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ESITTELY
Katja Brandt, PhD
u Koulutettu kokemusasiantuntija (Kokemustalo ry)
u Suomen lääketieteellinen ME/CFS yhdistys (SLME 

ry.) 

u Vastuuvaraus: Esitys perustuu sekä tutkittuun että
anekdoottisen tietoon ja se ei ole tarkoitettu
korvaamaan ammatillista lääketieteellistä
neuvontaa, diagnoosia, hoitoa tai kuntoutusta. 

u Kaikki oikeudet pidätetään
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AIHEET

Kokemustaustaa
ME/CFS ja 
potilaiden

tilanne

Uusi määrittely, 
vanhat asenteet

Mikä auttaa?

PEM-oireen
tunnistaminen ja 

PACING-
menetelmä
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KOKEMUSASIANTUNTIJUUS

KOULUTETTU KOKEMUSASIANTUNTIJA (KAT)
v KAT-koulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta joko

sairastavana, toipuneena tai palveluja käyttäneenä, omaisena tai 
läheisenä

v Alunperin päihde ja mt-työssä, nykyisin myös somaattissa sairauksissa

TAVOITTEET: 
v Palvelujen toimivuuden parantaminen
v Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden lisääminen
v Ymmärryksen lisääminen ja asenteiden muuttaminen
v Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
v Kuntoutumisen tukeminen
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KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
TEHTÄVÄT
v Tukihenkilötoiminta, vertaisohjaus
v Asiakastapaamiset ja ryhmänohjaus työparina
v Seminaarit, paneelit, alustukset, koulutukset, haastattelut
v Kehittämis- ja tutkimushankkeet

AJANKOHTAISTA
v Invalidiliiton ME/CFS kyselytutkimus (Hiekkala 2023?)
v HK-suositusten implementointi
v Covid-19 ja virusinfektiota seuraavat sairaudet
v 6/2021: 19 uutta ME/CFS-kokemustoimijaa
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POTILASJÄRJESTÖT

u SMEY ry www.smey.fi (mm vertaistukiryhmiä)
u SLME ry www.slme.fi

u seuraa ja tukee ME/CFS-tutkimusta
u järjestää tiedotus- ja tiedetapahtumia
u osallistuu kansainvälisiin konferensseihin
u Eduskunnan ME/CFS-verkosto
u European ME Alliance
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SAIRAUDEN UUDELLEENMÄÄRITTELY JA 
ASENTEIDEN MERKITYS

ME/CFS JA 
POTILAIDEN 
TILANNE
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ME/CFS: NIMI JA LUOKITUS 9

u Nimi:
u ME: Myalginen enkefalomyelitti tai –patia

u CFS: Fatigue/fatiikki ≠ ”väsymys”

u WHO-luokitus (1969 –): neur. sairaudet.
uICD-10 G93.3 virusinfektiota seuraava
väsymysoireyhtymä

uICD-11 8E49
upoissulku “toiminnallisista” häiriöistä (BDD)



ME/CFS : ESIINTYVYYS
u Tavallisin laukaiseva tekijä:

u 75-80% (virus)infektio (ml. SARS)
u Sairastumisikäpiikit: 

u 10-19 ja 30-39 v.a
u Sukupuolijakauma

u Naiset 3: Miehet 1
u Esiintyvyys

u n. 0,2-3% b (Suomessa > 10 000 tapausta, Euroopassa > 1 milj.)
u Alidiagnosoitu 

u n. 5-15% saa dG:n* 
u Diagnoosin saaminen kestää (Ruotsissa): 

u keskimäärin 9,5 vuotta**

a Bakken ym. 2014 b Duodecim 2021 *Jason ym. 2020 **RME:n kyselytutkimus 2018-19 
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ME/CFS: VAKAVUUS

u Vakavuusasteet:
u Lievä (n. 20-25%)
u Keskivaikea (50-55%)
u Vaikea ja erittäin vaikea (yht. n. 25%)

u Elämänlaatu: 
u Kaikista potilasryhmistä alhaisimpia*

u Ennuste: 
u Aikuisista n. 5% paranee täysin**
u Lapsilla/nuorilla parempi ennuste ***

*Hvidberg ym 2015 **Cairns 2005 ***Rowe 2017 
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TYÖ- JA TOIMINTAKYKY 

u SUOMALAINEN KYSEYLY: 
Työikäiset ME/CFS-diagnoosin
saaneet (N=170) kokivat
merkitsevästi enemmän
vaikeuksia kaikilla toimintakyvyn
osa-alueilla kuin terveet verrokit
(N=139).

u “Koska ME/CFS-diagnoosilla on 
usein vaikea saada
sairausetuuksia, voi potilas jäädä
hankalaan välitilaan, missä
työkykyä ei ole, mutta
sairausetuuksia ei myönnetä.”

u (Ahonen & Aranko 2019)
1 = Diagnosoitu ME/CFS ilman oheissairastavuutta (n = 63),
2 = Diagnosoitu ME/CFS sekä merkittävää oheissairastavuutta (n = 107), 
3 = Vertailuryhmä (n = 139).
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LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS tautikuormitukseen verrattuna

Report on NIH Funding vs. global Burden of Disease 2017
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2015: SAIRAUDEN 
UUDELLEENMÄÄRITTELY 
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Institute of Medicine, USA (2015): Käänteentekevä
systemaattinen kirjallisuuskatsaus (>9000 artikkelia)
Parhaan käytössäolevan näytön mukaan ME/CFS on:
q “Vakava, krooninen, monimutkainen, ja 

monisysteeminen sairaus”
q “Vakavasti elämää rajoittava elimellinen

(fyysinen) sairaus, jota psyykkiset syyt eivät selitä”  
q PEM (Post-Exertional Malaise) eli rasituksesta

seuraava toimintakyvyn lasku on keskeinen oire

IOM (2015), kliiniseen työhön tehty kriteeristö ja lyhyt 
kliinikon opas, suomennos

https://www.nap.edu/resource/19012/MECFScliniciansguide_Finnish%20language.pdf


PARADIGMAN MUUTOS
u 2015 Norjan pääministeri Erna Solberg esitti

virallisen anteeksipyynnön ME-potilaiden
kohtelusta ja 2017 Norja osoitti 30 milj. kruunua
ME-tutkimukseen. 

Tätä potilasryhmää on kohdeltu välinpitämättömyydellä        
terveydenhuoltojärjestelmässä, sillä sairauteen on liittynyt 
paljon ennakkoluuloja … Tämä on skandaali. Potilaita on 
kohdeltu epäkunnioittavasti vain siksi, että ettei meillä ole 
riittävästi tietoa. Pahinta on ettemme myöskään ole tehneet
riittävästi töitä saadaksemme lisää tietoa. On tärkeää, että
terveydenhuoltojärjestelmä priorisoi ME-tutkimuksen
ensimmäiseksi tehtävälistallaan. 

u Lähde: PM gave opening speech at awareness event

T
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https://aprescriptionforme.wordpress.com/2015/05/28/m-e-awareness-news-from-norway-pm-gave-opening-speech-at-awareness-event/
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Norway


ME/CFS NYKYTIEDON VALOSSA
Sairauden mekanismeja ei täysin tunneta, mutta
tutkimuksissa havaitaan mm.

u Neuroinflammaatiota 
u Immunologisia muutoksia  
u Solujen energiatuotannon häiriöitä    
u Keskushermoston ja autonomisen hermoston 

muutoksia 
u Laktaatin suurentuneita pitoisuuksia
u Suoliston mikrobiomissa muutoksia a

+ Endoteelitoiminnan häiriö b 

a Liira 2019 cit. Komaroff 2019b Sorland ym. 3/2021. 
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SUOMEN TILANNE 
EUROMENE:n ainoita jäsenmaita, jossa
Ø Ei ole tehty kliinistä ME/CFS-tutkimusta,
Ø ME/CFS hoidetaan toiminnallisena häiriöna

eikä itsenäisenä sairautena.*
Valtion tutkimusrahoitus lääketieteelliseen
tutkimukseen on pienentynyt 50% (2010–17) …
Edistystä kuitenkin:
Ø 6/2020 EU-parlamentin päätöslauselma
Ø 2/2021 Duodecim HK-suositus
Ø 3/2021 Prof. Selin, NIH Grant Award 
Ø Long Covid-tutkimus etenee ennätysvauhtia
*EUROMENE-raportit 2017; 2021.
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KOKEMUKSIA PALVELUISTA 
u 58% ei omalääkäriä tai hoitotahoa
u 70% vaikeuksia päästä vastaanotolle
u 74% ei otettu tosissaan, ei saanut hoito-ohjeita
u 74% mennyt huonompaan kuntoon asteittain 

lisättävästä liikunnan terapiasta
u 87% perheistä ei saa minkäänlaista tukea kunnalta
u 25% perheistä saanut ongelmia lastensuojelun kanssa.
u 63% pitää kontaktia kouluun hyvänä/erittäin hyvänä
u 62% pitää fysioterapeutin osaamista hyvänä/eritt. 

hyvänä

RME 2018-19; Norges ME Forening 2016; Pheby 2021
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MIELIKUVAT
q Juppiflunssa, krooninen väsymys
q Harvinainen ja hyvälaatuinen oireyhtymä
q Uusi muotitauti joka tarttuu somen

välityksellä, “(joukko)hysteriaa”
q Ei obj. löydöksiä/selittämätön
q Vaikea ja huomionhakuinen

“ammattipotilas”, etuuksien perään
q ”Pelkää liikuntaa” ”vähälahjainen” 

“sinnikkäästi oireileva” “risukasa” 
q “Tieteenvastaisia” 

Sitaatit tuoreista koulutuksista ja julkaisuista

FAKTAT
↔ WHO:n mukaan suljettava pois
↔ Melko yleinen ja invalidisoiva sairaus
↔ Tunnettu jo1955, kehittyy useimmiten infektion

seurauksena, hysteria-hypoteesi kumottu* 
↔ Paljon poikkeavuuksia, ei validoitua biomarkkeria
↔ Vaikea sairaus; G93.3-dG:llä ei myönnetä

sairaus tai kuntotuspäivärahaa/eläkkeitä
↔ Ei näyttöä, päinvastoin moni ollut aiemmin

perusterveitä, aktiivisia ja urheilullisia
↔ ME/CFS-yhteisö (ml tutkijoita ja lääkäreitä) tukee

riippumatonta laatututkimusta, jotta potilaat
saisivat näyttöön perustuvia hoitoja. 

* Underhill & Bayod 2020; Waters 2020
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HUONOSTI TUNNETUN 
SAIRAUDEN STIGMA 

20

“Sairaus tuhosi terveyden, mutta yhteiskunnan
asenteet tuhosivat elämän”
Medical Gaslighting: Monia sairauksia on vähätelty
(epilepsia, astma, mahahaava, endometrioosi, LC) 
ennenkuin niille on löytynyt selitys. 
Esim. MS-potilaista voitiin käyttää lyhennettä SVBK
(sveda-värk-bränn-kärring eli kirvelee-särkee-
polttaa-akka) 
Medical Trauma: Hoitoristiriidat ja vähättely lisäävät
potilaiden kärsimystä.
Luottamus ja kunnioitus ovat rakentavan
vuorovaikutuksen edellytyksiä. 
KATSO LIITTEET



2. PEM-OIRE JA 
PACING-
MENETELMÄ
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PEM-OIRE 22
u Post-Exertional Malaise: Rasituksesta

seuraava suhteeton oireiden paheneminen
(“romahdus”, “crash”)

u ME/CFS:n määrittelevä oire
u HUOM! Exertion ≠ exercise: Rasitus voi olla 

fyysistä, kogniitivista, emotionaalista, 
sosiaalista, aisteihin liittyvää jne. 

u PEM:n tunnistaminen ei aina ole helppoa, 
sillä se esiintyy usein viiveellä (jopa 24-48h)

u PEM voi kestää päiviä, viikkoja tai jopa
kauemmin ja johtaa pitkäaikaiseen
pahenemiseen.

u Mitattavissa (Lien 2019)



MILTÄ ME/CFS TUNTUU?

• “Kuin flunssa joka ei koskaan mene ohi”
• “Kuin auto ilman polttoainetta” 
• “Kuin kännykkä joka ei lataannu”
• “On pärjättävä parilla kympillä kun muut

saavat satasen. Jos käytät voimia yli varojen
maksat siitä sakkoja.” 

• Vrt. Long Covid: “Jos joskus tuntuu hyvältä ja 
vähän innostuu, se kyllä tulee kovaa takaisin. 
Siinä menee monta päivää toipuessa.” 
(Litmanen, IL, 10.02.21)

23



SOLUTASON UUPUMUS

Hypoteesi: Solujen aineenvaihdunnan
häiriö, jossa mitokondrioiden kyky
tuottaa ja mahdollisesti myös käyttää
energiaa on heikentynyt. 

“An autoimmune mechanism blocks 
the oxygen supply to cells during 
exertion”

Myhill, Castro-Marrero 2013 ; Fluge 2016; Lawson 
ym 2016; Sweetman ym. 2020; Fluge ym. 2021

ATP x 2

WWW.KAVLIFONDET.NO x 38
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http://www.kavlifondet.no/


ASTEITTAIN LISÄTTÄVÄÄ RASITUSTA (GET)
EI ENÄÄ SUOSITELLA 

u AHRQ-raportti, USA (2016): ”insufficient evidence”
u CDC, USA (2017): “patients with ME/CFS do not tolerate such exercise 

routines”
u SBU-raportti, Ruotsi (2018): ei suosittele
u IOM/NAM ja NIH, USA (2019): eivät suosittele
u Hollannin terveysvirasto (2020): ei suosittele
u Belgian terveysviranomainen (2020): ”questionable effectiveness and 

risk of possible harmful effects”
u Australian terveysviranomainen (2020): ei suosittele
u Mayo Clinic, USA (17.9.2020) poisti GET/CBT suosituksistaan
u NICE-hoitosuositusluonnos, UK (10.11.2020) GET:istä varoitetaan
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DUODECIM HK-SUOSITUS 2/2021
ME/CFS:ää sairastavan kuntoutuksessa keskeisiä on oireenmukainen hoito ja ohjaus levon
ja aktiivisuuden rytmittämiseksi. https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/hsu00019

26

Aktiivisuuden ja levon rytmittämistä suosittelevat myös mm. IOM 2015, CDC 2017, Rowe 2017, BMJ 
Best Practice 2018, SBU 2019, NICE-luonnos 2020.

https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/hsu00019


PACING: OPPAITA
• Duodecim HK-suositus potilasversio: “Miten hoidan kroonista

väsymysoireyhtymää itse?” 
https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/hsu00020?toc=42960
8

• World Physio Toolkit (suomennos): https://world.physio/toolkit/world-
pt-day-2021-information-sheets-finnish

• “Pacing och hjälp att hantera livet med ME/CFS” (4 sivua) vrt. ME 
Action Guide https://rme.nu/wp-
content/uploads/2021/03/Svensk-oversattning-Pacing-and-
Management-Guide_210302.pdf

• Classic Pacing: For a Better Life with ME (336 siv.) 
https://www.actionforme.org.uk/uploads/pdfs/Pacing-for-
people-with-me-booklet-Feb-2020.pdf

• Pacing for People with M.E. (60 siv. eng.) vars. sivut 14-27.
• http://www.cfsselfhelp.org/pacing-tutorial
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https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/hsu00020?toc=429608
https://world.physio/toolkit/world-pt-day-2021-information-sheets-finnish
https://rme.nu/wp-content/uploads/2021/03/Svensk-oversattning-Pacing-and-Management-Guide_210302.pdf
https://www.actionforme.org.uk/uploads/pdfs/Pacing-for-people-with-me-booklet-Feb-2020.pdf
http://www.cfsselfhelp.org/pacing-tutorial


PACING: AKTIIVUSUUDEN RYTMITYS 

u Ei parantava hoito/terapia vaan oireiden itsehallintaa
tukeva menetelmä, jolla pyritään rajoittamaan relapsien
määrää ja vakavuutta (PEM-oiretta)

u Energianhallinta-menetelmä, jossa kannustetaan
kuntoutujaa toimimaan oman toimintakykynsä
(“rasitusikkunan”) rajoissa. 

u Tarkoitus on parantaa elämänlaatua ja ylläpitää
toimintakykyä.

u HUOM! “Pacing” termiä käytetään myös ME/CFS-
potilaille sopimattomista nousujohteisista hybrideistä, 
joiden tarkoitus on lisätä toimintaa joustamattomasti
oireista huolimatta.
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MIKSI PACING?

Non nocere: Pacing on “tehokkain, hyväksytyin ja turvallisin“ 
omahoito-ohjelma suurten kyselytutkimusten mukaan.

u ME Association 2015 (N=1428)
u Norjan ME-yhdistys 2013 (N=828): 96% koki hyötyneensä menetelmästä
u Action for ME:n Big Survey 2019 (N>4000): 88% oli käyttänyt menetelmää

Kokemuksia: "Periaate on yksinkertainen mutta toteutus vaatii
kärsivällisyyttä - paljon yrityksiä ja erehdyksiä”
“Jos olisin tiennyt menetelmästä sairauden alkuvaiheessa se olisi
voinut estää sairauden kroonistumisen”
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PUSH CRASH       ja RASITUSIKKUNA 
Pacing-menetelmä perustuu
rasitusikkunateoriaan (Energy 
Envelope Theory), jonka mukaan
kuormituksen pitäminen potilaan
toimintakyvyn rajoissa
(”rasitusikkunassa”) voi vähentää
“push crash”-syklin tuomia
romahduksia (PEM-oiretta).
Rasitusikkuna on yksilöllinen ja voi
vaihdella päivästä toiseen. 

VIDEO: “Mikä PEM? ME/CFS-sairaus”
https://www.youtube.com/watch?v=
fVoCJT-YRzk (n. 5 min.)
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https://www.youtube.com/watch?v=fVoCJT-YRzk


PUSH CRASH PACING 31



HYÖTY 32

u KUVA: 
Rasitusikkunassa
pysyminen voi
parantaa fyysistä
toimintakykyä ja 
vähentää uupumusta
(Jason 2009)

u Aktiivisuutta voi
mahdollisesti ja 
maltillisesti lisätä jos
hoitotasapaino on 
hyvä ja vointi saallii
(increase as able).



MITEN?

1. Energiavarojen (“rasitusikkunan”) tunnistaminen: Seurataan
aktiivisuutta/oireita parin viikon ajan esim. sykemittarin tai päiväkirjan avulla. 
Tunnistetaan laukaisevat tekijät ja ylirasituksen varhaiset merkit.
2. Määritetään toiminnalle perustaso (baseline), jossa kuntoutuja pystyy
toimimaan kestävästi päivä- ja viikkotasolla ilman että oireet pahenevat. 
Ø “70% sääntö”: Energiasta 70% käytetään, loput sijoitetaan palautumiseen. 
3. Opitaan lepäämään aktiviteettien välissä ja huolehditaan unen ja levon
säännöllisyydestä, laadusta ja riittävyydestä
4. Laaditaan joustava ja realistinen suunnitelma: Priorisoidaan tärkeää, 
voimaannuttavaa ja mielekästä toimintaa ja karsitaan turha.  
5. Opitaan energiaa säästäviä toimintatapoja: tekemisen vähentäminen, 
hitaasti ja pienissä osissa tekeminen, yksi asia kerrallaan, eri tavoin rasittavien
toimintojen vuorottelu, hyvä suunnittelu, mukautukset, kieltäytymisen taito, 
avun pyytäminen, delegointi, apuvälineiden käyttö, työasennon
parantaminen, jne.  
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“LEPO PARAS LÄÄKE ON”
Lepo on toipumisen kannalta tärkeintä. Paussaa ajoissa ennen
oireiden ilmaantumista. Älä “tyhjennä enregiapankkeja”.
HUOM! Lepo ≠ virkistys. Esim. musiikki, tv, some, lukeminen kuluttavat
energiaa. Lepo on paikallaan oloa ilman virikkeitä, ärsykkeitä ja 
keskeytyksiä.
q Tietoinen syvärentoutus vaakatasossa tai jalat tuolilla on 

tehokkainta (“lataa pattereita, rahaa energiatilille”) 
q Lepotauot on hyvä aikatauluttaa ajastimen tai sovelluksen avulla.
q Ennaltaehkäiseviä lepotaukoja voi pitää hyvinäkin päivinä. “Idena

ei ole levätä, koska uuvutti itsensä, vaan jotta ei uupuisi”
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TOIMINTAKYVYN SEURANTA
u Aktiivisuusmittari tai 
u Päiväkirja (analoginen/digi) jonka avulla voi

määrittää toiminnalle perustaso, hahmottaa
syy-seuraus yhteyksiä (mistä seuraa PEM), 
dokumentoida toimintakykyä ja nähdä
konkreettisia tuloksia. Esim.

u NHS-liikennevalomalli: https://www.epsom-
sthelier.nhs.uk/download.cfm?doc=docm93jij
m4n1257.pdf&ver=1853

u Terveyskirjasto (VAATIVA) 
https://www.terveysportti.fi/xmedia/nix/hsu00
019_aktiivisuus.pdf

u Vapaamuotoinen omaisen muistiinpano

35

https://www.epsom-sthelier.nhs.uk/download.cfm?doc=docm93jijm4n1257.pdf&ver=1853
https://www.terveysportti.fi/xmedia/nix/hsu00019_aktiivisuus.pdf


TOIMINTAKYKYÄ  
YLLÄPITÄVIÄ TOIMENPITEITÄ 

36

LUENTO: Työterapeutti Ewa Wadhagen
Wedlund LL, neurologinen kuntoutus
“Aktivitetsförmåga och delaktighet hos
personer med ME/CFS – Möjliga icke-
medicinska åtgärder” (ruotsi, katso vars. 
12”20-) 
https://www.youtube.com/watch?v=qBAocr
NjFlU
The ME Tips Collection (englanniksi) 
www.metips.co.uk
Prof. Betsy Keller: 

NEVER STAND IF YOU CAN SIT,
NEVER SIT IF YOU CAN LIE DOWN

https://www.youtube.com/watch?v=qBAocrNjFlU
http://www.metips.co.uk/


YHTEENVETO: 
PACING, CARE AND UNDERSTANDING 
ME/CFS on vakava mutta huonosti tunnettu ja ymmärretty sairaus.
Potilaat eriarvoisessa ja haavoittuvassa asemassa. 
Ajantasaista näyttöön perustuvaa ME/CFS-spesifiä tietoa, koulutusta ja 
tutkimusta tarvittaisiin kiperästi lisää ja osallisuutta hoitopolun kehittämisessä.
Parantavaa hoitoa ei tunneta, mutta ennustetta, elämänlaatua ja 
toimintakykyä parantavat:
q Aikainen diagnoosi
q Hyvä ja jatkuva hoitokontakti ja –suunnitelma
q Oireenmukainen hoito (ja joissakin tapauksissa kokeelliset hoidot)
q Oireiden hallinta (mm. PEM-oireen huomioiva aktiivisuuden rytmitys)
q Konkreettiset, joustavat ja asiakaslähtöiset tukiratkaisut
Ammattilaisella on merkittävä rooli tukena ja rinnallakulkijana. Ole se
q Osaava ja empaattinen ammattilainen, joka
q Kuuntelee, tukee ja ymmärtää potilaan kokemusta avoimin mielin! 🧡

KIITOLLINEN POTILASRYHMÄ. OLET M.E.:LLE TÄRKEÄ!
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FORGET M.E. NOT



LIITTEITÄ
TUTKIMUSTA HYVÄSTÄ/HUONOSTA 
HOITOKÄYTÄNNÖSTÄ
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KOKEMUSTARINOITA  

u Jennifer Brea:n palkittu elokuva Unrest ja TED-talk (suomennos, n. 12 min.):
https://www.ted.com/talks/jennifer_brea_what_happens_when_you_have_a_
disease_doctors_can_t_diagnose/transcript?language=fi#t-411478
u Näkymättömät: Tarinoita vaikeasta ME/CFS-sairaudesta (n. 7 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=mUaFqxk-DJ4
u Den gåtfulla tröttheten (n. 25 min) https://arenan.yle.fi/1-4274521
u Potilastapaus Samuli Tani (n. 10 min)https://slme.fi/krooninen-

vasymysoireyhtyma-me-cfs-potilastapaus-samuli-tani-06-2016-01-2021/
u Suomalaisten potilaiden tarinat: https://slme.fi/potilaidentarinat/
u Karin Alvtegen & Thunberg (2020) Osynligt sjuk: Medan livet passerar
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https://www.ted.com/talks/jennifer_brea_what_happens_when_you_have_a_disease_doctors_can_t_diagnose/transcript?language=fi
https://www.youtube.com/watch?v=mUaFqxk-DJ4
https://arenan.yle.fi/1-4274521
https://slme.fi/krooninen-vasymysoireyhtyma-me-cfs-potilastapaus-samuli-tani-06-2016-01-2021/
https://slme.fi/potilaidentarinat/


KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT

Tutkijaverkostot
u European ME Network (EUROMENE): konsensus-dokumentti hoidosta : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8161074/
u European ME Research Group (EMERG) https://www.emerg.eu/em-

index.shtml

Terveydenhuollon ammattilaisille
u US ME/CFS CLINICIAN COALITION: ohjeita ammattilaisille: 

https://mecfscliniciancoalition.org/
u European Clinicians Council (EMECC)  http://www.emecc.org/index.shtml
u PHYSIOS FOR ME https://www.physiosforme.com
u DOCTORS WITH ME  https://doctorswith.me/home/what-is-me/
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8161074/
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http://www.emecc.org/index.shtml
https://www.physiosforme.com/
https://doctorswith.me/home/what-is-me/


MIKÄ AUTTAISI?

Action for M.E. (2019) “Big Survey” N>4,038
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TIETOA KOULUILLE
Norjalainen tietopaketti kouluille (kirjanen, animaatioita
ja live luento). 
https://www.meogskole.no/verktoykasse/
Tanska ja Ruotsi jo mukana, erinomaisia tuloksia.

Muita hyödyllisiä resursseja kouluille:
Rowe (2017) ME/CFS and Management in Young 
People: A Primer. Appendix D: Fact Sheet for Schools 
CDC: ME/CFS in Children: Fact Sheet for Education 
Professionals

https://www.meogskole.no/verktoykasse/
https://www.cdc.gov/me-cfs/me-cfs-children/factsheet-educational-professional.html


ME/CFS JA KOULUNKÄYNTI

u ME/CFS:ää ei tule sekoittaa koulupelkoon tai käytöshäiriöön. 
u Yksilöity opetusuunnitelma on keskeinen osa 

toimintasuunnitelmaa
u Erityisopetus ja –järjestelyt koulussa (esim. lepopaikka)
u Koti- tai etäopetus tietotekniikkaa hyödyntäen
u Kouluhoitajan tai –psykologin tärkeä rooli
u Vapautukset jos kyseessä on vakava ME/CFS.

Burgess ja Colby (2005) ME/CFS Guidelines for Educational 
Psychologists. Professional Guides. 
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ESTEITÄ TOIMIVALLE 
HOITOSUHTEELLE 
META-ANALYYSI: “Overcoming the barriers to the 
diagnosis and management of CFS/ME in primary 
care”
1. Epäusko ja skeptisyys koska patologia on huonosti
tunnettu
2. Avuttomuus ja turhautuminen koska näyttöön
perustuvaa hoitoa ei vielä tunneta
3. Tiedon puutte ja ennakkoluulot koska ME/CFS ei
sisälly koulutukseen.  

JOHTOPÄÄTÖS: Avoin suhtautuminen ja jatkuva
yhteistyö potilaan kanssa on toimivampi toimintamalli.

Bailyss 2014 cit. SBU-raportti 2019:63-64.
KATSO MYÖS LIITTEET!
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“Haluaisin
auttaa
mutta en
voi koska
näyttöön
perustuvia
hoitoja ei
ole ja koska
tiukat
raamit” 



YLEISLÄÄKÄREIDEN ME/CFS-
OSAAMINEN JA ASENTEET
KIRJALLISUUSKATSAUS kyselytutkimuksista (sekä lääkäreille että potilaille) 
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TULOS: Suurin osa yleislääkäreistä ei osaa diagnosoida tai hoitaa ME/CFS:ää, joko siksi
että he eivät tunnusta ME/CFS:ää itsenäisenä sairautena (33-50%) tai siksi että he eivät
ole saaneet tarpeeksi koulutusta. Arvion mukaan 72% lääkäristä ei osaa diagnosoida ME:tä
ja 39% ei tunnista PEM-oiretta sairauden keskeisenä kriteerinä. 
Potilaskyselyt vahvistavat: 74% potilaista kokee ettei heidän oireita ole otettu tosissaan
eikä sen vuoksi myöskään hoideta perusterveydenhuollossa. Vain vajaa kolmasosa on 
kokenut saavansa asiantuntevaa hoitoa ja tukea. 

LOPPUTULOS: Diagnoosin ja hoidon myöhästyminen/poisjääminen aiheuttaa on eettinen, 
kansanterveydellinen ja – taloudellinen ongelma. 

Pheby ym. 2021



YLEISLÄÄKÄREIDEN ME/CFS-OSAAMINEN 
JA YMMÄRRYS
EUROMENE-RAPORTTI Haastattelututkimus (N=23, osallistujia 19 maasta) 
TULOS: Eurooppalaisten yleislääkäreiden osaaminen ME/CFS:tä biologisena sairautena
koettiin huolestuttavan heikoksi: 
v Suurin osa ei kykene tunnistamaan/hoitamaan ME/CFS:ää. 
v Epäusko ja virheelliset käsitykset sairaudesta tavallisia
v Arvion mukaan 60% tapauksista jää diagnosoimatta + diagnoosi myöhästyy
v Koulutusta ja erikossairaanhoidon yksikköjä tarvittaisiin lisää.

LOPPUTULOS: Tiedon ja ymmärryksen puute ME/CFS:tä yleislääkäreiden keskuudessa on 
merkittävä syy virhearvioihin ja diagnoosin viivästymiseen mikä lisää myös tautikuormitusta. 
Cullinan ym. 5/2021
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MITEN KOHDATA ME/CFS-ASIAKAS 
PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA

RUOTSALAINEN OPINNÄYTETYÖ 
TULOS: ME/CFS.ää sairastavat joutuvat usein juoksemaan vuosikausia
lääkäriltä toiselle ennekuin he saavat diagnoosin. Suurin osa vastaajista
ei koe saaneensa perusterveydenhuollossa hyää kohtelua. He 
haluaisivat ennen kaikkea asiallista kohtelua: tulla kuulluiksi ja uskotuiksi.
JOHTOPÄÄTÖS: Jatkuva hoitosuhde mahdollistaisi tasavertaisemman
kohtaamisen eikä pot. tarvitsisi odottaa vuosikausia ja tavata useita
lääkäreitä ennenkuin he saavat tarvitsemaansa apua ja tukea. Joku
ottaisi vastuun kokonaisuudesta.
Nylund 2018
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TÄRKEIMMÄT TUKITOIMET 
ME/CFS-NUORILLE
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RUOTSALAINEN SBU-RAPORTTI: 
u Tosissaan ottaminen
u Uskominen
u Tukeminen
u Käytännön ohjeita
u Oireireenmukaista lievitystä
u Tukea koulunkäyntiin ja koulutukseen

Julin 2018



ME/CFS-NUORET ARVOSTAVAT 
YMMÄRRYSTÄ JA TUKEA
RETROSPEKTIIVINEN HAASTATTELUTUTKIMUS (AUS 2020) N=626
u Oleellista elämänlaadulle ja -hallinnalle:

u Aikainen diagnoosi

u Empaattinen ja osaava lääkäri

u Kuntoutussuunnitelma 

u Opintosuunnitelma ja oppilaitoksen jatkuva tuki

Rowe 2020
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ME/CFS-NUORI FYSIOTERAPEUTIN ASIAKKAANA 

SUOMALAINEN OPINNÄYTETYÖ fysioterapeu,en kokemuksista nuorista ME/CFS-po7laista ja sairauden
haasteista, toimivista fysioterapian lähestymistavoista ja fysioterapeu7n roolista po7laan hoidossa. 

TULOS: “ME/CFS-po7laiden 7lanne on vakava ja vaikea. Po7laat ovat ilman hoitoa ja tukea. Järjestelmän
toimimaIomuudesta aiheutuneiden traumaa,sten kokemusten näh7in hankaloiIavan po7laan
onnistuneen fysioterapian toteutumista. Kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen työskentelyote vahvistaa
luoAamusta po7laan ja terapeu7n välillä. PEM-oireen tunnistaminen ja sen opeAaminen po7laalle luo
pohjan fysioterapiaharjoiIeille. Fysioterapeu7n rooli näh7in rinnalla kulkijana. ME/CFS-po7laiden
fysioterapia koe,in merkitykselliseksi ja fysioterapeu7n vastuu suureksi. Fysioterapeu7n merkiIäviä
vaikuIamismahdollisuuksia po7laan auIamiseksi on panostaminen sairauteen liiAyviin
asiantunFjakoulutuksiin, moniammaFlliseen yhteistyöhön ja Fedon jakamiseen poFlaan hoidosta
vastaaville tahoille. ”

JOHTOPÄÄTÖS: “ME/CFS-po7laiden yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä hoitopolkuja tarvitaan kiireellisesF. 
Opinnäytetyön tekijä on huolissaan yhä lisääntyvistä sairastuneiden määristä ja tulevaisuudessa olisi syytä
kartoiIaa huolellisemmin sairastumiseen johtavia syytekijöitä, joIa ennaltaehkäiseviin toimiin pystytään
panostamaan tehokkaas7.”

Vuorenmaa 2020
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TOIMINTATERAPIAN MAHDOLLISUUDET

Kuvion mukaillut Roosa Mestanza (2019) “Kroonisen väsymysoireyhtymän tallaama arki. Toimintaterapian mahdollisuudet”.
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SUOMALAINEN OPINNÄYTETYÖ 
Kirjallisuuskatsaus

Toimintaterapiainterventiot kohdentuivat
erityisesti ADL- sekä IADL-toimintoihin. 
Toiminnan rytmittämisen ja toiminnan
asteittaisen lisäämisen menetelmät olivat
tutkimuksissa usein käytettyjä.
Näytön määrä on kuitenkin pieni, ja osaan
tutkimuksista on kohdistunut laatua ja
tulosten todenperäisyyttä koskevaa kritiikkiä.  
Tutkimusta myös toimintakyvyn
mittaamisesta tarvitaan lisää.



KORONAPOIKKEUSTILAN VAIKUTUKSET

SUOMALAINEN KYSELY
ME/CFS:ää sairastavilla (N=20+5) on enemmän vaikeuksia kaikilla
toimintakyvyn osa-alueilla ja heikompi elämäntilanne kuin perusterveillä
(N=186) ml arjesta selvityminen, työkyky ja toimeentulo.
• Perheen ja vertaistuen merkitys korostui epävarmassa tilanteessa
• Terveyspalveluiden/kurssien siirtyminen verkkoon paransi joidenkin

vastaajien elämänlaatua.
• ME/CFS:ään liittyvä uutisointi nousi uudella tavalla esiin pandemian myötä
uTULOS: Toimintakyvyn vaikeuksista kärsivät ME/CFS:ää sairastavat ovat
perusterveisiin verrattuna terveydellisistä ja taloudellisista syistä
haavoittuvassa asemassa. Vastaajat toivovat, että ME/CFS-sairautta ja sen
diagnosointia tehtäisiin jatkossa tunnetummaksi, jotta potilaat pääsisivät
hoidon ja tukien piiriin.
uHelfer & Pitkänen 1/2021
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PERHEIDEN KOKEMUKSIA 
TUKITOIMISTA 
NORJALAINEN KYSELYTUTKIMUS 
Hyvä hoitokäytäntö:
u Toimijoilla ajantasainen ME-asiantuntemus
u Kuunnella, uskoa, ymmärtää
u Yhtenäiset ja yhdenveroiset ME-spesifit 

tukitoimet
u Henk. koht. avustaja tarvittaessa
u Juridinen ja sos. apu tarvittaessa
u Ensiksi terveys, sitten toimeentulo, sitten 

koulu/työ.
Norges ME Foreninge (2016)

54



PERHEIDEN KOKEMUKSIA TUKITOIMISTA
NORJALAINEN KYSELYUTUTKIMUS (jatkuu)

u Vain 4% ME/CFS-koululaistista pystyy käymään koulua täyspäiväisesti
u 29% ei pysty lainkaan käymään koulua
u 37% saanut yksilöidyn opetussuunnitelman ja 42% hyötynyt siitä 
u 60% kokee yhteistyön koulun kanssa hyväksi
u 12%-20% ei uskalla lääkärille/sairaalaan huonon kohtelun takia 
u 87% ei saa kotiin kunnallisia tukitoimia tai avustajaa
u 25% perheistä saanut ongelmia lastensuojelun kanssa
u 51% mennyt huonompaan kuntoon asteittain lisättävästä liikunnasta
u Perheet joutuvat suostumaan haitallisiin hoitoihin lastensuojelun uhalla. 
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VAIKEASTI SAIRAAT
NORJALAINEN KYSELYTUTKIMUS (N=586 ME:tä sairastavaa ja
198 omaista)“Kun hätä on suurin, apu on lähinnä poissa” 

u Vakavasti sairaat ME-potilaat ovat erittäin haavoittuva
ryhmä, pienetkin virhearviot voivat johtaa sairauden
pitkäaikaiseen ja vakavaan pahenemiseen. 

u Hoito, joka huonontaa potilaan vointia on pahempi kuin
hoitamatta jä ̈ttäminen. 

u Kaikki, jotka ovat potilaisiin yhteydessä tarvitsevat
perustietoa ME-sairaudesta ja heidaän tulisi kunnioittaa
potilaiden ja omaisten kokemuksia, tarpeita ja
toivomuksia. 

u Kaikki hoito tulisi suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä
potilaan ja omaisen kanssa. 

Tiivistelmä Norjassa tehdystä selvityksestä vaikeasti sairaiden 
ME-potilaiden ja heidän omaistensa tilanteesta (15.9.2019)
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https://slme.fi/wp-content/uploads/2019/09/Tiivistelma_Norja_vakavasti_sairaat_ME.pdf


VAIKEA M.E. JA LETKURAVITSEMUS
RAPORTTI 
LOPPUTULOS: ”Erittäin vaikea M.E. voi aiheuttaa ongelmia ravitsemuksen ja 
nesteytyksen kanssa. Syitä voivat olla kyvyttömyys niellä, vakavat 
ruoansulatuskanavan ongelmat tai potilaan heikko kunto. Jotkut potilaat, 
joilla on erittäin vaikea ME, vaativat letkuruokintaa joko enteraalisesti tai 
parenteraalisesti. Tämän toteuttaminen voi usein viivästyä merkittävästi 
ammatillisen mielipiteen vuoksi, jolloin potilas voi saada vakavan 
aliravitsemuksen. Terveydenhuollon ammattilaiset eivät välttämättä tunnista, 
että ongelmat ovat suora seuraus erittäin vakavasta ME: stä, vaan 
mieluummin postuloivat psykologisia teorioita sen sijaan, että ne vastaisivat 
ensisijaiseen kliiniseen tarpeeseen. Esitämme viisi tapausraporttia, joissa 
letkuruokinnan aloittamisen viivästyminen johti hengenvaaralliseen 
vakavaan aliravitsemukseen. Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on 
varoittaa terveydenhuollon ammattilaisia näistä todellisuuksista” 
(konekäännös, korostukset lisätty)
Baxter ym. 2021 https://www.mdpi.com/2227-9032/9/4/459
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PEDIATRISET ME/CFS-POTILAAT

Kansainvälinen pediatrinen hoito-opas Rowe (2017): 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28674681/
Jason pediatriset diagnostiset kriteerit: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J092v13n02_01

VIDEO: Prof. Kristian Sommerfelt, lastenneurologi: “Barn och unga med ME/CFS” 
https://youtu.be/BB9-U18sKhQ
Miten tunnistaa nuoren ME-potilaan kognitiiviset vaikeudet (eng. tekstitys):
https://youtu.be/UJbU4KRmQOw
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28674681/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J092v13n02_01
https://youtu.be/BB9-U18sKhQ
https://youtu.be/UJbU4KRmQOw


LASTENSUOJELUILMOITUKSET

u BRITTILÄINEN RAPORTTI: Tutkittiin 121 ME/CFS-lasten perheisiin
kohdistunutta epäilyä/ilmoitusta.

u Kaikki syytökset todettiin perättömiksi. 
u Väärinkäytöksistä ei ollut näyttöä yhdessäkään tapauksessa.

Colby (2014) ”False Allegations of Child Abuse in Cases of Childhood ME”
Katso myös: www.tymestrust.org
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http://www.tymestrust.org/


MITEN SUOJELLA ME/CFS-PERHEITÄ 
VIRHEELLISILTÄ TOIMENPITEILTÄ

u NICE HOITOSUOSITUS - LUONNOS (UK 2020) 
u Kappale 1.7. ”Safeguarding”:

u ME/CFS-oireet voidaan sekoittaa pahoinpitelyn tai laiminlyönnin merkkeihin, 
siksi päätökset tulee pohjautua ME/CFS-asiantuntemukseen

u Seuraavat asiat eivät ole todisteita väärinkäytöksistä:
u Lapsen epätyypilliset fyysiset oireet
u Pitkittyneet/uusiutuvat koulupoissaolot
u Vanhemmat osallistuvat lasta koskeviin palavereihin
u Hoidoista kieltäytyminen/itsemäärääminen. 
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ME/CFS-LASTEN HUOSTAANOTOT 

ASIANTUNTIJALAUSUNTO Emer. Prof. Ola D. Saugstad MD, phD, Arvo Ylppö-
mitalisti, WHO-neuvonantaja, >270 vertaisarvioitua tutkimusta
u ”Nämä lastensuojelutapaukset perustuvat päivittämättömään näkemykseen 

ME:stä toiminnallisena häiriönä, jota voidaan hoitaa jättämällä fyysiset oireet 
huomioimatta ja lisäämällä koulunkäyntiä sekä fyysistä ja sosiaalista 
aktiivisuutta. Vanhempia syytetään hengenvaarallisesta heitteelle 
jättämisestä heidän antaessaan lastensa levätä rauhassa. Tämä asenne
sivuuttaa WHO:n tautiluokituksen, IOM-raportin, CDC-suositukset, 
biolääketieteellisen tutkimuksen ja kansainvälisen konsensuksen mukaisen
ME/CFS-määritelmän vakavana, somaattisena sairautena, jossa
ylikuormituksesta voi olla pitkäaikaista tai jopa pysyvää haittaa. Nuorten ME-
potilaiden erottamisella vanhemmistaan ei tiedetä olevan terapeuttista
hyötyä. Päinvastoin, tämä näyttöön perustumaton käytäntö on aiheuttanut
haittaa, eikä sitä tulisi hyväksyä.”

u Saugstad (2019) ME in the Young. Time to Repent,  Acta Paediatrica Vol 109:4 
Käännös.
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TULEVIA 
KYSELYTUTKIMUKSIA
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Ø European ME Alliance Pan-European ME 
Patient Survey (N >12,000): 
yleiseurooppalainen ME-tutkimus.

Ø Invalidiliitto: “Kroonista
väsymysoireyhtymää sairastavien terveys
ja toimintakyky sekä haasteet
esteettömyydestä” (Hiekkala ym. 2023?).

Ø TAVOITE: Saada vankkaa
tutkimusnäyttöä ME/CFS:ää sairastavien
u terveydestä ja toimintakyvystä
u osallisuutta edistävistä ja rajoittavista

tekijöistä
u palveluiden saatavuudesta Suomessa.



TERVEISIÄ PÄÄTTÄJILLE
1. ME/CFS:ää sairastavat tarvitsevat:
2. Asennemuutosta ja oikeutta: Yhdenvertainen mahdollisuus hoitoon ja sos. turvaan
3. Tiedon lisäämistä ME/CFS:tä itsenäisenä sairautena: Toimijoilla ajantasainen koulutus 

(KELA, koulu, lastensuojelu, sosiaalityö) > aikainen diagnoosi ja asianmukainen oireiden 
hallinta johtaa parempaan ennusteeseen ja vähempiin turhiin/haitallisiin toimenpiteisiin

4. Hyvää ja jatkuvaa hoitosuhdetta perusterveydenhuollossa
5. Erikoistuneita ME-yksikköjä ja hoitopaikkoja vaikeimmin sairaille kuten muissa P.maissa
6. Lääketieteellistä tutkimusta.

Kysymys ei ole onko meillä varaa hoitaa ME/CFS:ää sairastavia vaan
kuinka kauan meillä on varaa jättää heidät oman onnensa varaan.

Ehdotukset koottu mm.  Ahonen&Aranko 2019; Ruotsin eduskuntaistunnosta 5/ 2021.

63



LÄHTEITÄ

64



u Action for ME (2019) Big Survey 
u Ahonen&Aranko (2019), “Kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) sairastavilla vaikeuksia toimintakyvyssä ja toimeentulossa” 

https://tietopuu.aklinikkasaatio.fi/blogi/kati_ahonen_arno_aranko_kroonista_vasymysoireyhtymaa_mecfs_sairastavilla_vaikeuksia_toi
mintakyvyssa_ja_toimeentulossa

u Bakken ym. (2014) ”Two age peeks in the incidence of CFS/ME: a population-based registry study from Norway 2008-12
u Baiteman (2020) ME/CFS:g Essentials of Diagnosis and Management, Consensus Recommendations, Mayo Clinic.
u Bayliss (2014) “Overcoming the barriers to the diagnosis and management of CFS/ME in primary care” 
u Burgess ja Colby (20XX) ME/CFS Guidelines for Educational Psychologists. Professional Guides. The Young ME Sufferers Trust
u CDC (katsottu 5.11.2020) “ME/CFS” www.cdc.gov
u Colby (2014) ”False Allegations of Child Abuse in Cases of Childhood ME”
u Cullinan (2021) Perceptions of European ME/CFS Experts Concerning Knowledge and Understanding of ME/CFS among Primary Care 

Physicians in Europe: A Report from  EUROMENE, Medicina.
u Dahl, Ingebjorg (2018) Classic Pacing: For a Better Life with ME
u European ME Network (EUROMENE): konsensus-dokumentti : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8161074/
u Fluge, O ym. (2021) Pathomechanisms and possible interventions in ME/CFS. Journal of Clinical Investigation.
u Helfer & Pitkänen (1/2021): Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien 

kertomana. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia.
u Hvidberg, Brinth, Olesen, Petersen, Ehlers. The Health-Related Quality of Life for Patients with Myalgic Encephalomyelitis / Chronic 

Fatigue Syndrome (ME/CFS), PLOS ONE, 2015, DOI: 10.1371/journal.pone.0132421
u Institute of Medicine (2015) “Beyond ME/CFS: Redefining an Illness”, Washington: Nactional Academy Press.
u Jason ym. (2006) ”A Pediatric Case Definition for ME/CFS”  Journal of Chronic Fatigue Syndrome
u Jason ym.  (2008)  The Energy Envelope Theory and  ME/CFS” AAHQN Journal of Occupational Nurses 56/59: 189-195.
u Jason ym. 2020 “The Prevalence of Pediatric ME/CFS in a Community-Based Sample”.
u Jason LA & Benton M.(2009) The impact of energy modulation on physical functioning and fatigue and severity among patients with 

ME/CFS. Patient Education Couns.

65

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/blogi/kati_ahonen_arno_aranko_kroonista_vasymysoireyhtymaa_mecfs_sairastavilla_vaikeuksia_toimintakyvyssa_ja_toimeentulossa
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8161074/
https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tietopuu_katsauksia_1_2021_kun_uupumus_oli_arkea_muutenkin_koronapoikkeustila_vasymysoireyhtymaa_sairastavien_kertomana.pdf


u Julin, Per (2018) “Rapport från SBU om ME/CFS och erfarenheter från ME/CFS-mottagningen Stora Sköndal”
u Komaroff AL. (2019) Advances in understanding the pathophysiology of CFS. JAMA . 
u Komoraff, AL (2021) ME/CFS: When Suffering is Multipled, Healthcare 2021, 9, 919
u Lien, Katarina (2019) Abnormal blood lactate accumulation during repeated exercise testing in ME/CFS
u Liira, Helena (2019) ”Kroonisessa väsymysoireyhtymässä samoja piirteitä kuin talviunessa?” Lääkärilehti 36/2019 vsk 74, s 1942-3.
u ME Association (2015)  “No decisions about me without me. ME/CFS illness management survey results”
u ME-kanava: “Mikä PEM? ME/CFS-sairaus”(n. 5 min) https://www.youtube.com/watch?v=fVoCJT-YRzk
u ME-kanava: “Näkymättömät” (7 min.)
u Mestanza, Roosa (2019) Kroonisen väsymysoireyhtymän tallaama arki: Integroiva kirjallisuuskatsaus toimintaterapian mahdollisuuksista
u Nacul ym.  (5/2021) EUROMENE: Expert Consensus on the Diagnosis, Service provision, and Care of people with ME/CFS in Europe
u National Institute of Health (2017) Report on NIH Funding vs. Global Burden of Disease https://report.nih./gov/info_disease_burden.aspx
u Norges ME Forening (2020) ”Tilpasset undervisning for ME-syke – En god vei til sosial inkludering og bedret livskvalitet” 

https://www.meogskole.no/verktoykasse/
u Norges ME Forening (2016) Barn og unge med ME deres familier. Erfaringer med helsevesen, skole og kommunalt hjelpeapparat – hva 

utgor godeforlop? 
u Nylund, Annika (2018) De måste åtminstone tro oss: En enkätstudie om hur personer med ME/CFS blir bemötta I primärvården
u Parslow (2015) ”The relationship between healthcare and school is fundamental to ameliorate the impact of CFS/ME” 

https://www.ncbi.nlm.nig.gov/pmc/articles/PMC4680202/.nih.com
u Pheby ym (2020) A Literature Review of GP Knowledge and Understanding of ME/CFS: A Report from the Socioeconomic Working Group 

of the European Network on ME/CFS EUROMENE, Medicina.
u RME:s medlemsenkät 2018-2019Medan livet går förbi. Att (försöka) leva med ME/CFS https://rme.nu/wp-

content/uploads/2021/03/Slutversion-enkatrapport_2018-2019.pdf
u Rowe ym. (2017) “ME/CFS Diagnosis and Management in Young people: A Primer” , Front Pediatr. 295

66

https://www.youtube.com/watch?v=fVoCJT-YRzk
https://report.nih./gov/info_disease_burden.aspx
https://www.meogskole.no/verktoykasse/
https://www.ncbi.nlm.nig.gov/pmc/articles/PMC4680202/.nih.com
https://rme.nu/wp-content/uploads/2021/03/Slutversion-enkatrapport_2018-2019.pdf


67Ø Rowe (2020) Paediatric patients with ME/CFS value understanding and help to move on with their lives. 
Acta Paediatr. 2020; 109 (4):790-800.

Ø Ruuskanen, Salokangas (2015) Krooninen väsymysoireyhtymä, Duodecim, 2015;131:1532-4
Ø Saugstad (2019) ME in the Young. Time to Repent. Acta Paediatrica. Vol 109:4
Ø SBU (2018) “ME/CFS: En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering. https://www.sbu.se/295
Ø Schei ym. (2019), De alvorligste ME-syke: Sjukdomsbyrde och hjelpetilbud, Norges ME Fo ̈rening.
Ø Scheibenbogen ym.  (2017) The European ME/CFS Biomarker Landscape project: an initiative of the 

European network EUROMENE, Journal of Translational Medicine.
Ø Shepherd/Chaudhuri (2018) ME/CFS/PVFS. An Exploration of the Key Clinical issues.
Ø Sommerfelt, Kristian (2020) Luento : https://www.youtube.com/watch?v=dZzaRaW3QdE
Ø Terveyskirjasto Duodecim (2020) Krooninen väsymysoireyhtymä (CFS, ME)
Ø Underhill et al. (2020) Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Organic Disease or 

Psychosomatic Illness? A Re-Examination of the Royal Free Epidemic of 1955 Medicina.
Ø US ME/CFS Clinicians’ Coalition https://mecfscliniciancoalition.org/
Ø Vuorenmaa, Eliina (2020) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112724795 Vuorenmaa_Elina.pdf (532.0Kt)
Ø Waters ym. (2020) Myalgic Encephalomyelitis (ME) outbreaks can be modelled as an infectious 

disease: A mathematical reconsideration of the Royal Free Epidemic of 1955. Fatigue: Biomed. 
Health Behav. 2020;8:70–83.

Ø World Health Organization. International Classification of Diseases (ICD). (9/2020). 
Ø www.me-pedia.org
Ø www.tymestrust.org

https://www.sbu.se/295
https://mecfscliniciancoalition.org/
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112724795
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/349163/Vuorenmaa_Elina.pdf?sequence=5&isAllowed=y

