.
Miksi ei tehty Käypä hoito -suositusta?
Sairaudelle on useita diagnostisia kriteeristöjä, joiden käytöstä ei yksimielisyyttä. Sairauden syitä ei tunneta.
Tutkimusnäyttö hoitojen vaikuttavuudesta on parhaimmillaankin heikkoa, mutta oli tarve antaa suosituksia
myös silloin, kun näyttö on puutteellista. Oli myös tarve antaa suosituksia hoidon järjestämisestä. Aiemmin
ehdotettu Käypä hoito -suosituksen laatimista, mutta näyttö siihen todettiin liian puutteelliseksi. Duodecimilla
on myös pitkä historia konsensuslausumista.
Miten suositus laadittiin?
Valmisteluryhmä suunnitteli prosessin ja kokosi paneelin. Kirjoittajaryhmä valmistel suosituslauseet ja
tausta-aineistot tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Paneeli päätti suosituslauseista vähintään 75 prosentin
konsensuksella. Jos konsensusta ei saavutettu, niin myöskään suosituslausetta ei aiheesta annettu. Paneeli
koottiin kattamaan mahdollisimman laajasti eri erikoisaloja ja erilaisia näkökulmia ja koulukuntia. Paneelissa
oli myös kaksi potilasedustajaa, Nadja Kiiskinen ja Samuli Tani. Kirjoitusryhmä koostui näyttöön perustuvan
lääketieteen asiantuntijoista.
Tuo alkoi laatimalla ja hyväksymällä ydinkysymykset, joihin suosituksessa haluttiin vastaukset.
Kirjoittajaryhmä valmisteli suosituslauseet ja taustamateriaalin paneelille. Suosituslauseista äänestettiin
ennen kokouksia, ja kokouksissa keskusteltiin niistä. Jos 75 % hyväksyntää ei saavutettu, niin aihe
palautettiin kirjoitusryhmän valmisteluun keskustelun pohjalta ja äänestettiin uudestaan. Lopuksi
suositusluonnos lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle ja viimeisessä kokouksessa hyväksyttiin muutokset
lausuntojen pohjalta.
Konsensussuositusten hyödyt/vahvuudet:
- voidaan antaa suositus, vaikka tutkimusnäyttöä olisi vähän
- tutkimusten tuloksia on mahdollista tulkita väljemmin
- erilaiset näkökulmat ja lääketieteen koulukunnat tekevät yhteistyötä
Riskit/heikkoudet:
- mahdollisuus, että virheelliset suositukset aiheuttavat haittaa potilaille (kun näyttöä ei riittävästi)
- alttius ympäristön paineiden liialliselle vaikutukselle
- jos on paljon erimielisyyttä, niin suositukset jäävät puutteellisiksi, kun konsensusta ei saavuteta
Tämän suosituksen laatiminen sujui hyvässä yhteistyössä, erityisesti potilasjärjestöjen kanssa. Pyydän
lääkärikunnalta tukea konsensussuositukselle.

Risto Vataja
Neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri
Linjajohtaja, HYKS Gero-Neuro-Riippuvuuspsykiatria
HUS Toiminnallisten häiriöiden poliklinikan ohjausryhmän puheenjohtaja
KROONINEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄ (ME/CFS): EPIDEMIOLOGIA, OIREET JA DIAGNOSTIIKKA
Vuonna 1986 ensimmäisen kerran käytetty CFS-nimeä, mutta vastaavia potilaita ollut varmaankin aina.
1934 kuvattiin “neurastenia”-epidemia, joka silloin luokiteltiin psykiatriseksi häiriöksi. Neurastenia-diagnoosia
ei nykyään enää käytetä, koska se on vanhentunut ja liikaa psykiatriaan painottunut. CFS:ää on esiintynyt
tai tunnistettu epidemioina vuosikymmenien kuluessa. Tunnetuimpana Britannian Royal Free -sairaalassa
esiintynyt epidemia, jonka ajateltiin aiheuttaneen enkefalomyeliitti. Tästä sai alkunsa sairauden toinen
yleinen nimi Myalginen enkefalomyeliitti, ME, joka esiintyy lyhenneyhdistelmässä ME/CFS.
Nimestä ei saatu muodostettu paneelissa konsensusta, mutta krooninen väsymysoireyhtymä on suomeksi
aika vakiintunut käyttöön. Työryhmä pohti erilaisia vaihtoehtoja. Väsymys terminä kuvastaa oireistoa
huonosti, ja toisaalta ME/CFS koettiin vaikeaksi, koska tutkimusten mukaan enkefalomyeliittillöydöksiä
potilailla ei ole. Hyvin vähän on tehty potilailla kuitenkin ruumiinavaustutkimuksia, joista tähän kysymykseen
varma vastaus olisi saatavissa.
Yhtä mieltä oltiin paneelissa siitä, että kyseessä on vaikea pitkäkestoinen sairaus, joka aiheuttaa
huomattavan toimintakyvyn laskun. Kun sairaus määritellään suomen kielessä elimistön rakenteen tai
toiminnan häiriöksi, niin on selvää, että ME/CFS on todella sairaus. Oireiden kirjo ja vaikeusasteen vaihtelu
on laaja, lievästä erittäin vaikeaan. Vaikeimmillaan potilaat ovat hyvin vaikeasti sairaita. HUS:ssa arviolta 20
erittäin vaikeasti sairasta potilasta, jotka ovat toisten ihmisten avun varassa.
Diagnostiikasta:
Ensin tunnistetaan johto-oireet, tehdään poissulkudiagnostiikka, ja asetetaan diagnoosi.
Diagnostisia kriteereitä on hyvin paljon, vanhempia ja uudempia, suppeampia ja laajempia. Oltiin yhtä
mieltä, että jotkut kriteerit pitää yhtenäisyyden vuoksi valita. Päädyttiin suosittelemaan kansainvälisestikin
yleisesti käytettyjä kriteereitä, joissa PEM-oire on ytimessä. PEM = Post-Exertional Malaise, eli rasituksen
jälkeinen suhteeton toimintakyvyn lasku, fyysinen ja mentaalinen uupumus, hidas palautuminen. Potilaat
kokevat PEM-oireen sietämättömänä. PEM-oiretta esiintyy myös masennus-, MS- ja fibromyalgiapotilailla,
mutta se erottelee hyvin ME/CFS-potilaat terveistä verrokeista. PEM-oireen sisältäviä kriteereitä on useita.
Näistä Canadian Consensus Criteria (CCC) on paljon käytetty tutkimuksessa. CCC-kriteerien mukaan
potilailla on tyypillisesti:
- unihäiriöitä: usein palauttamaton uni, vaikka unen määrä riittävää
- kipu: lihaskivut, päänsärky, kipuherkkyys
- neurologiset oireet: kognitiiviset oireet, toiminnanohjauksen ongelmat, esim. sanojen löytämisen
vaikeus, aistiyliherkkyydet, autonomisen hermoston oireet kuten POTS, suolisto-oireet, virtsateiden
oireet
- neuroendokriiniset oireet: hikoilu, painon muutokset
- immunologiset oireet: kipeät imusolmukkeet, kurkkukipu, monikemikaaliherkkyys
Ennen kuin diagnoosi voidaan asettaa, oireiden on pitänyt jatkua vähintään 6kk.
IOM-kriteereitä paneeli ei suosita, koska niiden on todettu tunnistavan liikaa muita potilaita, esim.
masennuspotilaita. Sitä ei pidä käyttää ainoana mittarina diagnoosin asettamiseen, jotta saadaa
mahdollisimman spesifi potilasjoukko. Oireasteikkoja on useita, mutta DePaulin oireasteikko niistä ehkä
käyttökelpoisin. Auttaa paitsi diagnostiikassa, myös oireiden tunnistamisessa oireenmukaista hoitoa varten.
Sitä ollaan parhaillaan suomentamassa.

Diagnoosikoodi:
Aiheesta käytiin paljon keskustelua ja vaihtoehdot olivat kaikki hieman huonoja. Oirediagnostiikalla huono
katu-uskottavuus ja hankalia sosiaalietuuksien kanssa, ja psykiatrisiin diagnooseihin taas liittyy oma
stigmansa. Itse sitä mieltä, että F-koodia voi käyttää, jos psykiatrinen alku oireille on selvä, jonka potilaskin
itse tunnistaa. G93.3 Virusinfektiota seuraava väsymysoireyhtymä -koodia suositellaan käytettävän, vaikka
virusinfektiota ei olisi osoitettavissa. Myös kansainvälisesti on otettu sama kanta. Mielestäni on tärkeää, että
kaikki kliinikot käyttävät tätä samaa koodia tulevaisuudessa.
Covid ajankohtainen. Mitä on long-covid? Ei tiedetä, monitekijäisiä. Osalla on esim. keuhkojen
vajaatoimintaa tai immunologisia muutoksia. Uupuminen on yksittäisistä oireista tavallisin. Näyttäisi siltä,
että niistä, jotka 6kk jälkeen vielä uupuneita, 50 % täyttää ME/CFS-kriteerit. Ei vielä tiedetä, onko se
infektiivistä vai toiminnallista oiretta (ei patofysiologista mekanismia).
Erotusdiagnostiikka:
Hyvin moni sairaus aiheuttaa uupumusta. Erotusdiagnostiikassa merkittävimpänä krooniset infektiot,
masennus ehkä kaikkein merkittävin, koska se on hyvin yleinen, myös työuupumus. Suosituksessa
luetellaan perustutkimukset, verikoelista, jotka kaikille kannattaa tehdä. Aivojen kuvaus ei näytä tuovan
mitään lisää diagnostiikkaan, ei kuulu rutiineihin, vaan yksilöllisesti tarpeen mukaan, samoin autonomisen
hermoston tutkimukset. Konsultaatiot ovat tärkeitä. Neuropsykiatrina korostan psykiatrisia konsultaatioita,
jotta muut vakavat häiriöt tulevat myös hoidettua. Noin ⅓ potilaista on ME/CFS:n lisäksi joku psyykkinen
rinnakkaissairaus, jotka on hoidettava. Siitä ei ole apua, että potilaalle todetaan, ettei sairaus ole
somaattinen sairaus ja lähetetään psykiatrille, näin potilaita ei saada hoidettua.
Samanaikaisista sairauksista: Tämä ei työryhmän näkemys, vaan henkilökohtainen näkemykseni. Silloin,
kun sairauden mekanismia ei vielä tunneta, kyseessä on toiminnallinen häiriö. Kun sairauteen ei ole
spesifejä hoitoja, niin näitä on mahdollista kuitenkin hoitaa toiminnallisten häiriöiden yleisillä menetelmillä.
Korostan, että tämä ei ole työryhmän yhteinen näkemys, vaan oma näkemykseni toiminnallisten häiriöiden
poliklinikan näkökulmasta. Potilailla on usein monia muita diagnooseja: fibromyalgia, EDS, ärtynyt suoli,
ympäristöherkkyys, joissa oireet usein samankaltaisia, ja joiden erottaminen toisistaan on vaikeaa.
Taustatekijöitä:
Noin 85 % potilaista on naisia, syytä tähän ei tiedetä. ME/CFS:ää esiintyy kaikenikäisillä, myös lapsilla.
Lapsilla tilannetta monimutkaistaa perhe, koulu jne, jotka monimutkaistavat hoitoa. Suomessa prevalenssi
todennäköisesti alle 1 %, kansainvälisesti tuoreessa review:ssä arvioitiin 0,86 % prevalenssi.
Keskimääräinen sairastumisikä on noin 30 vuotta.
Riskitekijöitä / laukaisevia tekijöitä on useita esitetty, mutta niistä on vähän pitävää tietoa: infektiot,
geneettiset tekijät, muut sairaudet/vammat, fyysinen yli- tai aliaktiivisuus, psykologiset tekijät (äskettäinen
masennus, pitkittynyt poikkeuksellinen stressi), jotkut persoonallisuuden piirteet nousseet joissain
tutkimuksissa, mutta ei kaikissa, esim. vaativa persoonallisuus.
Paljon on biologisia löydöksiä, poikkeavia muutoksia, jotka ovat kuitenkin epäspesifejä. Tiedetään, että
ME/CFS-potilaan keho ei toimi samoin kuin terveen ihmisen. Oireet ovat todellisia ja niille löytyy biologisia
korrelaatteja, mutta ne eivät ole spesifejä. On paljon immunologisia muutoksia, HPA-akselin muutoksia,
aivojen toiminnallisessa kuvantamisessa löydetty muutoksia. Patologisia tutkimuksia ei olla tehty tarpeeksi,
vain muutama potilas, ja tarve olisi suuri. Paljon biologisia löydöksiä, jotka ovat todellisia, mutta eivät
spesifejä tälle sairaudelle, ja toisaalta muistuttavat myös masennuksesta kärsivien löydöksiä.
Lopuksi jälleen ei työryhmän ajatuksia, vaan omaa: Työryhmän työssä on hienoa se, että tämä on
ensimmäinen kerta, kun saadaan nostettua tällainen potilasryhmä esiin, joka ollut vaikeasti väliinputoaja
hoitopoluissa, hoitojen saamisessa, potilaan kohtelussa, sosiaalivakuutusasioissa. Nämä potilaat saadaan
tuotua vakavasti otettavasti potilasryhmäksi, ja seuraavaksi sitten muidenkin th-potilaiden pitäisi päästä
samaan asemaan.

Eemil Partinen
Psykiatrian erikoislääkäri, neurologian erikoistuva lääkäri
HUS Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka
Helsingin Uniklinikka
PHKS Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
KROONISEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄN HOITO JA KUNTOUTUS
Hiukan alkuun kerraten Riston esittämää: Haaste hoidon kannalta on se, että kyseessä on monimutkainen
oireyhtymä ja diagnoosikriteeristöjä on monia ja ne tunnistavat osin eri potilasjoukkoja. CCC-kriteeristöt
löytävät spesifimmin rajatun potilasjoukon kuin muut kriteeristöt. On huomioitava, että suurin osa
hoitotutkimuksista on tehty kuitenkin Fukuda-kriteeristöllä ja tutkimusten tulokset voivat olla erilaisia riippuen
käytetystä diagnoosikriteeristöstä.
Biopsykososiaalinen malli on eräs hypoteesi siitä, mistä tämä sairaus johtuu. Hoitointerventiot perustuvat
näihin hypoteeseihin siitä, millaisia mekanismeja ajatellaan olevan oireiden taustalla. Näitä voivat olla mm.
autonomisen hermoston häiriöt, neuroendokrinologisen järjestelmän (HPA-akselin) muutokset,
immunologiset muutokset, psykososiaaliset tekijät, kognitiiviset/neurologiset oireet. Dekonditio eli huono
kunto on hyvin merkittävässä roolissa oireiden ylläpitäjänä ja aiheuttajana.
Lääkehoito:
Suositellaan oireenmukaista hoitoa yksilöllisen harkinnan mukaan. Hoidon mahdollisia hyötyjä ja haittoja
tulee seurata. Kipua, masennus- ja ahdistusoireita hoidetaan Käypä hoito -suositusten mukaan.
Lääkehoidon keskiössä on oireiden lievittäminen. Kaikkia liitännäissairauksia hoidetaan olemassa olevien
hoitosuositusten mukaan. Näitä ovat siis mm. kipu, mieliala- ja ahdistuneisuusoireet, unihäiriöt. Myös
autonomisen hermoston oireita voidaan hoitaa lääkehoidon keinoin.
Lääkehoidon haasteita: Krooninen väsymysoireyhtymä ei ole minkään lääkkeen suora indikaatio. On hyvin
moninaisia käytäntöjä, kansainvälisesti ja Suomessakin paikkakuntakohtaisesti. Lääkkeitä voidaan käyttää
myös off label, se on hyvin yleistä (esim. parasetamoli migreenin hoidossa). Hoito jakautuu useille eri
toimijoille, joiden katsantokanta voi olla hyvin erilainen ja ajatukset hoidon tavoitteista erilaisia.
RCT-näyttöä on hyvin vähän mistään hoidosta. Pieniannoksisesta naltreksonista (LDN) ei ole RCT-näyttöä,
mutta Suomessa aika monella on kokemusta, jonka mukaan siitä on hyötyä. Olli Polon tutkimuksen mukaan
sillä ei näytä olevan vakavia haittoja, vaan se on todennäköisesti turvallinen käyttää. Masennuslääkkeistä on
useita tutkimuksia, ja niistä näyttöä on fibromyalgian ja kivun hoidossa. Esim. duloksetiinilla ei ollut
vaikutusta päämuuttujaan (uupumus), mutta sijaismuuttujiin (muut oireet: kivut, henkinen väsymys) oli
vaikutusta. Yhdessä tutkimuksessa mirtatsapiini yhdessä CBT:n kanssa vähensi uupumusta.
SSRI-lääkkeistä on apua rinnakkaisoireista mielialaoireisiin.
Stimulantit: Metyylifenidaatti näyttää vähentävän uupumusta. IVIG-hoitoa kysellään paljon, mutta ei näyttöä
tehosta. Rituximab-tutkimus alkuun näytti lupaavalta, mutta suuremmassa tutkimuksessa osoittautui
vähemmän tehokkaaksi kuin plasebo. Antiviraaleista ja antibiooteista ei ole näyttöä. Rintatolimodista on
RCT-näyttöä, mutta sillä ei ole myyntilupaa CFS:n hoitoon Euroopassa. Ulosteensiirrosta on meneillään
tutkimuksia,jotka näyttävät lupaavilta, mutta ei vielä näyttöä. Beetasalpaajat voivat lievittää autonomisen
hermoston oireisiin ja ortostaattista intoleranssia.
Unihäiriöistä: Uniapneaan on tunnettuja hoitoja. Univalvejakson häiriöt näyttäytyvät merkityksellisinä,
yleensä ongelmana viivästynyt unijakso. Hoitona päiväaikaisen aktiviteetin rytmitys, säännöllinen
vuorokausirytmi, melatoniini iltaisin, kirkasvalo aamuisin. Unettomuuteen on käypä hoito -suositusten
mukaista lääkehoitoa ja CBT-i (CBT-insomnia).
Kipuun lääkkeettömät hoidot, mielialalääkkeet, migreenin hoito hoitosuositusten mukaan.

Autonomisen hermoston toiminnan häiriöt ovat hyvin yleisiä. Näistä yleisin on POTS. POTSin oireet
voivat olla hyvin samankaltaisia kuin CFS:n yleiset oireet. Hoitona betasalpaajista on jonkin verran näyttöä,
suolalisä mahdollinen ortostaattisiin oireisiin. Suun kautta nautitulla suolalla vaikutetaan nestevolyymiin.
Myös nestetasapainosta huolehtiminen on tärkeää. POTS:n hoidossa näyttöä on myös aktiviteetin
lisäyksestä ja makuuasennon välttämisestä.
Psykiatriset oireet ja häiriöt: Mielialaoireissa ja ahdistuneisuushäiriössä hoito yleisten hoitosuositusten
mukaan. On hyvä huomioida, että kokemukseen perustuen lääkitys kannattaa aloittaa pienellä
annostuksella, potilaat herkkiä sivuvaikutuksille. On myös hyviä lääkkeettömiä hoitoja, esim. nettiterapiat.
Hoidossa kannattaa huomioida periodiset raajaliikehäiriöt (levottomat jalat), joka on yleinen CFS-potilailla ja
on huomioitava lääkityksen aloituksessa mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi. Itsetuhoisuus kannattaa ottaa
vakavasti ja kartoittaa systemaattisesti, itsemurhat voivat nostaa kuolleisuutta. Neuropsykiatriset häiriöt ovat
hieman yliedustettuina CFS-potilailla, ADHD yleinen. Huomioi hoidossa rinnakkaissairauksina.
Kokeellisten hoitojen käytöstä on käytävä potilaan kanssa yhteistä keskustelua, ja potilaan tehtävä päätös
tietoisena mahdollisista hyödyistä ja riskeistä. Suositellaan näiden hoitojen keskittämistä sellaisiin yksiköihin,
joissa on mahdollista kerryttää riittävästi kokemusta kroonisen väsymysoireyhtymän hoidosta ja seurata
potilaiden hoitoa.
Aktiivisuuden lisääminen ja psykoedukaatio:
Suositellaan yksilöllisesti laadittua liikkumisen ja levon suunnitelmaa osana muuta hoitoa ja kuntoutusta. On
huomioitava, että kaikki potilaat eivät pysty lisäämään aktiivisuuttaan. Paljon käytiin keskustelua GET:n
roolista. NICE on julkaisemassa uudet suositukset keväällä, joissa kantaa GET-harjoitteluun tullaan
päivittämään. GET:iä ei hyvä käytäntö -suosituksessa suoraan suositella, vaan yksilöllistä yhdessä potilaan
kanssa laadittua aktiivisuussuunnitelmaa. Liikuntaharjoittelusta ja GET:stä voidaan sanoa, että ne ovat
todennäköisesti tehokkaita ja turvallisia, mutta näistä olisi hyvä saada lisää tutkimusnäyttöä. Oma kokemus
on se, että GET:n hyöty on parempi ortostaattisen intoleranssin oireisiin.
Suositellaan harkittavaksi aktiivisuuden rytmitystä, pacingia. Pacing ei ole sama kuin
välttämiskäyttäytyminen. Idea on se, että voimavarojen rytmittämisen kautta voidaan lähteä lisäämään
toimintaa. Huomioitava, että vaikka PEM-oireet voivat olla hyvin voimakkaita, ei ole näyttöä siitä, että ne
olisivat vaarallisia tai niistä olisi pitkäkestoista haittaa.
Psykoedukaatiota voidaan antaa osana hoitoa ja kuntoutusta. CBT:tä voidaan tarjota niille potilailla, joilla on
samanaikaisia psyykkisiä kuormitusoireita. CBT:tä on näyttöä autonomisen hermoston oireisiin.
CBT ja GET ovat saaneet voimakastakin kritiikkiä. Brittien ME Association:n kysely: GET saanut hyvin
negatiivisen vastaanoton, koettu enemmän haittaa kuin hyötyä. (Huomioitava, että nämä ovat
potilasjärjestön potilaita, todennäköisesti keskimäärin vaikeampioireisia.) Suurin osa koki myös CBT:stä, että
ei merkitystä oireisiin tai huonontaa tilannetta. Pacing hoitomuodoista parhaiten vastaanotettu.
Yleisesti ottaen emme ajattele, että potilaiden virheelliset uskomukset ja käyttäytymistavat ylläpitäisivät
oireita. Monet CBT-kuntouttajista lähtevät siitä, että CFS olisi psykologinen oireisto, mikä on haastava
lähtökohta. CBT:ssä on huomioitava, että CFS ei ole ensisijaisesti psyykkinen sairaus.
Kuntoutuksessa huomioitava potilaan oma motivaatio. Kuntoutukseen lähteminen voi olla todella iso muutos
elämään. Huomioitava myös muut kuormitustekijät, sairaudesta riippumattomat tekijät, kotona, työssä,
sosiaalisessa ympäristössä. Muut liitännäissairaudet huomioitava kuntoutuksessa, myös päihteiden käyttö.
Toiminnallisten häiriöiden poliklinikan esittely: 1 lääkärin vakanssi, jaettu 4 lääkärin kesken, Markku Sainio
ylilääkäri, lisäksi 1 psykologi, 1 sairaanhoitaja, 1 sosiaalityöntekijä. Tulossa toinen lääkärin vakanssi.
Kuntoutuspolut th-poliklinikalla: psykoedukaatio ja supportio yksittäisinä käynteinä, ryhmäinterventiot, joihin

myös kuuluu psykoedukaatiota. Digihoitopolku intervention alussa, erilaiset ryhmät. Kelan terapiakokeilu,
HUS:n pitkäaikaisten oireiden nettiterapiakokeilu. Kelan kuntoutuspsykoterapia tulee kyseeseen, jos
mukana myös psykiatrinen sairaus.
Yhteenvetona hoidossa tärkeintä on keskittyä toimintakyvyn parantamiseen. Voidaan hoitaa oireita,
mutta on pidettävä mielessä myös, että vaikka oireita tulee mitata ja seurata, liiallinen oirekeskeisyys ei ole
hyvä asia. Dekonditiota on aktiivisesti ehkäistävä. Hoito on aina yksilöllistä. Ennaltaehkäisy, itsetuhoisuuden
arviointi tärkeää. Yleiset periaatteet: validaatio, hyväksyminen, kuuntelu, optimismi, psykoedukaatio.

Anne Saari
Neurologian ja kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri
Vt. ylilääkäri OYS Lääkinnällinen kuntoutus
HOIDON JÄRJESTÄMINEN
Oireiden aste ja toimintakyvyn lasku on keskeinen arvioitava tekijä on potilaan Lievissä oirekuvissa
toimintakyky laskenut n. 50%. Ovat edelleen kohtuullisen toimintakykyisiä, pystyvät tekemään kotitöitä ja
käymään töissä, kun lepäävät viikonlopun ja luopuvat harrastuksista ja sosiaalisista tapahtumista.
Keskivaikeissa oireyhtymissä potilas on jo pääosin kykenemätön liikkumaan kodin ulkopuolella, ja vaikka
kategoria on kohtalainen/keskivaikea, niin oireet voivat olla jo aika vaikeita. Vaikeasti sairaat potilaat ovat
pääosin vuoteenomana ja erittäin vaikeasti sairaat ovat täysin vuoteenomia sekä tarvitsevat apua kaikissa
perustoiminnoissa.
Lieväoireiset ja keskivaikeat potilaat hoidetaan perusterveydenhuollossa. Näistäkin kannattaa konsultoida
erikoissairaanhoitoa, jos potilas on huonosti hoitoon reagoiva. Vaikeasti ja erittäin vaikeasti sairaat potilaat
hoidetaan suoraan erikoissairaanhoidossa.
Hoito on aloitettava nopeasti, jotta voitaisiin estää oireiden kroonistuminen. Hoitoa voidaan aloittaa
organisoimaan jo epäilyvaiheessa, vaikka hoidon edellytyksenä yleensä onkin diagnoosi tarvittavien
tutkimusten jälkeen.
Hoidon järjestäminen on hyvin ongelmallista, jos sitä ei keskitetä. Missa tahansa hoito järjestetäänkin, pitäisi
aina olla potilaalle oma hoitaja-lääkäri-työpari. Näin varmistetaan riittävä kliininen osaaminen, hoitoon
jatkuvuutta ja luotettava seuranta. Hoitotiimin jäseninä voi olla muitakin: erikoislääkäri (yleislääketiede,
psykiatria), sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti, psykologi, psyk. sairaanhoitaja,
sosiaalityöntekijä. Myös ravitsemusterapeutti voi auttaa
Perusterveydenhuolto:
Monenlaista hoitoa voidaan antaa kokeilunomaisesti. Hoito toteutetaan pääosin kokemusperäistä tietoa
käyttäen, joten mieluiten tiimiin pyritään saamaan sellaista henkilökuntaa, jolla on pitkäaikaista kokemusta
kroonisesta väsymysoireyhtymästä. Voi olla, että ei vielä ole monia riittävän kokeneita, mutta kokemusta
koko ajan kertyy lisää.
Kaikki hoito perustuu toimintakyvyn arvioon. Koska oirekuva on yleensä moninainen, tehdään ns. laaja
arvio, jossa useita arvioitsijoita mukana. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan moniammatillisesti
yhdessä potilaan kanssa. Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa avoterapioina, tai joissain tilanteissa voidaan
tarvita laitoskuntoutusta, pth:n omat palveluntuottajat, esim. fysioterapeutit, KELA.
Kaikki kuntoutus on tavoitteellista ja tavoitteet laaditaan yhdessä potilaan kanssa. Voi olla, että tässä
sairaudessa potilas ei uskalla asettaa itselleen riittävän isoja tavoitteita. Potilaita pitää rohkaista laittamaan

riittävän isot tavoitteet kuntoutukselle, jotka ovat kuitenkin realistisia. Kuntoutussuunnitelman päivitys ja
seuranta pitäisi tapahtua sen laatijatahon toimesta.
Fysioterapiasta mahdollisesti apua tules-vaivoihin, kipuihin, aktiivisuuden rytmittämisessä. Vaikeaoireiset
voivat tarvita myös liikkumisen apuvälineitä. Toimintaterapeutti auttaa myös aktiivisuuden rytmittämisessä ja
apuvälinetarpeen arvioinnissa. Joskus puheterapiasta tai ravitsemusterapiasta voi olla apua, jos potilaalla
on esim. aliravitsemusta.
Vähintään keskivaikeissa oirekuvissa tehdään apuvälineiden tarpeen arvio. Vaikeissa oireissa
vammaispalvelut mukana, arvioidaan esim. henk.koht. avustajan tai kodin muutostöiden tarvetta. Kaikki
potilaat olisi hyvä saada ammatilliseen kuntoutukseen, ja sitä kautta edes osa-aikaisesti työelämään.
Tarvitaan päättäväisyyttä tämän potilasryhmän luotsaamisessa, koska potilaat käsittääkseni usein pelkäävät
oireitaan. Meidän pitää luotsata potilaat takaisin ihmisarvoisempaan elämään ja ainakin osin työelämään
takaisin.
Hoidon järjestäminen perusterveydenhuollossa on monimutkaista, mutta niin on sairauskin. Keskiössä on
esim. yleislääketieteen erikoislääkäri, työparinaan terveydenhoitaja ja ehkä myös psyk.sairaanhoitaja.
Konsultaatiota erikoissairaanhoitoon kannattaa tehdä jo lievissäkin oireissa. Pth voi myös tarvittaessa olla
yhteistyössä vammaispalvelujen ja alueellisen apuvälinekeskuksen kanssa.
Erikoissairaanhoito:
Jos on tarvetta vaativiin erotusdiagnostisiin, tutkimukset tehdään erikoissairaanhoidossa. Vaikeasti sairaiden
potilaiden hoito, ja myös hoitoresistenttien keskivaikeasti sairaiden potilaiden hoito esh:ssa. Potilaita on
monilla eri klinikoilla laajasti hajallaan. Kaikissa yksiköissä, jotka hoitavat CFS-potilaita, pitää olla riittävä
siihen osaaminen. Erikoissairaanhoito antaa konsultaatioita, paitsi perusterveydenhuoltoon, myös toisille
erikoisaloille.
Jos annetaan kokeellisia lääkehoitoa, ne olisi hyvä keskittää erikoissairaanhoitoon. Työterveyshuollon
kanssa yhteistyössä voidaan järjestää ammatillista kuntoutusta. Hoitoon pitää päästä nopeasti, ettei
menetetä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuutta. Erikoissairaanhoidossa on myös ammatilisia
kuntoutusneuvojia, joille potilaita voi ohjata.
Meillä on OYS:ssa sellainen käytäntö, että vaikeaoireiset tapaukset keskitetään psykiatrialle silloin, kun
psyykkinen oireisto on dominoiva, tai muulloin lääkinnälliseen kuntoutukseen. Osa potilaista ei halua
psykiatrialle ja silloin lääk.kuntoutus on ihan hyvä hoitopaikka. Vaikeissa tapauksissa potilaita ohjataan myös
arviojaksoille tai kuntoutusjaksoille kuntoutusosastolle, jos avohoidolla ei pärjätä. Vaikeissa tapauksissa
voidaan päästä hyvään alkuun kuntoutuksessa, kun se toteutetaan aluksi laitosmaisesti.
Meillä on myös kokemusasiantuntijoita ja vertaiskuntoutujia. Ei vielä CFS:ään erikseen, mutta pyritään
järjestämään. Jo osin kuntoutuneiden potilaiden rooli on tärkeä, näitä ei ihan vielä osata käyttää täysin
hyödyksi.
Jos tavanomainen hoito ja kuntoutus ei riitä tai on ongelmia diagnostiikassa, niin meillä on myös
toiminnallisten häiriöiden konsultaatioryhmä. Tämä oli aluksi nimeltään ympäristöherkkyystyöryhmä, mutta
sittemmin se on laajentunut myös muihin toiminnallisiin häiriöihin. En mitenkään ota kantaa CFS:n
etiologiaan, mutta th-ryhmä on konsultoinut myös ME/CFS potilaita. Työryhmässä neurologi,
sisätautilääkäreitä, psykiatreja, yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyslääkäri. Työryhmä antaa
konsultaatiota, ohjeistaa diagnostiikassa ja hoidon suunnittelussa.
Yhteenvetona:
Perusterveydenhuolto on avainasemassa, kaikille tahoille tarvitaan enemmän osaamista, koulutusta. Älä
toimi yksin, hoito- ja kuntoutussuunnitelmat moniammatillisesti. Erikoissairaanhoito antaa konsultaatioapua.
Voi olla, että potilaiden oireet eivät lievity nopeasti, ole pitkäjänteinen, muista ammatillinen kuntoutus.

Krooninen väsymysoireyhtymä
(ME/CFS) potilastapaus
06/2016–01/2021
Samuli Tani, puheenjohtaja

https://slme.fi/julkaisut
admin@slme.fi

Olen Samuli Tani, potilasyhdistys Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry:n puheenjohtaja.
Yhdistyksemme tavoitteita ovat tiedon jakaminen, lääkärien verkostoiminen keskenään ja potilaiden
kanssa, potilaskokemuksen parantaminen sekä pitkällä aikavälillä tutkimustyön rahoittaminen.
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Varoituksen sana
- Minulle on käynyt onni onnettomuudessa
- Normaalia on
- Pitkä diagnostinen viive
- Ei havainnoida
- Hajanaiset hoitosuhteet
- Vastuun siirtäminen
- Konfliktit

tinyurl.com/3q3h82jg

Ennen kuin aloitan haluan varoittaa yleisöäni. Tarinani on onnekas poikkeus, jossa asiat ovat
sattumalta edenneet uuden hoitosuosituksen mukaisesti. Hoitopolkuni ja hoitosuhteeni ovat todiste
siitä että asiat voivat onnistua melko hyvin jo olemassa olevilla rakenteilla. Kuitenkin moni potilas ei
pystyisi käymään invaliditeettinsa takia samanlaista hoitopolkua läpi; moni potilas ei hyötyisi samoista
hoitointerventioista kuin minä; ja monen potilaan matka katkeaisi alkuunsa konfliktiin
terveydenhuollon kanssa, mahdollisesti johonkin heidän vaivastaan tehtävään korkealentoiseen
oletukseen.
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Taudinkuva
- Enterovirusinfektion jälkitila
- 1,5 vuotta kohtalainen
- yksittäisinä päivinä vaikea
- Vuodesta 2018 lievä
- koen edelleen olevani työkyvytön

(ICC-kriteereistä johdetulla vaikeusasteluokittelulla)

tinyurl.com/3q3h82jg

Potilastapaukseni löytyy kokonaisuudessaan QR-koodin linkistä, joka on näkyvissä esitykseni ajan
kalvojen oikeassa laidassa. Tiedostoon pääsee myös kotisivujemme kautta kohdasta ”Julkaisut”.

Sairastuin krooniseen väsymysoireyhtymään (ME/CFS) vuonna 2016 välittömästi enterovirusinfektion
jälkeen. Taudinkuvani oli ensimmäiset 1,5 vuotta keskivaikea (yksittäisinä päivinä vaikea) ja kesästä
2018 alkaen lievä. Koen olevani edelleen työkyvytön.
Tein ennen sairastumistani fyysistä työtä kokkina, kävin salilla 2-4 kertaa viikossa ja suoritin
harvakseltaan matematiikan kursseja yliopistolla. Loppu aika kului perhe-elämää viettäen vaimon ja
kahden pienen lapsen kanssa. En kokenut elämääni sairastumiseni aikaan kuormittavaksi.
Sairastumistani edeltävänä vuonna olin infektiokierteessä. Sain kaikki taudit tyttäreltäni päiväkodista ja
jätin kolmasosan vuoden salitreeneistä tekemättä flunssaoireiden vuoksi.

3

Kirjanpito
- Pelkkää numeerista dataa
- Täyttäminen vie 5-10 min päivässä

tinyurl.com/3q3h82jg

Olin tottunut tilastoimaan asioita ja päätin sairastuttuani ruveta pitämään tarkkaa kirjaa voinnistani ja
suorituskyvystäni kun huomasin, ettei lääkäreilläni ollut muita kokemuksia tai kunnollista kuvaa
omaani vastaavasta oirekuvasta.
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Diagnostiset kriteerit
- Täytin kriteereistä ainakin ICC 2011, epätyypillinen;
IOM 2015; CCC 2003; Fukuda 1994.
Suositus 1.1.1: Kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) kohdalla käytetään
sellaista määritelmää, joka perustuu PEM-oireen sisältävään kriteeristöön.
Suositus 1.5.2: Suosittelemme, että potilaille tehdään perusteellinen kliininen
tutkimus ja toimintakyvyn arviointi.

tinyurl.com/3q3h82jg

Suositus 1.9.2: Suosittelemme, että Suomessa kroonisen väsymysoireyhtymän
(ME/CFS) diagnoosikoodina potilasasiakirjoissa käytetään ICD 10-koodia
”Virusinfektiota seuraava väsymysoireyhtymä” (G93.3), vaikka virusetiologiaa ei
ole osoitettu

Vein kaksi kuukautta sairaslomalla oltuani työterveyslääkärille marraskuussa 2016 yhteenvedon
tekemistäni havainnoista

Diagnostisista kriteereistä täytin tällöin lähes kaikki.
Minua on hoidettu ilman ylhäältä päin annettua ohjeistusta uuden hoitosuosituksen mukaisesti.
Diagnoosini vahvistettiin noin puoli vuotta ensimmäisen työterveyslääkärikäyntini jälkeen. Diagnoosia
edelsivät kattavat poissulkututkimukset erikoissairaanhoidossa ja toimintakyvyn kartoitus ja tiivis
seuranta. Diagnoosi tehtiin oireiden ja poissulkututkimuksen perusteella ICD-koodille G93.3.
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Havainnot 2 kk sairastumisen jälkeen
• Palautumiskykyni on huonontunut murto-osaan
normaalista.
• Rasituksensietoni on huonontunut murto-osaan
normaalista.

• Liikunta pahentaa oireita

tinyurl.com/3q3h82jg

• Romahduksen huippu tulee viiveellä (12–48 h).

Avainasemassa oli yhteistyö lääkärin ja itseni välillä. Kolme julkisen sektorin erikoislääkäriä (psykiatri,
neurofysiologi, neurologi) antoi suullisesti diagnoosiepäilyn minulle ja lisäksi huomasin itse tietoa
hakemalla, että kokemani reaktiivinen lihasheikkous viittaa vahvasti krooniseen väsymysoireyhtymään
(ME/CFS). Työterveyslääkärini ei tuntenut aihepiiriä, mutta teki tarkkoja havaintoja ja tutustui
lähettämiini materiaaleihin sairaudesta, johon minulla oli ollut aikaa perehtyä ensimmäisten
sairaskuukausieni aikana.
PEM-oire, rasituksen jälkeinen huonovointisuus ja suorituskyvyn lasku, oli selvästi havaittavissa.
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Hoidon toteuttaminen
Suositus 2.2.1: Suosittelemme oireenmukaista hoitoa, jonka tulee
perustua yksilölliseen harkintaan ja olla lääketieteellisesti
perusteltua. Hoidon mahdollisia hyötyjä ja haittoja tulee seurata.
Suositus 2.7.1: Suosittelemme, että niissä tapauksissa, joissa
potilasta hoitava lääkäri katsoo tarpeelliseksi tarjota hänelle
virallisten käyttöaiheiden ulkopuolista lääkehoitoa, joiden tehosta
tinyurl.com/3q3h82jg
ja haitoista ei ole riittävää tutkimusnäyttöä ja jotka eivät kuulu
terveydenhuollon hoitokäytäntöihin, hoidon oletetuista hyödyistä
ja mahdollisista haitoista keskustellaan potilaan kanssa niin, että
hän ymmärtää ne ja on kykenevä tekemään tietoisen valinnan
hoidon toteutuksesta…
Työterveyslääkärini B-lausunnot olivat hyvin korkeatasoisia. Kela myönsi minulle tutkimusten ollessa
kesken 10 kuukauden ajan sairauspäivärahaa pelkällä G93.3-diagnoosilla.

Työterveyslääkärini määräämät oireenmukainen lääkitys uniongelmiin (tematsepaami) ja kokeellinen
lääkitys (naltreksoni 3 mg) itse sairauteen toteutettiin yhteisymmärryksessä ja pidin huolellisesti kirjaa
voinnistani.
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Seuranta perusterveydenhuollossa
- Suositus 3.1.6: Suosittelemme, että kroonista
väsymysoireyhtymää (ME/CFS) sairastavalle potilaalle annetaan
yhdenvertainen mahdollisuus pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen,
johon sisältyy vastuu hoidon kokonaisuudesta ja seurannasta.

tinyurl.com/3q3h82jg

Jäätyäni työttömäksi hoitoni jatkui lähiterveysasemallani. Valitsin lääkärini etsimällä hakukoneella
terveysasemani lääkärien nimillä positiivista asiakaspalautetta. Oma lääkärini on jatkanut kokeellista
hoitoani ja toteutti kanssani huolellisen seurannan lisäksi plasebo-kontrolloidun jakson, jolla
pystyimme varmistamaan lääkityksen tarpeellisuuden.
Kaikkiin hoitotarpeisiini on pystytty vastaamaan alun tutkimusten jälkeen työterveyshuollossa ja
perusterveydenhuollossa ja käytän lääkärikäynteihin aikaa vuodessa 1–2 tapaamista vastaanotoilla.
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Naltreksonista 1/2

tinyurl.com/3q3h82jg

Diagrammissa on oranssilla viivalla piirretty kulkemaan kertyneet naltreksoni-annokset ja X-akselille
päivän järjestysnumero. Siniset viivat ovat ”KYLLÄ”-vastauksia kysymykseen ”Onko minulla ollut
huomattavia kognitiivisia vaikeuksia, joutuen niiden takia keskeyttämään esimerkiksi sanomalehden
lukemisen, keskustelun tai jonkin muun normaalin arkiaskareen?” .
Sairastuttuani päätin nopeasti etten käyttäisi lääkehoitoja.
Olin lukenut kokemuksia lääkehoidoista laidasta laitaan ja vaikutelmani oli, että kaikesta mahdollisesta
koetaan olevan apua ja kaikkea mahdollista liitetään sairaudesta parantumiseen. Sairaus usein
aaltoilee itsekseen ja spontaania paranemista tapahtuu.
Yksi lääkeaine silti kiinnitti huomioni. Naltreksonista oli keskustelufoorumeilla paljon voimakasta
positiivista palautetta. Se oli myös halpaa ja käytetyllä annostuksella (1,5–4,5 mg) harmiton
sivuvaikutuksiltaan.
Vein työterveyslääkärilleni tietoja lääkkeestä ja pyysin häntä aloittamaan lääkekokeilun. Sovimme
tekevämme seurannan ja jos lääkkeestä ei olisi apua, lopettaisimme sen käytön.
Ensimmäinen kokeilu jäi kahden viikon mittaiseksi uniongelmien takia. Seuraava kokeilu sujui
paremmin ajettuani lääkityksen hitaasti ylös.
Kahden kuukauden jakson jälkeen (06/2017–07/2017) vaimoni sanoi, että olen muuttunut täysin. En
ollut kuuteen kuukauteen pystynyt keskustelemaan ryhmässä keskittymis- ja muistivaikeuksien takia
10–30 minuuttia pidempään, mutta nyt pystyin puhumaan pari tuntia ravintolassa ja seuraamaan
keskustelua.
Kolmen lääkkeettömän kuukauden jälkeen (08/2017–10/2017) vaimoni sanoi, että hänestä tuntuu
välillä kuin asuisi dementikon kanssa.
Itse en kokenut muutoksia niin dramaattisina ja suhtauduin epäilevästi lääkkeen toimivuuteen. Jatkoin
lääkkeen käyttöä tauottamalla välillä. Pitkällä aikavälillä näyttää ilmeiseltä, että lääkkeellä on voimakas
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vaikutus suorityskykyyni.
Vaikeat kognitiiviset ongelmat ovat harventuneet ja lähes kadonneet lääkkeen käytön aloittamisen
jälkeen ja lääkettä tauottaessa näkyy selviä piikkejä ongelmien esiintymistiheydessä.
Viimeinen tauotus-aloitus on terveyskeskuslääkärini kanssa toteutettu plasebokontrolloitu jakso. Tämä
oli helppo toteuttaa, koska plasebot ovat hyllytavaraa Yliopiston apteekissa. Vaimoni teippasi
ilmastointiteipillä purkkien etiketit piiloon ja minä arvoin kumpia rupean syömään.
Lääkkeen vaikutus alkaa huomattavalla viiveellä. En huomaa välittömiä vaikutuksia lopettaessa tai
aloittaessa. Vaikeuksiin liittyvät merkinnät kirjanpidossani rupeavat lääkityksen loputtua kasvamaan ja
tihentymään seurannassa 4–6 viikon viiveellä. Lääkityksen alettua ensimmäiset positiiviset merkit ovat
seurannassa nähtävissä 2–4 viikon kohdalla.
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Naltreksonista 2/2

tinyurl.com/3q3h82jg

Fyysiseen suorituskykyyn en koe naltreksonilla olevan vaikutusta. Fyysinen suorituskykyni parani
aloitettuani naltreksoni-lääkityksen, mutta vähensin samaan aikaan liikkumista radikaalisti käyttäen
apuvälinettä, ja toisaalta lääkettä tauottaessa ei näy vaikutuksia keskimääräiseen kävelynopeuteen.
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Aktiivisuuden hallinta

tinyurl.com/3q3h82jg

Naltreksoni ja aktiivisuuden rytmitys ovat olleet seurantani perusteella olennaisimmat osat
kuntoutumisessani.
Kokeellinen lääkitys moninkertaistaa suorituskykyni selviytyä toimistotyön kaltaisista tehtävistä ja voi
mahdollistaa palaamiseni työelämään tulevaisuudessa. Ilman naltreksoni-lääkitystä olen täysin
työkyvytön, mutta lääkittynä olen osatyökykyinen ja jos olisin toiminut ennen sairastumistani
asiantuntijatehtävissä, olisin uskoakseni voinut jo palata osa-aikaisesti työelämään.
Yhdistän kävelynopeuteni nousun siihen, että pidin kuukauden intensiivisen lepojakson heinäkuussa
2017 ja omaksuin apuvälineen käytön. En valitettavasti voi palata aikakoneella takaisin tarkistamaan
mitä olisi tapahtunut, jos olisin menetellyt toisin.
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Kiitos osallistujille!

Mielestäni hoitosuosituksen laatimisessa onnistuttiin ja sen viestiä vahvistaa se, että Iso-Britannian
uusia hoitosuosituksia laativa ryhmä päätyi samankaltaiseen lopputulokseen. Britannian valmis
hoitosuositus julkaistaan huhtikuussa.
Toivon, että kroonisesta väsymysoireyhtymästä (ME/CFS) käydään profession puolella aktiivista
keskustelua ja toivon myös, että tästä sairaudesta tulee mahdollisimman pian yksi sairaus muiden
joukkoon: suurelle yleisölle tappavan tylsä ja ammattilaisille loputon kiinnostuksen kohde.
Sydämelliset kiitokseni siitä, että olette osallistuneet tälle kurssille.
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ME/CFS
potilasnäkökulma
NADJA KIISKINEN, KOKEMUSASIANTUNTIJA
SUOMEN ME/CFS-YHDIST YS RY
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Miten saavuttaa onnistunut hoito ja positiivinen potilaskokemus?
Mikä nykyään menee pieleen?

1. Useimmilla potilailla ei ole osaamista/kykyä oma-aloitteisesti tarkkailla,
mitata ja kirjata oireitaan ja toimintakykyään.
* Oireiden tunnistaminen ja kuvailu voi olla vaikeaa. Potilaasta ei todennäköisesti
koskaan ennen ole tuntunut samalta! -> hämmennys, epätietoisuus
* Oirekuvan aaltoilu, usein viiveellä tuleva PEM -> keskiarvopäivää vaikea kuvata,
PEM:n tunnistaminen alussa hankalaa
* Tarvitaan lääkärin apua tilanteen hahmottamisessa:
- Miten tarkkailla ja seurata vointia?
- Miten havainnollistaa toimintakykyä?
- Oirekyselyt, ohjatut päiväkirjat, toimintakykymittarit apuna
*Huom! Vaikeasti sairas ei välttämättä pysty itse pitämään kirjaa tai edes
kuvailemaan olotilaansa, omaisten merkitys kasvaa.
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2. Hoitosuunnitelman ja jatkuvan hoitosuhteen merkitys
* Oma kokemukseni on yleinen: Sairastuin 29.10.2012
-> yli 8 vuoden aikana ei yhtään samaa lääkäriä yli 2 vastaanottokertaa
* Joka kerta uusi kontakti -> joka kerta pitää aloittaa alusta -> sekä lääkärille että
potilaalle epäreilu tilanne
* Lievästikin sairaalle pelkkä matka vastaanotolle on suuri rasitus: uupumus,
kognitiiviset vaikeudet, vaikeus muistaa, mitä piti kertoa tai kysyä
* Lääkärin vastaanotto on tilanne, josta potilaan elämässä riippuu paljon
-> jännitys, hermostuneisuus, mahdollinen aiempien huonojen kokemusten
taakka
* Antakaa meille armoa. Lääkärillä haastava tehtävä varmistaa, että potilaan
hoito toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla riippumatta potilaan omasta kyvystä
esittää asiaansa, huonoista kokemuksista tai vääristä uskomuksista.
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3. Sairauden vaikeusaste käytännössä: lievästä erittäin vaikeaan ME/CFS:ään
* Erittäin vaikea ME/CFS: Potilas on täysin vuoteenoma ja tarvitsee apua
perustoiminnoissa. Huomioitava mm.:
- tarvitsevat varovaisuutta fyysisissä kontakteissa ja aistiärsykkeissä
- voivat tarvita valitsemansa henkilön apua kommunikaatiossa
- voivat tarvita apua syömisessä ja nesteiden nauttimisessa
- PEM on jo vaarallinen
* Vaikea ME/CFS: Potilas on pääosin vuoteenoma.
* Keskivaikea ME/CFS: Potilas on pääosin kykenemätön liikkumaan kodin
ulkopuolella.
- Arjen toiminnoissa jo huomattavaa vaikeutta, esim. suihku, ruuanlaitto
- Yleensä työkyvyttömiä
- Potilailla huomattavia eroja oirekuvissa, esim. toisilla fyysinen uupumus
ja lihasheikkous korostuvat, kun taas toisilla kognitiivisen suorituskyvyn
lasku merkittävämpi (yleensä molemmat läsnä, mutta taso vaihtelee)
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* ”Lievä” ME/CFS: Aktiivisuus on heikentynyt arviolta 50 % sairautta edeltävään
tilanteeseen nähden. Potilaat ovat liikuntakykyisiä, pystyvät pitämään huolta
itsestään ja tekemään kevyitä kotitöitä, mutta niiden tekemisessä on
hankaluuksia.
- Huomattavan suuri toimintakyvyn vaihtelu mahtuu tämän kategorian
sisälle: Jopa kokopäivätyössä käyvistä niihin, jotka juuri ja juuri selviytyvät
arjen askareista ilman apua. Toimintakyvyn alenema 50 % keskiarvo.
- Huomioitava, että potilas ei ”näytä sairaalta” ja pystyy usein yksittäisinä
suorituksina puristamaan itsestään normaalilta vaikuttavan suorituksen,
mutta palautuminen hidasta -> PEM ei näy vastaanotolla
- Jos palautumiselle ei anneta aikaa, vaan piiskataan aktivisuuden
lisäämiseen -> kumuloituva ylirasitus -> voinnin nopea romahtaminen
- Sairaus voi aaltoilla myös spontaanisti, mutta voimakas aaltoilu usein
seurausta tästä ns. push-crash -syklistä. ME/CFS-potilaan opeteltava
rajoittamaan aktiviteettia ja lepäämään ennen kuin romahtaa!
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Lopuksi:
Lukekaa koko
hoitosuositus,
KIITOS!
NADJA KIISKINEN, KOKEMUSASIANTUNTIJA
SUOMEN ME/CFS-YHDIST YS RY
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