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Sammendrag 
Formål: Å få økt kunnskap om sykdomserfaringene til ungdom med kronisk 

utmattelsessyndrom (chronic fatigue syndrome/myalgisk encefalopati, CFS/ME). 

Sykdommen, uten kjent årsak, er kompleks og domineres av en uforklarlig, vedvarende 

utmattelse. Økt kunnskap om hva som preger sykdomserfaringene vil være nyttig for dem 

som møter ungdommene, som skolen og helsevesenet. 

Teoretisk forankring: Studien er forankret i et sosiologisk perspektiv på ungdom og 

ungdomshelse i Norge. Videre anvendes et fenomenologisk hermeneutisk perspektiv for å få 

frem ungdommenes subjektive erfaringer, og disse er belyst ved hjelp av valgt teori. På 

bakgrunn av intervjumaterialet ble det også relevant å trekke inn bedringsperspektivet. 

Metode: Studien er kvalitativ, og det empiriske materialet er innhentet fra syv ungdommer i 

alderen 15 til 17 år. Det ble benyttet en semistrukturert intervjuguide, og i analysen ble det 

transkriberte materialet gjennomgått flere ganger. Ord og uttrykk ble markert og deretter 

samlet og identifisert til temaer som var felles for informantene. Temaene som fremkom 

gjennom analysene, ble fortolket med teori.  

Resultater: I det første temaet, Kroppen og jeg, fremkom det fyldige beskrivelser av 

slitenheten samt frustrasjoner over det uforklarlige som skjedde med kroppen. Det neste 

temaet, Hverdagslivet, handlet om sykdommens konsekvenser for skole, fritid og samvær 

med vennene. Det siste temaet, Refleksjon og innsikt, inneholdt refleksjoner over egne 

sykdomserfaringer. Til tross for fortvilelse og frustrasjon fant de nye måter å takle hverdagen 

på, de så fremover og hadde håp om å bli friske. 

Konklusjon

Nøkkelord: Ungdom, kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME), hverdagslivet, utmattelse, 

fortvilelse, håp.

: Ungdom med CFS/ME møter en rekke utfordringer i hverdagen. Studien 

beskriver deres erfaringer og tydeliggjør behovet for økt kunnskap hos aktører innen skole og 

primærhelsetjenesten. Flere studier med tema som sosiale relasjoner, skole og håp for 

fremtiden, vil være nyttig og føre til en bredere forståelse for ungdommenes livssituasjon, noe 

som igjen i neste rekke vil komme ungdommene til gode.  
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Summary 

Purpose: The aim of this study was to gain increased knowledge of the illness experiences of 

adolescents with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalopathy (CFS/ME). The disease 

has no known cause, it is complex and dominated by an unexplained, persistent fatigue. 

Increased knowledge of the characteristics of these experiences may be useful for those who 

meet the adolescents, in school and the health care system. 

Theory: The study applied a sociologic perspective on youth and youth health in Norway. 

Furthermore a phenomenological hermeneutical perspective was applied. The illness 

experiences of the adolescents were interpreted in light of the chosen theories. The findings 

also entailed a recovery perspective. 

Method: A qualitative method was used, and the material was collected from seven 

adolescents 15 to 17 years old. Semi-structured in-depth interviews were conducted, and in 

the analysis the transcribed material was read through several times. Words and significant 

expressions were highlighted and then identified as themes through the analysis. The findings 

were interpreted by theory. 

Results: The first theme, The Body and I, showed rich descriptions of the fatigue and the 

adolescents’ frustration of the inexplicable that happened to their bodies. The next theme, 

Everyday Life, was about the consequences of the disease, related to school, leisure and 

friends. The last theme, Reflection and Insight, demonstrated reflections of their own 

experiences of the illness. In spite of despair and frustration they found new ways to manage 

their everyday life, they planned for the future and hoped to get well. 

Conclusion:

Key words: Adolescent, chronic fatigue syndrome (CFS/ME), everyday life, fatigue, despair, 

hope. 

 Adolescents with CFS/ME meet several challenges in their everyday life. The 

study describes their experiences and reveals the need for increased knowledge among those 

who work within school and primary health care. There is a need of future research within 

themes like social relations, school attendance and hope for the future, which will open up for 

a broader understanding for the young patient’s life situation. In the next step such knowledge 

will be beneficial for the adolescents. 
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Forord 
Når jeg nå avslutter arbeidet med masteroppgaven er det med et visst vemod over at denne 

inspirerende og utfordrende studieperioden snart er over. Gjennom tre år ved Avdeling for 

helsefag har dyktige forelesere oppfordret oss til refleksjoner og kritiske blikk på egne 

fagområder innen helse og samfunn. De har også gitt oss et lite innblikk i forskning og nyttig 

kunnskap om hvilke krav som stilles og bør stilles til det å forske. 

Mange har bidratt til å gjøre det mulig for meg å gjennomføre studiet og har vært til stor 

inspirasjon disse årene. En stor takk til Oslo universitetssykehus som har gitt meg 20 % 

permisjon med lønn gjennom hele studiet. Jeg setter også stor pris på vilje til praktisk 

tilrettelegging på arbeidsplassen når det har vært nødvendig. 

Tusen takk til mine to veiledere. Først Unni Sveen, ergoterapeut PhD og førsteamanuensis, 

ansatt ved Oslo universitetssykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus, som umiddelbart 

svarte ja til å være veileder. Hun har loset meg gjennom studiet. Hun har kommet med gode 

innspill og øst av sin erfaring, har alltid vært positiv og stilt seg til min disposisjon. Deretter 

Kari Nyheim Solbrække, sosiolog, dr polit. og førsteamanuensis ved UiO, Avdeling for 

Helsefag, Institutt for Helse og Samfunn. Hun har vært min kvalitative forankring og kommet 

sterkt inn i sluttfasen av studiet, spesielt i arbeidet med masteroppgaven. Hun har elegant vist 

hvordan kvalitativ forskning kan utøves og har inspirert meg til å leke med ord. Begge 

veiledere har vært til uvurderlig hjelp. 

Takk også til venner og familie som har vist forståelse og omtanke og som har invitert til 

fantastiske måltider på travle hverdager. En spesiell takk til min gode venn Cecilie Krüger 

som tålmodig og villig har diskutert problemstillinger med meg. Hun har kommet med nyttige 

innspill og refleksjoner, både underveis i studiet og ved skriving av oppgaven.  

 

Oslo, 12.08 2012 

Berit Widerøe Njølstad 
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«Å viske ut hele bildet fra den ene dagen til den neste, å bli et nytt menneske med hver 

gryende morgen i en følelsenes uopphørlig fornyet jomfruelighet – det, og bare det, gjør livet 

verdt å leve, for bare slik kan vi være det vi i dag ikke helt og udelt er. 

Denne morgenen er verdens første. Aldri før har denne rosafargen som strekker seg mot gult 

og varmt hvitt falt akkurat slik på husene der i vest der de med øyne av glass vender seg mot 

stillheten som følger med det tiltagende lyset. Denne stunden har aldri før vært til, og heller 

ikke dette lyset, heller ikke dette mitt vesen. Morgendagen vil være en annen historie, og det 

jeg skal se da, skal jeg se gjennom andre øyne, fylt av en ny visjon.» 

Fernando Pessoa, Uroens bok. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Gjennom mange års arbeid som ergoterapeut har jeg truffet utallige mennesker med 

forskjellig bakgrunn og ulike sykdomserfaringer. De siste årene har jeg engasjert meg i 

arbeidet med barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (chronic fatigue 

syndrome/myalgisk encefalopati CFS/ME), og det har slått meg flere ganger hvordan deres 

historier berører meg. De er midt i ungdomstiden, men en uforklarlig sykdom som domineres 

av utmattelse fører til at livene deres tar en pause. Slik en av ungdommene i studien uttrykker 

det når hun snakker om vennene: --- de har jo fortsatt med livet sitt --- for meg har tiden stått 

stille i tre-fire måneder, men for dem så har det skjedd ting ---. En av de andre tenker 

fremover og håper at hun er frisk og --- fortsetter med livet ---. Disse refleksjonene gjenspeiler 

det inntrykket jeg har fått av ungdommene gjennom disse årene og har vært medvirkende til 

at jeg ble nysgjerrig på og har ønsket å få mer kunnskap om deres erfaringer med å være syke 

over lang tid. Hvordan oppleves det for friske, sosiale og engasjerte ungdommer ikke å orke å 

være på skolen og heller ikke å treffe venner? Mye har skjedd siden jeg første gang traff en 

ungdom med diagnosen CFS/ME i 2006. Mange har engasjert seg for pasientgruppen, både 

forskere, helsearbeidere og pasientorganisasjoner, noe som har ført til økt interesse for og 

kunnskap om diagnosen. Likevel er det mye som gjenstår, og da jeg fikk mulighet til å delta i 

et tverrfaglig prosjekt som skulle omhandle barn og ungdom med CFS/ME (NorCAPITAL), 

ble det anledning til å gå videre med min interesse og få høre mer om deres egne opplevelser 

(Wyller, 2011).  

1.2 Kunnskap I feltet  
Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) er en alvorlig sykdomstilstand uten kjent årsak som 

kan ramme både barn, ungdom og voksne. Tilstanden preges av at personen opplever 

langvarig utmattelse og betydelig funksjonstap. Utmattelsen skiller seg vesentlig fra den mer 

normale slitenheten vi vanligvis opplever ved anstrengelse eller når vi snakker om å være 

trette, og flere beskriver den som en «vedvarende influensa». Tilleggssymptomene er 

komplekse og omfatter både nervesystemet, hormonsystemet og immunsystemet. Svært 

mange med CFS/ME beskriver subjektive plager med nedsatt konsentrasjon og hukommelse, 
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smerter i muskler og ledd, ømme lymfeknuter, hodepine og sår hals (Wyller, 2007). 

Pasientene får ofte et betydelig fravær fra arbeid eller skole, og enkelte er sengeliggende med 

omfattende hjelpebehov.  

1.2.1 Begrepsavklaring 

Det finnes i dag allmenn kunnskap om sammenhengen mellom psykologi og biologi, og det 

biopsykososiale perspektivet på menneskekroppen får gradvis mer innpass i den tradisjonelle 

medisinen (Knardahl, 2002). Fra kronikker og mediedebatter kan det likevel synes som om 

det nettopp er dette det handler om: uenighet i synet på årsaksforhold ved kronisk 

utmattelsessyndrom og diskusjon om sykdommen kan sies å være psykisk eller fysisk. 

 

Diagnosen er altså omstridt og har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Det er f.eks. 

uenighet om navnet på tilstanden. ME (myalgisk encefalopati) er kanskje det mest vanlige 

navnet som brukes i media og innen pasient-/brukerorganisasjoner, også internasjonalt (Prins, 

van der Meer, & Bleijenberg, 2006). Dette kan ha sammenheng med begrunnelsen om en klar 

biologisk årsak, gjerne utløst av en infeksjon eller vaksine, noe som blir understreket av 

Carruthers et al. (2011) i en nylig publisert artikkel om internasjonale diagnosekriterier. Når 

ME er utløst av virus, blir sykdommen kalt postviralt tretthetssyndrom (Kreyberg, 2004) og 

får diagnosekoden G 93.3 i WHO’s klassifikasjonssystem ICD-10. ME blir her betraktet som 

en nevrologisk sykdom. Nevrasteni er en annen betegnelse på tilstanden som ble beskrevet så 

tidlig som i 1869 (Wyller, 2007; Bondevik & Lie, 2007). Den refererte til en epidemisk form, 

der man ikke fant noen organisk utløsende årsak. Det er uenighet om kriteriene for å sette 

denne diagnosen, og flere har hevdet at det er en form for psykiatrisk lidelse (Prins et al., 

2006; Wessely, 1990). Nevrasteni har fått diagnosekoden ICD-10 F 48 og er i dag klassifisert 

som en nevrose som kan utløses av fysisk sykdom. 

 

CFS (Chronic fatigue syndrome) brukes mest internasjonalt og innen flere forskningsmiljø i 

Norge (Prins et al., 2006; Wyller et al., 2007). Her legges det vekt på en beskrivelse av 

tilstanden på grunn av manglende underliggende patofysiologi og derfor ingen sikre 

årsaksfaktorer. Det pekes på en rekke sammenfallende og utløsende faktorer, som enkelte 

langvarige infeksjoner (mononucleose, mycoplasma lungebetennelse), dramatiske hendelser i 

livet (vanskelig skilsmisse til foreldre, en nær person som dør), genetikk (sårbarhet) og/eller 

personlighetstrekk (ofte skoleflinke og pliktoppfyllende). Ofte brukes en kombinasjon av 
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navnene (CFS/ME eller ME/CFS), noe som kan indikere at man ikke ønsker å ekskludere 

noen av gruppene. I denne studien velger jeg hovedsakelig å bruke betegnelsen CFS/ME. 

Enkelte ganger, som i intervjuene, vil jeg likevel bare skrive ME fordi informantene selv 

brukte denne betegnelsen eller fordi det er naturlig i denne konteksten. 

1.2.2 Definisjoner 

Den store uenigheten om diagnosen kan delvis tilskrives de uavklarte årsaksforholdene og 

delvis de subjektive beskrivelsene av sykdommen. Først i 1994 ble det oppnådd en konsensus 

om en revidert definisjon fra det amerikanske CDC (Centers for Disease and Control and 

Prevention), de såkalte Fukudakriteriene (Fukuda et al., 1994; Prins et al., 2006). For å få 

diagnosen CFS/ME kreves det her en uforklarlig vedvarende eller tilbakevendende utmattelse 

av minimum seks måneders varighet. I tillegg kreves det minimum fire av åtte spesifikke 

medfølgende symptomer, som nedsatt hukommelse og/eller konsentrasjon, sår hals, ømme 

lymfekjertler, muskel- og/eller leddsmerter, hodepine, søvnproblemer som ikke bedres av 

hvile eller sykdomsfølelse mer enn ett døgn etter fysisk anstrengelse (Wyller et al., 2007). 

CDC-kriteriene er blitt satt som standard i Norge og flere vestlige land og er mest brukt i 

forskning. Også andre diagnosekriterier er utviklet, som Oxfordkriteriene (Sharpe, 1991) og 

Australiakriteriene (Lloyd, Hickie, Boughton, Spencer, & Wakefield, 1990). Enkelte fagmiljø 

har argumentert for bruk av Canada-kriteriene som ble utarbeidet i 2003 (Carruthers et al., 

2011; Wyller, 2011).  Disse ville gi en mer homogen pasientpopulasjon fordi de helt utelukker 

mentale symptomer 

 

Mange er enige om å bruke en mer pragmatisk definisjon i klinisk praksis, noe som vises både 

i norske (Wyller, 2008) og internasjonale (Baker & Shaw, 2007) retningslinjer. Wyller (2011) 

lister opp tre hovedkrav som må oppfylles for å få diagnosen CFS/ME: 

• Utmattelsen må være langvarig – for voksne er kravet seks måneder, mens for barn og 

unge er det enighet om at tre måneder er tilstrekkelig sykehistorie. 

• Utmattelsen må være uforklarlig – den kan ikke forklares av annen veldefinert 

sykdomsprosess, og det må være gjennomført en tilstrekkelig grundig utredning for å 

utelukke andre diagnoser. 

• Utmattelsen må gi et omfattende funksjonstap – den må føre til en vesentlig endring av 

daglige aktiviteter og omfatte både lystbetonte og pliktmessige gjøremål. 
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Den pågående forskningen omkring CFS/ME fører til at stadig ny kunnskap tilføres for å 

kunne se det store bildet. Likevel kan det synes som om uenigheten ikke er blitt mindre, 

hverken når det gjelder årsak eller tilnærming/behandling. 

1.2.3 Forekomst og prognose 

De store uenighetene om definisjonen av CFS/ME har fått konsekvenser for resultatene av 

epidemiologiske studier, og det er derfor stor variasjon bl.a. på hva som presenteres som 

forekomst. Basert på internasjonale studier er prevalensen i Norge anslått til om lag 9000 – 

18000. Av disse er 5-600 under 18 år. Ca. 75 % er kvinner (Wyller, Bjørneklett, & Brubakk, 

2006; Wyller et al., 2007). CFS/ME forekommer i de fleste land og kulturer (Wyller, 2011), 

men mye tyder på at tilstanden er overrepresentert i vestlige land. De fleste som får CFS/ME 

har et langvarig sykdomsforløp, gjerne over flere år. For barn og unge er imidlertid 

langtidsprognosen svært god, og de fleste blir friske (Anbu & Cleary, 2009; Cairns & Hotopf, 

2005; Rowe, 1999). 

1.2.4 Behandling 

Det er stor uenighet om hva som er den beste formen for behandling og rehabilitering, noe 

som igjen har sammenheng med at fagmiljøene har ulike oppfatninger om hva sykdommen 

kan skyldes (Knoop, Stulemeijer, de Jong, Fiselier, & Bleijenberg, 2008; Prins et al., 2006; 

Stulemeijer, de Jong, Fiselier, Hoogveld, & Bleijenberg, 2005). Det finnes fortsatt ingen 

helbredende medisin selv om mange har utbytte av symptomlindrende behandling. Flere 

studier viser imidlertid at kognitiv atferdsterapi (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) og 

gradert treningsterapi (Graded Exercise Therapy, GET) har god effekt på symptomer og 

funksjonsnivå (Edmonds, McGuire, & Price, 2004; Rimes & Chalder, 2005). Disse 

behandlingsformene anbefales også i kunnskapsbaserte retningslinjer for håndtering av 

CFS/ME (Baker & Shaw, 2007), men de ulike fagmiljøene blir ikke enige om hvor gode 

behandlingsmetodene er, både i Norge og internasjonalt (Chambers, Bagnall, Hempel, & 

Forbes, 2006; Larun & Malterud, 2011; White et al., 2011; Wyller, 2007; Wyller et al., 2007). 

Flere er enige om betydningen av å hjelpe pasientene til å håndtere hverdagen best mulig ved 

å bruke pragmatiske, fleksible program som er basert på prinsipper innen CBT og GET (Van 

& Luyten, 2009). 
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Det finnes en rekke studier med utprøving av farmakologiske og immunologiske 

medikamenter (Rimes & Chalder, 2005; Wyller et al., 2007), men fordi det fortsatt ikke finnes 

en kur, er det mange som har prøvd ut alternativ behandling, som homeopatisk medisin eller 

kosttilskudd (ibid). De siste årene har det også vært mye fokus på en mer psykologisk 

tilnærming: Lightning Process (LP), et tre dagers kurs hvor man lærer en metode utviklet av 

Phil Parker (Parker, 2012). LP ser på sammenhengen mellom kropp og sinn og hvordan disse 

gjensidig påvirker hverandre. Metoden kombinerer prinsipper fra ulike teknikker som 

nevrolingvistisk programmering (NLP), osteopati og klinisk hypnoterapi, og pasientene lærer 

fysiske og mentale øvelser for å bli friske. Det diskuteres hvor god metoden er, og det 

mangler fortsatt vitenskapelig dokumentasjon av effekten. 

1.2.5 Nyere forskning 

I 2009 ble det publisert en studie som mente å påvise en sammenheng mellom et virus 

(XMRV) og CFS/ME (Lombardi et al., 2009). Dette er imidlertid blitt tilbakevist i en rekke 

senere studier og ble derfor ikke det store gjennombruddet for å løse ME-gåten, som mange 

håpet på (Carlowe, 2010). Nylig er det også publisert en norsk studie med funn hvor det 

argumenteres for at CFS/ME er en autoimmun sykdom som kan behandles med en type 

cytostatika (Fluge et al., 2011). Til tross for at dette var en liten studie med kun 15 pasienter 

som fikk medikamentet rituximab, har det viste seg å være stor interesse for deres funn, og en 

ny større studie er igangsatt. Debatten i media har til tider vært opphetet, og motsetningene 

mellom de ulike fagmiljøene har blitt enda tydeligere; de som mener at årsaken til CFS/ME er 

rent biologisk, og de som mener at det foreligger en mer kompleks årsakssammenheng der 

også psykiske faktorer kan ha en betydning.  

1.2.6 Er CFS/ME en ny sykdom? 

Mye tyder på at fenomenet har eksistert i mange år. På 1860-tallet oppstod diagnosen 

nevrasteni, med symptomer som har mye til felles med utmattelsessyndromet. Karin 

Johannisson (2010) skriver om sykdommer som har kommet og gått gjennom tidene, og som 

kanskje også har endret navn og form. Nerveleger på begynnelsen av 1900-tallet fortalte 

historier om ekstremt trette pasienter som ikke klarte å sitte oppreist under konsultasjonen 

(ibid). Det er også likhetspunkter mellom dagens kronisk utmattelsessyndrom og utmattelsen 

som fulgte sykdommer som gulf war-syndrome, og flere mener det kan være samme fenomen 
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med litt forskjellig uttrykk (Wyller, 2008). Hva kan så en tilstand som CFS/ME være uttrykk 

for? Hvordan og hvorfor oppstår dette fenomenet i vår tid? Samfunnet er preget av raske 

endringer med krav til selvrealisering. Dagens ungdom har uendelige muligheter til 

individuelle valg av studier, yrke og fritid (Strandbu & Øia, 2007), og konsekvensene kan bli 

store dersom man velger feil. I flere miljø blir det diskutert om disse forholdene kan være 

medvirkende til at noen får CFS/ME. Dette er spørsmål som også opptar meg og som har 

bidratt til å utvikle og prege min egen studie knyttet til ungdom med CFS/ME.  

1.2.7 Ungdom med CFS/ME og konsekvenser for dagliglivet 

Når det gjelder ungdom, representerer CFS/ME et av de viktigste helseproblemene i vår tid 

(Wyller et al., 2007; Wyller et al., 2006). Svært mange har utfordringer knyttet til daglige 

aktiviteter, både hjemme, på skolen og i fritiden (Anbu & Cleary, 2009; Garralda & Chalder, 

2005; Jordan & Robinson, 2001; Taylor et al., 2010). Mange har søvnvansker og får endret 

døgnrytme. Dette får konsekvenser for ungdommenes hverdag, noe som ikke minst viser seg 

ved uttalt skolefravær (Taylor et al., 2010). En nylig publisert britisk studie viser at 

uidentifisert CFS/ME er den viktigste årsak til skolefravær hos barn og unge (11 til 16 år) 

(Crawley, Emond, & Sterne, 2011). Å være borte fra skolen vil også for mange si at de mister 

kontakten med vennene ettersom de heller ikke orker å treffe dem på fritiden, slik Taylor et al. 

(2010) påpeker. 

 

Uenigheten blant ekspertene om hvilken plass denne tilstanden skal ha innen det medisinske 

området, fører også til usikkerhet for de som blir syke (Wyller et al., 2007). Selv om det ikke 

stilles krav til mer enn tre måneders utmattelse for at barn og unge skal få diagnosen 

CFS/ME, viser det seg i praksis at mange kan være syke både i ett og to år før de endelig får 

diagnosen. Flere forteller om stigmatisering, og de opplever å bli mistrodd av familie og 

venner, på skolen og i møtet med helsevesenet (MD, Jordan, & Robinson, 2001; Baker & 

Shaw, 2007).  

1.3 Problemstilling 
De siste årene er det gjort flere studier på barn og ungdom med CFS/ME, og mange av disse 

er kvantitative (Anbu & Cleary, 2009; Baker & Shaw, 2007; Chambers et al., 2006; Garralda 

& Chalder, 2005; Knoop et al., 2008; Taylor et al., 2010; Wyller et al., 2007; Wyller, 2011). 
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Flere anbefaler at det bør gjøres kvalitative studier og viser til betydningen av å lytte til 

pasientenes historier (Van Houdenhove, 2002; Whitehead, 2004). Jeg har imidlertid funnet få 

studier om hvordan ungdommene selv opplever sin situasjon (Hareide, Finset, & Wyller, 

2011; Jelbert, Stedmon, & Stephens, 2010; Webb et al., 2011). Mitt store erfaringsmateriale i 

klinisk praksis, med samtaler og intervjuer av ungdommene, har som allerede antydet ført til 

at jeg ønsker å gå mer i dybden på deres egne erfaringer. Jeg har valgt ut to spørsmål som 

danner oppgavens problemstillinger. Med disse ønsker jeg for det første å få frem kunnskap 

om opplevelsen av å ha CFS/ME, og hvordan hverdagen arter seg for ungdom med denne 

diagnosen. For det andre ønsker jeg også å få frem hva de tenker om veien videre. 

 

1. Hvordan er det for norske ungdommer å leve med CFS/ME? 

2. Hva preger disse ungdommenes forestillinger og drømmer om fremtiden? 

1.3.1 Hensikt 

Hensikten med studien er å få økt kunnskap om feltet, spesielt om ungdommenes egne 

opplevelser og erfaringer med CFS/ME og deres oppfatning av muligheten for igjen å kunne 

leve et vanlig liv med skole, fritid og venner. Økt kunnskap vil kunne gi større forståelse for 

ulike sider ved å være alvorlig og langvarig syk i en sårbar ungdomstid. Dette kan igjen være 

nyttig for dem som møter ungdommene på deres ulike arenaer, som skolen og helsevesenet. 

For å få dette til, har jeg valgt ut perspektiver og begreper som i stor grad vektlegger hvordan 

sykdom må sees i relasjon til samfunnet den syke lever innenfor og hvordan dette ser ut fra 

den sykes eget subjektive ståsted. Hovedpilarene i denne tenkemåten er hentet fra 

sosiologiske perspektiver på hva som kjennetegner ungdomslivet i Norge i dag, kombinert 

med et fenomenologisk hermeneutisk blikk på sykdom og helse. 

1.4 Oppgavens oppbygning og avgrensning 
Jeg har valgt å dele oppgaven inn i 5 hoveddeler og vil her gjøre rede for oppbygningen.  

Kapittel 1 er som allerede vist en innledning og bakgrunn for valg av tema. Deretter følger en 

beskrivelse av diagnosen CFS/ME, og jeg viser videre til uenighet om diagnosen i ulike 

fagmiljø og trekker frem relevant forskning om temaet. For å avgrense et stort tema, valgte 
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jeg å fokusere på aktuell forskning relatert til barn og ungdom med CFS/ME.  I denne delen 

skrev jeg også problemstilling og hensikt med studien.  

Kapittel 2 omhandler det teoretiske rammeverket i oppgaven. Aller først presenterer jeg et 

sosiologisk perspektiv på ungdom og ungdomshelse i Norge. Videre har jeg hentet inspirasjon 

fra flere andre teoretiske perspektiver, i hovedsak det fenomenologisk hermeneutiske. Dette 

har fungert som en ramme for min forståelse og fortolkning av materialet. Her har jeg først og 

fremst støttet meg til Svenaeus, Bengtsson og Van Manen, som viser til sentrale filosofer 

innen den fenomenologisk hermeneutiske tradisjon. Jeg har også latt meg inspirere av Borg, 

Deegan og Davidsson i deres beskrivelser og erfaringer med hverdagslivet sett i lys av 

recovery eller bedringsperspektivet. 

Kapittel 3 beskriver metoden, og her redegjøres det for de forskjellige fasene av 

forskningsprosessen. Jeg viser hvordan egen forforståelse har fått innvirkning på valg av tema 

og utarbeidelse av intervjuguide, noe som har gitt grunnlag for refleksjoner omkring egen 

forskerrolle, samt de etiske overveielser jeg har lagt til grunn. Jeg beskriver også hvordan jeg 

skaffet utvalget av informanter og deretter forberedelse, gjennomføring og transkripsjon av 

intervjuene. Kapittelet avsluttes med en utfyllende beskrivelse av selve analyseprosessen og 

hvordan de ulike temaene ble arbeidet frem. De tre sentrale temaene har jeg kalt Kroppen og 

jeg, Hverdagslivet og Refleksjon og innsikt. 

Kapittel 4 tar for seg studiens funn og fortolkninger med en empirinær analyse av 

datamaterialet. For hvert av de tre temaene følger en diskusjonsdel, og her blir resultatene 

drøftet i lys av de teoretiske perspektivene jeg tidligere har presentert. 

Kapittel 5 inneholder en oppsummering av diskusjonen fra forrige kapittel. Jeg trekker frem 

mulige svakheter ved studien og avslutter med å foreslå mulige temaer for videre forskning. 



9 
 

2 Teoretisk rammeverk 

2.1 Sosiologisk perspektiv på ungdom og 
ungdomshelse i Norge 
For å komme mer i dybden av utfordringene norsk ungdom med CFS/ME møter, har jeg som 

nevnt innledningsvis valgt å knytte dette opp mot aktuell ungdomsforskning. Hva 

kjennetegner moderne ungdom i dagens Norge? For å belyse dette har jeg valgt å støtte meg 

til Strandbu og Øia sin relativt ferske bok Ung i Norge, hvor noen sentrale utviklingstrekk 

skisseres (Strandbu & Øia, 2007). Hoveddelen av boka bygger på to landsdekkende 

undersøkelser i 1992 og 2002 for ungdommer i Norge, fra 13 til 19 år. Innledningsvis trekkes 

ulike perspektiver på ungdom frem, det være seg som en form for mentalitet eller 

sinnstilstand, som aldersbestemthet, eller som kriterium på sosial status eller rolle. Selv 

fremhever Strandbu og Øia betydningen av å betrakte ungdomsbegrepet som en sosial 

prosess, som en transformasjon fra barndom til voksenlivet. Denne perioden kan betegnes 

som en livsfase og en overgang til voksenlivet, noe som innebærer en ny tilværelse med 

plikter og ansvar. De unge må frigjøre seg fra familien og bli selvstendige, ta egne 

beslutninger og stå til ansvar for disse. Forfatterne understreker at denne perioden er sosialt 

særegen og kan variere fra generasjon til generasjon. 

2.1.1 Endringer i samfunnet – konsekvenser for ungdomsrollen 

En av de store endringene i det norske samfunnet som har hatt fundamentale konsekvenser for 

tenåringsgruppen er retten til videregående opplæring og dermed 13 års skolegang, et resultat 

av de to store utdanningsreformene på 90-tallet. Det innebærer at til forskjell fra tidligere 

forventes det nå mer skole utover ungdomsskolen. Dette har igjen medført at skolen har blitt 

en svært betydningsfull arena, ikke bare for læring, men også som sosial møteplass. Her 

utveksles både kunnskap og erfaring, og ungdommene får prøve ut egne holdninger og 

verdier. Skolen er således blitt en sentral del av ungdomslivet og ungdomskulturen og en 

inngangsport til fellesskapet med andre ungdommer. De som slutter tidlig eller ikke klarer å 

gjennomføre skolen, faller ofte lett utenfor sitt tidligere vennemiljø. 
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Evne til omstilling og til å tilegne seg kunnskap gjennom nye problemområder er således blitt 

noe av det som forutsettes ved vår tids modernitet (Krange & Øia, 2005). Dette kan illustreres 

ved at overføring av kunnskap mellom generasjonene også har endret form. Den teknologiske 

utviklingen har i økende grad blitt en integrert del av ungdommen og ungdomslivet. De lærer 

raskere og tar fortere opp det nye og fremtidige enn hva eldre mennesker gjør, og ofte er det 

de unge som må lære bort denne kunnskapen til de eldre. Den eldre generasjonen blir dermed 

avhengig av de unge for å fungere i samfunnet. Dette står i motsetning til tidligere, da 

kunnskap i all hovedsak ble overført fra de eldre til ungdommen. En annen vesentlig endring 

de siste ti årene er kommunikasjonsformen blant ungdom. De chatter og sender sms for å 

holde seg oppdatert og vite hvor de andre befinner seg til enhver tid. Å være spontan og 

impulsiv er en del av ungdomskulturen, og det er ikke behov for å planlegge i samme grad 

som tidligere. 

Samfunnsutviklingen har videre gått i retning av økt individualisering (Strandbu & Øia, 

2007). Ungdom er ikke lenger så bundet av foreldrenes klassebakgrunn, yrke eller bosted, og 

de er mer fristilt i sine valg (Krange & Øia, 2005). Økt frihet gir også mulighet til å skape sin 

egen identitet. På den annen side stilles det stadig større krav til at individet skal ta egne 

beslutninger og administrere eget liv, noe som også medfører å ta konsekvensene av sine valg. 

Individualisering innebærer altså økt frihet for den enkelte samtidig som de gamle 

samfunnsstrukturene svekkes, og rammene utgjør i større grad usikkerhet og uforutsigbarhet. 

Presset på den enkelte øker, og ungdommene befinner seg i en sårbar og utsatt posisjon. Kort 

sagt: økt frihet gir også større mulighet til ikke å lykkes. 

Betydningen av idrettsdeltagelse hos ungdom er også sentral i denne sammenhengen 

(Strandbu & Øia, 2007). Den organiserte lagidretten utgjør en stor del av ungdomskulturen. 

Her møtes ungdom fra ulike sosiale lag og med forskjellig livsstil, og de får samme 

muligheter til å lykkes i konkurransene. Trivsel og opplevelse av mestring vokser frem som 

noen av motivasjonsfaktorene for å fortsette. Det er ingen entydig konklusjon om at idrett gir 

høy status blant ungdom, men fordi «alle» driver med en eller annen form for trening eller 

idrett, blir det fremholdt som viktig. Idrett kan dermed betraktes som en viktig sosial arena. 

Det samme kan sies om annen organisert fritidsvirksomhet, som å synge i kor eller delta i 

miljøbevegelsen. Det handler om å skape en meningsfylt fritid, og sett fra et sosiologisk 

synspunkt blir slike fritidsaktiviteter ansett som et gode for den «sosiale integrasjonen» 

(s.143). 
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De mange endringene som har skjedd for ungdom i Norge fra 90-tallet og frem til i dag, som 

jeg her har skissert, har også medført økt sårbarhet og større krav til tilpasning (Kvalem & 

Wichstrøm, 2007). Med et slikt blikk på ungdom og samfunn får man særlig øye på hvordan 

helse handler om mye mer enn fravær av sykdom (Andrews, 1997).  Hvor robust man er for å 

møte utfordringer i livet fremstår som helt sentralt. Helse handler i denne forstand om å kunne 

relatere seg til andre, til å håndtere stress og kunne ta beslutninger. 

2.1.2 Sosiale relasjoner – betydning av venner 

Identitetsutvikling er en prosess av stor betydning i ungdomstiden. Overgangen til voksenlivet 

kan være smertefullt, med økt kritisk selvrefleksjon og usikkerhet knyttet til endring av roller 

(Kvalem & Wichstrøm, 2007). Ungdomsrollen og ungdomstiden innebærer at man i større 

grad søker seg bort fra familien, og venner får større betydning. Ungdom i dag er svært 

avhengig av sosiale tilbakemeldinger, og vennegjengen blir ofte en arena hvor de sjekker ut 

hva som gjelder til enhver tid, med interne uttrykk, kleskoder og andre symboler. Vennskap er 

altså svært viktig for den sosiale utviklingen, men ifølge Kvalem og Wikstrøm (2007) kan det 

også medføre stress stadig å bli sammenlignet med andre ungdommer. Det kan være 

belastende å oppleve forventninger fra andre til hvordan sosiale relasjoner skal leves. Gode 

vennskap er derfor av uvurderlig betydning i en tid med utvikling av selvbilde og identitet. 

Lojalitet og intimitet blir også ofte fremhevet av ungdommer som kvaliteter på en bestevenn 

(ibid). For mange har det stor betydning å oppleve et slikt vennskapsforhold som innebærer 

gjensidig støtte og beskyttelse.  

2.1.3 Kroppsbilde – utseende og kropp 

I løpet av tenårene skjer det store fysiologiske endringsprosesser, blant annet med pubertet, 

kognitiv og seksuell utvikling samtidig med endrede sosiale prosesser (Kvalem & Wichstrøm, 

2007). I vår kultur medfører fysiologiske endringer i kroppen gjerne til økt fokus på kropp og 

utseende. Vår tids kroppsideal er preget av verdier som egen vilje, disiplin, prestasjon og 

selvstendighet, og både i media og reklame fremheves betydningen av den perfekte kroppen 

(Engelsrud, 2006; Smedbråten, Råheim, & Heiberg, 2003). Sunt kosthold, trening og riktig 

livsstil er suksesskriterier for å oppnå dette idealet. Det er også mye fokus på den poserende 

kroppen som gjøres til objekt for andres blikk (ibid). De som ikke lever opp til kroppsidealet, 

har større sjanse for å utvikle et negativt kroppsbilde, noe som har vist seg å være en viktig 
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faktor i utviklingen av sykdommer som spiseforstyrrelser og depresjoner i ungdomstiden 

(Kvalem & Wichstrøm, 2007).  

Jeg har her trukket frem noen sentrale norske utviklingstrekk fra 90-tallet, som via et 

sosiologisk blikk er ment å sette ungdom og helse generelt, og forståelsen av det å være 

ungdom og leve med CFS/ME inn i en bredere samfunnsmessig kontekst. For å kunne 

analysere frem nyansene og dybdene i mitt datamateriale på en så god og relevant måte som 

mulig, har jeg også valgt å supplere det sosiologiske blikket med et fenomenologisk 

hermeneutisk blikk på sykdom. Hensikten er å legge til rette for å se samspillet mellom de 

samfunnsmessige rammene som ungdommene vokser opp i relasjon til, og på den andre side, 

hvordan det å være syk innenfor de samme rammene erfares av den syke selv. 

2.2 Fenomenologisk hermeneutisk perspektiv 
For å prøve å forstå og kunne gå i dybden av ungdommenes egen opplevelse av sykdom, 

velger jeg å støtte meg til et fenomenologisk hermeneutisk perspektiv. Jeg har tatt 

utgangspunkt i Fredrik Svenaeus (2005; 2000) og Max van Manen (1990). Begge disse 

refererer til sentrale filosofer innen den fenomenologiske tradisjon, som Edmund Husserl 

(1859-1938), Martin Heidegger (1809-1976) og Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). 

Allerede her er det viktig å presisere at fenomenologi ikke er noe entydig begrep, men brukes 

med forskjellig betydning innenfor ulike disipliner (Svenaeus, 2005). Innen medisin og 

helsevesenet handler bruken av dette perspektivet spesielt om å få tak i erfaringen med 

sykdommen slik den enkelte opplever den. Og det er denne erfaringen og ungdommenes 

opplevelse av sykdom og utmattelse jeg ønsker å studere nærmere. Videre henviser jeg i 

analysene også til Jan Bengtsson (2005) som omtaler de samme filosofenes bidrag til 

livsverden, et sentralt begrep innen fenomenologi som jeg vil komme tilbake til senere i dette 

kapittelet. Han refererer også til Alfred Schütz (1899-1959) som bringer inn hverdagsverden 

som en parallell til livsverden. Også Hans-Georg Gadamer (1900-2002) blir omtalt hos disse 

forfatterne som en betydningsfull filosof i den hermeneutiske tradisjonen.  

 

Hvorfor er det så ikke tilstrekkelig kun å høre på ungdommenes fortellinger, om deres mange 

utfordringer i møte med helsevesenet, skole og venner (Prins et al., 2006; Wyller et al., 2007).  

Vil ikke historiene deres om utmattelse og smerte tale for seg selv? En symptombeskrivelse 

vil nødvendigvis ikke være tilstrekkelig for å kunne skape ny kunnskap med opplevelsen eller 
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erfaringen til de syke ungdommene. Det er derfor relevant og nyttig med et hermeneutisk 

perspektiv. Med et slikt perspektiv kan man tolke hva ungdommene utover «det talte ord» 

forteller om sine erfaringer. Heidegger, en av dem som videreførte den fenomenologiske 

tradisjonen, bruker fenomenologi og hermeneutikk om hverandre (Svenaeus, 2000), idet han 

peker på det grunnleggende begrepet ved begge perspektiv: det å forstå som innebærer å ta et 

skritt tilbake (s. 89). Van Manen (1990) peker på det hermeneutiske aspektet ved levde 

erfaringer, som skjer ved refleksjoner i ettertid og som gir erfaringene et minne. Ved å 

reflektere over hendelser, snakke om dem og fortolke dem, vil det kunne gi mening til 

fenomenet. Han sier videre om en fenomenologisk studie av et tema, at det ikke er 

tilstrekkelig å gjengi den erfarte hendelsen. I stedet må man søke å trekke frem de essensielle 

aspektene, eller også meningsstrukturene ved denne erfaringen. Dette, skriver han, er 

oppdraget ved fenomenologisk forskning og skriving: «to construct a possible interpretation 

of the nature of a certain human experience» (s. 41).  

 

Den tyske filosofen Edmund Husserl fremhevet nødvendigheten av å gå tilbake til «tingene 

selv» og var opptatt av hvordan fenomener viser seg for og tolkes av bevisstheten (Bengtsson, 

2005; Svenaeus, 2000). Å være bevisst betyr å være rettet mot verden, noe som igjen 

innebærer bevissthetshandlinger rettet mot objekter (Svenaeus, 2005, s.46). Det er disse 

handlingene, som altså stammer fra vår egen aktivitet, som gir verden mening, iflg. Husserl. 

 

I sin bok «Sykdommens mening» viser Svenaeus (2005) hvordan han bruker det 

fenomenologisk hermeneutiske blikket og plasserer sykdom i en filosofisk og kulturell 

kontekst. I fenomenologien er man ikke så opptatt av å finne årsaksforhold ved sykdom, men 

snarere få tak i opplevelsen av sykdom eller symptomer gjennom egen erfaring.  Og nettopp 

«levd erfaring» er et sentralt begrep som ofte nevnes i forbindelse med den fenomenologiske 

tradisjonen og som jeg vil utdype noe mer nedenfor. Ved å ta utgangspunkt i den subjektive 

opplevelsen, søker man å komme til en forståelse av den dypere meningen i den enkeltes 

erfaringer (Thagaard, 1998).  

 

Sykdom i det mer tradisjonelle biologiske perspektivet blir ofte omtalt som «disease» – å ha 

en sykdom. Her legges til grunn en mer reduksjonistisk forståelse av kroppen, der sykdom blir 

betraktet som fysiologiske avvik og svekket funksjonsevne (Nortvedt & Grimen, 2004). 

Sveneaus (2005) omtaler sykdomsbegrepet som «flerdimensjonale fenomener» (s.21) når han 
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viser til ulike måter å forstå sykdom på.  Han tar utgangspunkt i pasientens egen opplevelse 

av sykdom, det som på engelsk gjerne betegnes som «illness» og som kan illustrere 

sykdomsbegrepet i en fenomenologisk tradisjon. Han vil ikke forlate biologien. Tvert imot 

hevder han at disse to ulike måtene å forstå sykdom på ikke utelukker hverandre. Han 

understreker betydningen av hvordan de biologiske sykdomsprosessene oppleves av det syke 

mennesket, og hvordan disse erfaringene tolkes. Men sykdom må også sees i en historisk 

kulturell sammenheng. Sykdommer kommer og går, de kan skifte karakter og få nye navn, 

noe som også kan ha sammenheng med utvikling av ny kunnskap og sykdomsforståelse i det 

aktuelle tidsrommet (Bondevik & Lie, 2007; Johannisson, 2010). Jeg har i forrige del skissert 

hvordan dagens norske ungdomsrolle og ungdomsfase fortoner seg i dagens Norge, og dette 

representerer nettopp en måte å kontekstualisere hvordan tidsspesifikke kulturelle normer og 

verdier rammer inn og preger unge mennesker som lever med sykdom. 

 

Disse tre dimensjoner ved sykdommens mening som beskrevet over: biologi, opplevelse og 

kultur, er noe av det Sveneaus vektlegger i møtet med det syke mennesket. Og nettopp disse 

dimensjonene kan være nyttige som forståelsesbakgrunn i møtet med en slik type sykdom 

som kronisk utmattelsessyndrom. 

2.2.1 Livsverden 

Som nevnt ovenfor, vil jeg utdype begrepet livsverden, som er sentralt innen fenomenologi. 

Livsverden er iflg. Husserl den verden vi lever i til daglig sammen med andre, som vi har 

erfaring fra og er fortrolige med (Bengtsson, 2005; Svenaeus, 2005). Det er altså en sosial 

verden som deles med andre, men den er også en subjektiv verden slik den enkelte opplever 

den. Husserl la vekt på den direkte erfaringen og til opplevelsene av oss selv og verden. Med 

det ville han fremheve det meningsproduserende perspektivet, der verden blir til gjennom en 

rekke operasjoner som for oss blir meningsfylte. Meningen er derfor et resultat av vår egen 

aktivitet. Livsverden er prerefleksiv og tatt for gitt og finnes der som anonym og implisitt 

fungerende bakgrunn for alle aktiviteter og alt vi foretar oss (Bengtsson, 2005). Heidegger var 

inspirert av Husserl og introduserte «væren-i-verden» som begrep for livsverden (ibid, s.19). 

Denne livsverdenen er «oreduserbar, den kan inte överskridas i någon betydelse». Det er ikke 

mulig å stille seg utenfor verden, man er en del av den og forblir i den. Han er altså opptatt av 

hvordan vi mennesker er i handling og dialog med andre mennesker (Svenaeus, 2005). 

Merleau-Ponty er igjen inspirert av de foregående og bruker «væren-til-verden» om 
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livsverden, noe som skal uttrykke en kommunikativ relasjon til verden. Vi får tilgang til andre 

mennesker og ting gjennom det kommunikative og interaktive møtet (Bengtsson, 2005, s.35). 

Merleau-Ponty skiller seg vesentlig fra Heidegger i sin oppfatning av subjektet idet han mener 

subjektet har en kroppslig tilhørighet i verden. Hans kroppsbegrep skiller seg igjen fra 

biologiens kroppsbegrep fordi det etter hans mening ikke er noen motsetning mellom kropp 

og sjel. Tvert imot danner de en integrert helhet og betegnes «den levde kroppen» (ibid, s.22). 

Denne tvetydige oppfattelsen av kroppen som både subjekt og objekt er sentral i Merleau-

Pontys oppfattelse av livsverden. Schütz var opptatt av hverdagsverden der vi er gjensidig 

bevisst andre mennesker og deltar i hverandres liv. Hverdagsverden defineres som den 

virkelighet som uten videre blir tatt for gitt og er selvfølgelig. Den har både en romlig og en 

tidsmessig struktur i seg. «Her og nå» --- er sentrum for min oppmerksomhet. Hverdagen 

oppleves i forskjellige grader av nærhet og distanse. 

2.2.2 Levd erfaring 

Van Manen (1990) hevder at levd erfaring er både utgangspunkt og endepunkt ved 

fenomenologisk forskning. Han refererer til Dilthey (1985) for å beskrive levd erfaring som 

noe som “involves our immediate, pre-reflective consciousness of life: a reflexive or self-

given awareness, which is, as awareness, unaware of itself” (Van Manen, 1990, s.35). Han 

viser til følgende eksempel for å forklare dette: Som lærer i en ny klasse føler man alles blikk 

rettet mot seg. Denne følelsen av å bli sett på kan gjøre det vanskelig å oppføre seg og snakke 

helt naturlig. Han blir tvunget til å bli oppmerksom på erfaringen mens han erfarer den. Det 

er likevel først etterpå han kan reflektere over hva som skjedde. Levd erfaring har altså en 

temporal struktur i seg. Den kan ikke gripes i øyeblikket, men kommer til syne gjennom 

refleksjon i ettertid. Videre presiserer Van Manen at det er viktig å gjenkalle erfaringen slik at 

de viktige aspektene eller meningsstrukturene i erfaringen blir gjengitt.  

2.2.3 Kroppen som levd erfaring 

Så lenge vi er friske tenker vi ikke så mye på hvordan kroppen fungerer, men ved sykdom 

som fører til endringer i kroppen, blir vi mer oppmerksomme på at vi har en kropp (Svenaeus, 

2005). «Den levde kroppen» som representerer Merleau-Pontys kroppsoppfatning, innebærer 

et interaktivt forhold til alt vi møter i verden, den er vår tilgang til verden (Bengtsson, 2005). 

Leder (1990) refererer til Merleau-Ponty når han utdyper ideen om kroppen som 
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intersubjektiv. Kroppen er både synlig og seende, den berører og blir berørt. Det å leve i 

verden er noe vi først og fremst gjør som kropper. Vi kan derfor ikke oppleve, erfare eller 

sanse noe uten at det skjer gjennom kroppen.  Leder bringer også inn «the dys-appearing 

body» når han skriver om sykdom eller smerte og ubehag i kroppen, eller også om mer 

hverdagslige erfaringer som at man er sulten eller sliten. Han tematiserer omkring endret 

fokus ved sykdom, der for eksempel hodepine fører til oppmerksomhet og bevissthet om 

nettopp denne kroppsdelen. Kroppen blir betraktet som dysfunksjonell og kan da oppleves 

som fremmed, som et smertefullt fengsel man er fanget i (ibid, s.87). Slik kan det også 

oppleves for ungdommene som ikke engang orker å være sammen med venner eller gjøre 

andre hyggelige og lystbetonte aktiviteter.  

 

Jeg har i dette kapittelet trukket frem og belyst noen sentrale begrep innenfor det 

fenomenologisk hermeneutiske perspektivet som er relevant for min studie. Med en slik 

bakgrunnsforståelse vil jeg se nærmere på ungdommenes egne erfaringer med kronisk 

utmattelsessyndrom. Jeg vil trekke fram meningsaspekter fra materialet mitt som kan synes 

vesentlige, enten fordi mange har beskrevet dette fenomenet og det derfor kan tyde på en mer 

allmenngyldig betydning for denne pasientgruppen, eller fordi det ut fra den 

samfunnskonteksten som jeg har risset opp foran kan tenkes å være av spesiell betydning. 

2.3 Tilfriskning 
Et særegent tema som blir berørt i flere av intervjuene og som jeg underveis har fattet økt 

interesse for er tilfriskning. Til tross for at ungdommenes hverdag, ofte gjennom lang tid, er 

preget av utmattelse og manglende deltagelse på skolen og andre sosiale arenaer, er det 

forbausende hvordan de tenker og drømmer om fremtiden. Deres refleksjoner om det å 

komme tilbake til et liv med aktivitet og deltagelse har gjort meg nysgjerrig på å se disse 

refleksjonene i lys av bedrings- eller recovery-perspektivet. Det vil kunne bringe inn nye 

elementer i forståelsen av ungdommenes erfaringer. Jeg vil her i hovedsak referere til Borg 

(Borg, 2008), Deegan (Deegan, 1988) og Davidson (Davidson et al., 2005).  
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2.3.1 Bedringsprosesser 

Recovery-begrepet kan ha forskjellig betydning og anvendes på ulike måter. Ofte brukes det 

om å vende tilbake til en normal tilstand (Davidson et al., 2005), noe som refererer til å bli 

frisk eller helbredet etter en akutt sykdom som influensa eller et benbrudd. I denne 

sammenhengen forstås det som et resultat eller utfallsmål. Recovery slik jeg vil bruke det i 

min analyse, er ment å fange det Borg (2009) kaller en bedringsprosess. Med denne 

definisjonen legger man til grunn at sykdommen har forandret personen det gjelder. Å bli 

bedre eller frisk betyr dermed ikke at hun eller han bringes tilbake til sin tidligere normale 

tilstand. Bedring vil derfor innebære en aktiv prosess for å integrere sykdomshendelsen i en 

ellers positiv, konstruktiv endringsprosess. I denne prosessen lærer man å leve med og 

håndtere egen situasjon. Helt sentralt slik Borg ser det, handler bedringsprosesser om hva man 

selv gjør for å håndtere situasjonen. Recovery innebærer også en komponent av aksept av 

sykdommen, håp for fremtiden og ny selvforståelse. Dette blir også belyst av Deegan (1988) 

som mener at recovery innebærer livserfaring eller levd erfaring hos mennesker som 

aksepterer og overvinner utfordringer ved en sykdom.  

2.3.2 Hverdagslivet 

Borg (2009; 2008) fremhever at det er viktig å ta utgangspunkt i brukernes livsverden og 

deres levde liv i forståelsen av bedringsprosesser. I denne konteksten trekker hun frem 

betydningen av hverdagslivet. Hun viser til Gullestad (1989) når hun sier at «hverdagslivet er 

usynlig og lett å glemme nettopp fordi det er så selvsagt» (s.453). Hverdagens aktiviteter er en 

del av rytmene i det daglige livet og viser hvordan vi organiserer verden vi lever i (Hasselkus, 

2006). Dette støtter Gullestads perspektiv på hverdagslivet som organisering og funksjon, 

som handler om den daglige organisering av oppgaver og roller og hvordan vi forsøker å 

skape helhet og sammenheng i dagliglivet. Videre peker Gullestad også på et annet perspektiv 

som handler om hverdagslivet som erfaring og opplevelsen av mening for den enkelte. Dette 

perspektivet refererer til livsverden-begrepet, kjent innen fenomenologien (Bengtsson, 2005), 

og som innebærer det den enkelte opplever og erfarer som viktig for seg selv i samhandling 

med og i relasjon til andre (Borg, 2009). Hverdagslivet kan derfor sies å være det livet vi 

lever til daglig, også i en sosial kontekst, med de aktivitetene vi gjør som vi ikke tenker over 

fordi de er så selvfølgelige. Det handler om de hverdagslige tingene vi tar for gitt, som vi først 

oppdager betydningen av når vi ikke lenger har dem. 



18 
 

 

I dette avsnittet har jeg trukket frem noen aspekter ved tilfriskning som ble synlig for meg 

gjennom intervjuene og som jeg vil komme tilbake til i analysen. Jeg støtter meg til Borg 

(2009) når jeg vektlegger betydningen av hverdagsperspektivet ved bedringsprosesser. Det er 

jo nettopp i hverdagslivet, i den enkeltes naturlige miljø, at slike prosesser kan forekomme.  

 

Alt i alt har jeg i dette kapittelet presentert det teoretiske rammeverket. For å kunne analysere 

frem flere dimensjoner ved mitt intervjumateriale, og hvordan disse igjen er lenket sammen til 

hverandre har jeg valgt å vektlegge å være ung i Norge i dag som sykdommens sosiale 

kontekst, og videre, et fenomenologisk hermeneutisk perspektiv til å skape kunnskap om 

sykdommen som menneskelig erfaring. Endelig har jeg presentert og utdypet 

tilfriskningsbegrepet som også vil bli anvendt i mine analyser av ungdommenes fortellinger. 
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3 Metodisk tilnærming 

3.1 Valg av metode og design 
Valg av forskningsdesign i studien henger sammen med ønsket om å undersøke og forstå 

ungdommenes opplevelser og erfaringer med CFS/ME. Målet er å synliggjøre informantenes 

erfaringer med kronisk utmattelse for dermed å bringe frem kunnskap av betydning. 

Kvalitative forskningsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009) vil derfor egne seg godt som 

metode. Metoden er en profesjonell samtale som bygger på samspillet mellom intervjueren og 

den intervjuede og leder til produksjon av kunnskap. Det kvalitative forskningsintervjuet er et 

redskap til å belyse folks egen opplevelse av verden og få frem betydningen av deres 

erfaringer (s.21). 

 

Jeg har med dette designet valgt å basere meg på en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming 

til sykdom. I denne tradisjonen tar man utgangspunkt i den subjektive opplevelsen og søker å 

oppnå en dypere forståelse for den enkeltes erfaring (Kvale & Brinkmann, 2009), og det 

legges vekt på fyldige beskrivelser for å få frem flere sider ved det fenomenet som undersøkes 

(Van Manen, 1990). I fenomenologisk analyse bestreber man seg på å finne og forklare 

meningsstrukturer av fenomener (Svenaeus, 2000). Ved å anvende forskningsintervjuer 

ønsker jeg å legge til rette for et fortolkende blikk på ungdommenes fortellinger om sine 

opplevelser.  

3.2 Forforståelse  
All forståelse skjer på bakgrunn av noe som allerede er erfart og er ifølge Heidegger et 

grunnleggende mønster hos mennesket (Fangen, 2004). Vi kan altså ikke fri oss fra det vi 

tidligere har opplevd, og dette blir grunnlaget for hvordan vi forstår nye hendelser. Som 

forsker er det viktig å være åpen for å få en forståelse for det fenomenet man undersøker. 

Samtidig er vi preget av en forforståelse som også kan stå i veien for nettopp dette. Det er 

derfor viktig å være seg bevisst egen forforståelse og eventuelle forhåndsantagelser i 

forberedelse og ved gjennomføring av et dybdeintervju. 
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Å forske innen eget fagfelt har både fordeler og ulemper og medfører flere utfordringer 

(Heggen & Fjell, 1998). Min lange kliniske erfaring med pasientgruppen ungdom med 

CFS/ME har ført til at jeg har god kjennskap til hvordan sykdommen arter seg og hvilke 

konsekvenser det kan få for ungdommene. Jeg har gjennom de mange kartleggingsintervjuene 

i klinikken fått kunnskap om deres problemområder, og jeg har hørt mye om hvilke 

utfordringer de møter på sine forskjellige arenaer. Dette har ført til at jeg har hatt noen 

forhåndsantagelser, noe som igjen kan ha påvirket utarbeidelsen av intervjuguiden. Jeg har for 

eksempel stilt spørsmål om utmattelsen og hvilke konsekvenser det har fått for deres hverdag. 

Smerte, som også er en vesentlig del av symptombildet (Wyller, 2007; Prins et al., 2006), har 

jeg ikke hatt fokus på. Dette kan ha ført til at jeg har latt være å spørre om vesentlige sider 

ved sykdomserfaringene, unnlatt å følge opp kommentarer og utsagn og oversett sider som 

burde ha vært trukket frem. Jeg har likevel i ettertid forsøkt å reflektere over ungdommenes 

fremstillinger for på den måten å få tak i det vesentlige ved deres erfaring, slik van Manen 

(1990) viser til og utdyper.   

 

Studien ga en anledning til å få en dypere forståelse for ungdommenes egne 

sykdomserfaringer og økt kunnskap om CFS/ME. Denne kunnskapen vil kunne få betydning 

for videreutvikling av behandlingstilbudet for pasientgruppen, ikke minst gjennom råd og 

veiledning til andre barneavdelinger, skoler og til ulike aktører innen primærhelsetjenesten. 

Jeg har forsøkt å være bevisst på å skille mellom min rolle som terapeut og som forsker. Som 

ergoterapeut har jeg alltid med meg en bakenforliggende tanke om å være løsningsorientert, 

se på muligheter og komme med råd og innspill. Dette har ikke vært hensikten med disse 

intervjuene, og jeg har vært bevisst på ikke å påvirke ungdommene. I stedet har jeg, som 

Kvale (2009) presiserer, søkt å oppnå kunnskap om, og «hente inn beskrivelser om den 

intervjuedes livsverden for å kunne fortolke betydningen» (s.23). Dette ble etter hvert enklere 

når jeg klarte å frigjøre meg mer fra intervjuguiden. Jeg ble grepet av det ungdommene 

fortalte, og jeg merket at jeg virkelig ønsket å få tak i det spesielle ved deres erfaringer. Jeg 

opplevde det også nyttig å ha såpass mye kunnskap om kronisk utmattelsessyndrom. Da 

kunne jeg i større grad konsentrere meg om nyanser ved det de fortalte, noe som igjen kunne 

belyse opplevelsene av sykdommen og hva som preget deres hverdagsliv.  
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3.3 Utvalg - prosessen med å skaffe informanter 
Informantene ble rekruttert fra et tverrfaglig prosjekt for pasientgruppen ved Oslo 

universitetssykehus, NorCAPITAL, en omfattende randomisert, kontrollert medikamentell 

intervensjonsstudie, som hadde oppstart 01.03.10 (Wyller, 2011). Pasienter (12 til 18 år) med 

vedvarende tilbakevendende utmattelse i mer enn tre måneder, med betydelig funksjonstap 

som hindrer normal skolegang, ble inkludert i den store studien. En del av denne studien 

omhandler pasienterfaringer ved CFS/ME, og noen av ungdommene ble derfor spurt om å la 

seg dybdeintervjue om egne erfaringer.  Ungdommene ble inkludert fortløpende ettersom de 

ble inkludert i hovedstudien.  

 

Ni ungdommer ble intervjuet i perioden november 2010 til mai 2011. Jeg hadde et ønske om å 

prøve ut intervjuguiden for å se om spørsmålene var gode og relevante og for å få litt erfaring. 

Et par av spørsmålene fungerte ikke så godt, og jeg valgte derfor å utelate disse i de 

intervjuene som gjenstod. Jeg bestemte meg for at det første intervjuet skulle være et 

forsøksintervju og dermed ikke bli inkludert i egen studie. Da den andre informanten skulle 

intervjues et par uker senere, ble jeg overrasket fordi jeg gjenkjente henne fra et tidligere 

kartleggingsintervju ved en konsultasjon på sykehuset. Jeg gjennomførte intervjuet, men var 

redd for at min kunnskap om informanten skulle påvirke intervjusituasjonen, og at jeg dermed 

ikke ville være så åpen som ønskelig, slik også Kvale (2009) fremhever som viktig ved det 

kvalitative forskningsintervjuet. Jeg har derfor valgt å utelate også dette intervjuet fra egen 

studie. Før de neste ungdommene ble intervjuet, sørget jeg for å kontrollere at jeg ikke kjente 

dem fra tidligere.  

 

I ettertid tenker jeg at det ikke nødvendigvis var negativt å ha møtt informantene tidligere. 

Med tanke på deres unge alder kunne det oppleves positivt allerede å ha etablert en relasjon 

og dermed et tillitsforhold. Ungdommene som til slutt ble inkludert i egen studie, to gutter og 

fem jenter, var mellom 15 og 17 år da de ble intervjuet. De to første informantene, som ikke 

ble inkludert i studien, var begge jenter på henholdsvis 17 og 14 år.  

 

Ungdommene i utvalget var skoleflinke, og som ungdommer flest var de sosiale og hadde 

flere fritidsinteresser. Utvalget vil bli nærmere presentert i kapittel 4. 
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3.4 Intervjuene – forberedelse og gjennomføring 
I god tid før møtet med den første informanten utarbeidet jeg en semistrukturert intervjuguide 

som utgangspunkt for intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2009) (vedlegg 1). Den inneholdt noen 

tematiske forskningsspørsmål og flere intervjuspørsmål for hvert tema. Min erfaring med 

pasientgruppen gjorde at jeg hadde noen forhåndsantagelser om hvilke områder som kunne 

være aktuelle og nyttige å undersøke nærmere. Dette fungerte godt, spesielt etter at jeg fikk 

justert intervjuguiden som følge av erfaringene med pilotintervjuene. Informantene ble 

informert om formålet med intervjuet og at de når som helst kunne trekke seg om de ikke 

ønsket å fortsette. Jeg startet deretter intervjuet med et åpent introduksjonsspørsmål og 

fortsatte underveis med oppfølgende og spesifiserende spørsmål, slik Kvale & Brinkmann 

(2009) eksemplifiserer. Enkelte ganger fungerte det bra å bruke taushet som et middel til 

videre refleksjoner, som da en av ungdommene etter en kort pause reflekterte over at hun ble 

veldig seriøs, noe som var helt uvant for henne: «jeg pleier alltid å tulle bort alt – så det var 

jo veldig rart».  Andre ganger opplevdes det heller trykkende med taushet, noe som førte til at 

jeg i stedet gikk over til et annet tema. Men det kan like gjerne skyldes min manglende 

erfaring med oppfølgingsspørsmål for å få tak i flere nyanser og beskrivelser i samtalen. Ved 

flere tilfeller benyttet jeg fortolkende spørsmål ved å omformulere svarene. Med det ønsket 

jeg å være mer viss på at jeg hadde forstått meningen med informantenes utsagn. 

 

I starten var jeg som allerede nevnt noe bundet av intervjuguiden, og disse intervjuene ble 

heller ikke så lange eller utfyllende som jeg på forhånd hadde ønsket. Men etter hvert klarte 

jeg i større grad å frigjøre meg fra guiden, som da fungerte mer som en påminnelse som jeg 

av og til kastet et blikk på for å sikre at de temaene jeg hadde formulert ble inkludert. Jeg 

forsøkte oppriktig å lytte til hva informantene ville formidle. Jeg prøvde å fange opp ord eller 

uttrykk som kunne ha betydning, og disse fulgte jeg opp for å få informantene til å utdype 

nærmere slik at jeg kunne få en større forståelse for det enkelte fenomenet som ble omtalt.  

 

Alle intervjuene ble gjennomført på sykehuset, de fleste på et hyggelig rom med behagelig 

atmosfære hvor vi kunne sitte uforstyrret, og jeg opplevde at det ble en god ramme for 

intervjuene. Et par ganger måtte vi improvisere og gjennomføre intervjuene i mindre egnede 

lokaler hvor det enten var svært lytt eller hvor det var plassert en mengde møbler og utstyr så 

det knapt var plass til å sitte ved et bord. Jeg fikk likevel ikke inntrykk av at det fikk noen 
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negativ innvirkning på intervjusituasjonen. Samtalene ble tatt opp på digital lydopptaker, og 

ingen av informantene hadde motforestillinger mot dette. 

 

Jeg forsøkte å lytte aktivt til ungdommenes historier og få dem til å beskrive egne erfaringer 

slik at jeg kunne få en god forståelse for det de formidlet. Flere ganger erfarte jeg hvor 

annerledes det var å intervjue ungdommene på denne måten og hvordan det skilte seg fra de 

kartleggingsintervjuene jeg vanligvis gjør i mitt kliniske arbeid som ergoterapeut. Nå benyttet 

jeg anledningen til å spørre mer inngående, og til å plukke opp og forfølge tematråder de 

kastet frem. Flere ganger kom vi inn på temaer langt utenfor hva jeg hadde planlagt, men i 

ettertid så jeg at mye faktisk var relevant og bidro til å kaste lys over ungdommenes erfaringer 

på et bredere grunnlag. Dette understreker betydningen av å ha en åpen holdning når man gjør 

kvalitative intervjuer. Det at jeg i den kvalitative metodedel en av studiet allerede hadde prøvd 

å dybdeintervjue en person, ga meg en svært nyttig erfaring både i forberedelsen til og ved 

gjennomføringen av intervjuene.  

 

Jeg opplevde at ungdommene var svært forskjellige i hvor stor grad de fortalte om sine 

erfaringer og snakket om temaer utenfor intervjuguiden. Enkelte intervjuer ble forholdsvis 

korte, på omkring en halv time. Dette kunne ha sammenheng med min manglende erfaring 

som intervjuer, og jeg merket etter hvert at intervjuene ble lengre ettersom jeg selv ble mer 

avslappet i situasjonen. Likevel fikk jeg igjen noen korte intervjuer på slutten. Jeg har 

reflektert over dette og har tenkt at det kanskje også kan skyldes ungdommenes manglende 

erfaring i å bli intervjuet på denne måten. Enkelte svarte ganske raskt på mine spørsmål og ga 

seg ikke tid til noe særlig refleksjon, til tross for at jeg ba dem om å utdype nærmere og 

komme med eksempler. Noen av dem ga også uttrykk for at de var slitne og ikke orket å 

snakke så mye mer. 

3.5 Transkripsjon 
Intervjuene ble transkribert fortløpende, noe som var tidkrevende og ga rom for refleksjoner. 

Det at jeg selv foretok transkriberingen ga meg en nærhet til stoffet, slik Kvale & Brinkmann 

(2009) skisserer. Fordi jeg transkriberte så kort tid etter intervjuet, hadde jeg 

intervjusituasjonen friskt i minne, noe som også var til god hjelp da jeg leste gjennom 

notatene jeg hadde gjort umiddelbart etter hvert intervju. Den digitale lydopptakeren var av 
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god kvalitet og fanget opp mange detaljer som sukk og åndedrett, noe som bidro til å 

levendegjøre materialet og bekrefte inntrykkene jeg hadde notert i etterkant av hvert intervju. 

Ved ett av intervjuene strevde jeg med å høre hva som ble sagt på båndet, da informanten 

snakket lavt og til tider utydelig. Her kunne jeg med fordel ha bedt om en mer tydelig uttale 

helt i starten av intervjuet.  

 

Ved å transkribere fra muntlig til skriftlig form, blir intervjuene mer strukturerte og dermed 

bedre egnet for analyse (Kvale & Brinkmann, 2009). Selve struktureringen er i seg selv en 

begynnelse på analysen. Men det er også viktig å være bevisst på at det transkriberte 

intervjuet kun gir et indirekte bilde av virkeligheten (Malterud, 2003). Allerede i lydopptaket 

skjer en abstraksjon fra det samspillet som en intervjusituasjon utgjør ettersom alle 

bevegelser, gester og den nonverbale kommunikasjonen går tapt. Ved transkripsjonen skjer 

enda en abstraksjon, fordi talespråket ikke kan gjengi det muntlige uttrykket. Det betyr at 

mening forsvinner eller blir endret underveis i en slik oversettelse. Dette blir en utfordring i 

forsøket på å være tro mot informantens spontane uttrykk og respons.  

 

Jeg har valgt å gjengi samtalene i dialektform for å få en så nær gjengivelse som mulig. I den 

første nedskrivingen var jeg svært tro mot det som ble uttalt. Samtalene i muntlig form skiller 

seg sterkt fra den skriftlige, ved at det oppstår ettertenksomhet i form av «ehh---» eller sukk, 

pauser, latter og stadige avbrudd. Dette krydrer den muntlige fremstillingen, men kan virke 

forstyrrende i den skriftlige gjengivelsen. Det var derfor nødvendig noen ganger å stramme 

opp språket for å rettferdiggjøre gjengivelsen til den enkelte og sørge for at gjengivelsen ikke 

skulle virke fordummende for informantene. Så lite som mulig er endret i informantenes 

utsagn som er trukket frem for å belyse funn i studien. Enkelte ganger har det likevel vært 

hensiktsmessig å endre rekkefølgen på ord eller å slette noen ord uten å ødelegge den 

meningsbærende funksjonen i setningen.  

 

Jeg har valgt å sette hvert sitat i kursiv og bruke tre tankestreker (---) før og etter hvert utsagn. 

En eller flere tankestreker er brukt for å markere pauser og opphold i hvert utsagn. I enkelte 

tilfeller er forklarende tillegg markert i parentes, som: (latter) eller (lavt, ettertenksomt). 

Klammeparentes […] er brukt for å inkludere ord som kan bidra til å være oppklarende for 

enkelte utsagn.  
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3.6 Etiske overveielser 
Det er innhentet tillatelse til å gjennomføre hovedprosjektet (NorCAPITAL) fra REK 

(Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) (2009/2541, vedlegg 2) og 

Personvernombudet/Datatilsynet (vedlegg 3). Fordi eget prosjekt med dybdeintervju av et 

utvalg informanter ble aktuelt på et senere tidspunkt, omkring et halvt år etter oppstart av 

hovedprosjektet, ble det sendt en orientering til REK, noe som også ble godkjent (vedlegg 4). 

Deltakelse i prosjektet er basert på prinsippet om informert samtykke, og ungdommene har 

fått grundig orientering på forhånd. Noen av ungdommene var under 16 år, og de er da ikke 

fullt samtykkekompetente. Det var derfor nødvendig å få samtykke fra foreldre/foresatte for 

disse.   

 

Det var også nødvendig å tenke gjennom intervjusituasjonen for å sørge for trygge rammer. 

For å sikre ivaretakelse av ungdommene, ble det i hovedprosjektet utarbeidet prosedyrer for 

hvordan håndtere situasjonen dersom det kom frem sensitiv informasjon, for eksempel i form 

av traumatiske opplevelser som følge av overgrep eller andre alvorlige hendelser. 

Ungdommene ville i så fall bli henvist til barnepsykiater (BUP) ved sykehuset for videre 

oppfølging.  

 

Deltakerne i prosjektet har fått fiktive navn, og det er ikke gjengitt sensitive opplysninger som 

kunne avsløre deres identitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Avidentifiseringen ble utført 

allerede ved transkripsjonen. Lydopptakeren som ble benyttet er blitt oppbevart i låsbart skap, 

utilgjengelig for andre. Alle data vil bli slettet etter prosjektets slutt. 

 

Det knyttes en rekke etiske og moralske spørsmål til forskningsintervjuing (Kvale & 

Brinkmann, 2009). På den ene side finnes et regelverk med etiske prinsipper å forholde seg 

til. Men likeså viktig er det hvordan man opptrer overfor dem man intervjuer, noe som kan 

benevnes ”phronesis” eller praktisk klokskap etter Aristoteles dydsetikk (ibid, s.85). Kvale & 

Brinkmann trekker frem en rekke etiske spørsmål eller «usikkerhetsområder» (s.87) som 

forskeren bør ta med seg og reflektere over gjennom hele prosjektet. Ett av disse spørsmålene 

knyttes til hvordan forskerens rolle vil påvirke studien. Dette støttes av Malterud (2003) som 

påpeker betydningen av å synliggjøre egen forskerrolle med tanke på vitenskapelighet i 

prosjektet. Hun utdyper særlig balansen mellom nøkternhet og nærhet. Dette har jeg forsøkt å 

reflektere over underveis. Det vil alltid være et asymmetrisk maktforhold ved slike kvalitative 
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forskningsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er jeg som forsker som har utformet 

spørsmålene og som har en hensikt med den tilsynelatende hverdagslige samtalen som finner 

sted. Den intime atmosfæren som skapes vil alltid ha et aspekt av makt ved seg, og jeg har et 

stort ansvar som forsker for å la ungdommenes stemme bli hørt. Det er derfor med stor 

ydmykhet og respekt at jeg har forsøkt å lytte til ungdommene, og gjennom å kontekstualisere 

deres fortellinger forsøkt å bringe frem ny kunnskap om deres sykdomserfaringer. 

3.7 Analyseprosessen 
Arbeidet med analysen startet allerede ved utforming av intervjuguiden og fortsatte gjennom 

hele prosessen, først ved intervjuene og transkriberingen, og deretter ved gjennomgang av 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Underveis i analyseprosessen har jeg skrevet notater, 

det være seg små setninger eller sitater fra litteraturen jeg tenkte kunne være aktuelle, eller 

merknader fra intervjuene som kunne synes å være betydningsfulle for den videre analysen.  

 

Jeg har lest intervjuene flere ganger for å bli kjent med materialet og spørre meg selv hvilke 

utsagn eller setninger som synes betydningsfulle og som kanskje i neste omgang åpenbarer 

noe om fenomenet eller erfaringen som undersøkes. Slik støtter jeg meg til van Manen (1990) 

som omtaler en slik fremgangsmåte som ”selective reading approach”(s.93). Disse utsagnene, 

som av flere blir omtalt som meningsenheter eller meningsstrukturer, (Kvale & Brinkmann, 

2009; Malterud, 2003; Van Manen, 1990) ble så markert. Jeg vekslet mellom å lese alle 

intervjuene under ett og så gå tilbake til hvert enkelt intervju for å lese dette grundig. 

Underveis har jeg også lest teori fra mine valgte perspektiver, for så igjen å gå tilbake til 

intervjuene og betrakte dem med nye øyne, etter at jeg også skrev notater i margen. Denne 

måten å behandle materialet på kan være et eksempel på den hermeneutiske sirkel, slik bl.a. 

Kvale & Brinkmann (2009) ser det. Her betraktes en slik prosess som en runddans mellom 

eget materiale og teori, og det oppdages stadig nye sider ved materialet som kan være av 

betydning. 

 

Det transkriberte materialet utgjorde til sammen 70 sider tekst. Jeg leste gjennom intervjuene 

og begynte etter hvert å systematisere innholdet. Jeg hadde på forhånd noen antagelser om 

temaer som kunne være felles for informantene, men ingen tema eller kategorier var bestemt 

på forhånd. For hvert intervju laget jeg en matrise med tre kolonner. Den første kolonnen 
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rommet intervjuet fortløpende, og her markerte jeg setninger, passasjer eller signifikante ord 

og uttrykk, eller som van Manen (1990) benevner meningsstruktur eller meningsmønster. I 

den andre kolonnen forsøkte jeg å sammenfatte de markerte meningsstrukturene så klart og 

enkelt som mulig, mest mulig fordomsfritt og empirinært (Kvale & Brinkmann, 2009), og her 

noterte jeg etter hvert hva som kunne karakterisere de forskjellige utsagnene. Dette kunne for 

eksempel være ikke bli trodd eller tatt på alvor, aktivitetsidentitet, slitenhet, kaos, ikke orke å 

treffe venner, savn osv. Arbeidet var tidkrevende, og det var nødvendig å gå gjennom 

materialet flere ganger for å bli kjent med materialet på kryss og tvers.  

 

Den siste kolonnen reserverte jeg for egne refleksjoner, og her skrev jeg notater mens jeg leste 

gjennom intervjuene.  Etter som jeg igjen leste teori, vendte jeg tilbake til disse refleksjonene 

og noterte mer, og slik arbeidet jeg frem grunnlaget for diskusjonen. Dette analysenivået kan 

som Fangen (2004) foreslår, benevnes andregrads fortolkning, som også er en mer 

erfaringsfjern analyseform. På dette analysenivået benyttes teori for å belyse informantenes 

utsagn og forsøke å fortolke disse.   

 

For å beskrive ungdommenes erfaringer med kronisk utmattelse har jeg brukt begreper innen 

fenomenologien som livsverden, levd kropp og levd erfaring. Ved å reflektere over 

ungdommenes levde erfaringer og analysere de tematiske aspektene ved disse, støtter jeg meg 

til van Manen (1990) som utdyper en slik fenomenologisk hermeneutisk refleksjon. Hensikten 

er å forsøke å gripe den opplevde meningen av det som blir undersøkt. Underveis så jeg også 

at ungdommene var opptatt av å tenke fremover og snakket om hva de ville gjøre når de ble 

friske. Dette temaet fikk en betydelig plass i intervjuet. Jeg fant det derfor relevant å inkludere 

teori som omhandler nettopp tilfriskning. Her har jeg støttet meg hovedsakelig til Borg (2009; 

2007), Deegan (1988) og Davidsson (2005). 

 

Ettersom jeg igjen leste alle intervjuene etter hverandre, forsøkte jeg å identifisere 

sammenhenger mellom de ulike temaene. I denne prosessen fant jeg at ungdommene hadde 

kommet med flere utsagn som inneholdt en mengde ord og uttrykk som dermed belyste 

temaene på forskjellige måter. Til sammen utgjorde dette fyldige beskrivelser og refleksjoner, 

og det ble også naturlig å samle dem i flere underkategorier. Et eksempel på en slik 

underkategori er Slitenhet og utmattelse. Dette var ungdommene svært opptatt av og kom 

stadig tilbake til. Det preget livet deres nå og fikk konsekvenser for det meste de gjorde i 
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hverdagen. De hadde mange måter å uttrykke denne slitenheten på, og det var en viktig del av 

sykdomsbildet. En annen underkategori som ble tydelig, er Daglige aktiviteter. De fleste 

ungdommene begynte intervjuet med å beskrive hvilke aktiviteter de var opptatt av. Det var 

dans og fotball, sport og musikk; med andre ord vanlige fritidsaktiviteter som ungdom driver 

med. De presenterte seg med en aktivitetsidentitet, og det kom tydelig frem hvor mye de 

savnet disse i hverdagen. 

 

Van Manen (1990) reflekterer over begrepet tema og mener at tema refererer til et element 

som ofte forekommer i en tekst. Tema er erfaringen av fokus, av mening og poeng. Det 

gjelder å spørre hva som er meningen eller poenget med nettopp denne teksten. Tema er altså 

en måte å løfte frem det fenomenet man forsøker å forstå. Selv brukte jeg lang tid på å gå 

gjennom eget materiale og forsøke å fremheve fenomenene som etter hvert trådte frem i 

intervjuteksten. I denne prosessen arbeidet jeg frem tre temaer som jeg opplevde var 

fundamentale for ungdommenes erfaringer med sykdommen. Det første av disse var knyttet 

til de kroppslige symptomene de hadde og som var vanskelig å forstå. Her handlet det også 

om deres frustrasjoner over ikke å bli forstått eller tatt på alvor, spesielt i starten av 

sykdomsforløpet. Flere beskriver den opplevelsen de hadde av at kroppen ville noe annet enn 

dem selv, som for eksempel at de ønsket å være sammen med vennene, men kroppen orket 

ikke og ga beskjed om det. Dette temaet har jeg kalt Kroppen og jeg. 

 

Det andre sentrale temaet har jeg kalt Hverdagslivet. Her handler det om ungdommenes 

daglige liv med skole, fritidsaktiviteter og venner, slik det var før de ble syke. De forteller om 

et vanlig ungdomsliv, med sport og trening, seiling og dans. Felles for dem var at de var 

sosiale, og de var mye sammen med vennene. Dette er også noe de trekker frem når de 

snakker om savn. De savner å kunne være spontane og dra ut for å treffe venner, uten hele 

tiden å måtte planlegge for å spare på kreftene.  

 

Det siste temaet som ble tydelig gjennom arbeidet med analysen handler om at ungdommene, 

gjennom å være så mye alene, har fått mye tid til å tenke og reflektere over livet. Temaet har 

fått navnet Refleksjon og innsikt. Flere forteller at de har blitt mer modne enn sine 

jevnaldrende i sykdomsperioden, noe de også har fått tilbakemelding om. Til tross for de 

mange frustrasjonene de har opplevd, har de likevel funnet måter å takle hverdagen på, og 
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flere sier de ikke ville ha vært sykdomserfaringen foruten. De tenker fremover, og de har håp 

om å bli friske.  
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4 Empiriske funn og teoretiske 
fortolkninger 
I dette kapittelet presenteres studiens funn og fortolkninger. I presentasjonen tar jeg 

utgangspunkt i de tre sentrale temaene jeg har kommet frem til gjennom en empirinær analyse 

av intervjumaterialet: Kroppen og jeg, Hverdagslivet og Refleksjon og innsikt. Temaene er 

organisert i tre hovedavsnitt, og hvert avsnitt har to eller flere undertema som kretser rundt 

erfaringer som går igjen i intervjuene og som i stor grad er felles for informantene. For hvert 

av de sentrale temaene har jeg inkludert egne avsnitt med diskusjon der jeg belyser funnene 

tett oppimot de teoretiske perspektivene jeg tidligere har anlagt. 

4.1 Presentasjon av utvalget 
Informantene, fem jenter og to gutter, er i alderen 15 til 17 år. Ungdommene presenterer seg 

selv som aktive, med mange interesser. De er flinke på skolen og har mange venner. Før de 

ble syke, var de mye sammen med vennene og levde som ungdommer flest.  

 

Christine

 

 er 16 år og har vært syk i 12 måneder. Hun er interessert i biler og er glad i å seile. 

Hennes største interesse er imidlertid dans som hun drev mye med før hun ble syk. Hun 

gjorde det bra på skolen, var veldig sosial og brukte mye tid sammen med vennene. Da hun 

ble syk, mistet hun kontakten med flere av dem, men sykdommen førte til at hun fikk nye 

venner. Målet hennes i dag er å få en utdannelse. Hun synes hun har lært mye gjennom 

sykdomsperioden, og hun drømmer om å seile jorda rundt når hun blir bedre. 

Marianne

 

 er 15 år og har vært syk i 6 måneder. Hun presenterer seg som tidligere svært aktiv 

med sport og løping. Også hun sier hun var mye sammen med venner, men hun ble mindre 

sosial etter at hun ble syk. Tidligere klarte hun seg bra på skolen, men for tiden strever hun 

med å følge undervisningen. Hun tenker fremover og håper at hun blir frisk og om noen få år 

er i gang med studier. 

Charlotte, 16 år, ble syk for 3 år siden. Som barn hadde hun ofte halsbetennelse og 

virusinfeksjoner. Charlotte har alltid vært opptatt av hest og har vært mye i stallen. Hun driver 

med sprangridning, noe hun også gjorde før hun ble syk. Tidligere klarte hun seg bra på 
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skolen og fikk gode karakterer. Nå går hun på medialinje og har fått tilrettelagt skoletilbud, 

noe som fungerer bra. Charlotte har truffet flere med ME som er sykere enn henne og er glad 

for at hun ikke er så dårlig. Hun regner med å bli frisk om noen få år. Hun ønsker også å få 

seg en utdannelse etter videregående skole. 

 

Sara

 

 er 17 år og har vært syk i 15 måneder. Hun liker å skrive og være kreativ og er veldig 

glad i musikk. Før hun ble syk var hun svært flink på skolen og fikk alltid gode karakterer 

uten å jobbe mye for det. For tiden er hun ikke på skolen i det hele tatt fordi det medførte for 

mye stress. Sara var tidligere svært sosial og hadde en lederrolle blant vennene. Nå må hun 

prioritere hva hun skal bruke tiden på og er bevisst på å bygge et nettverk av venner. Hun 

regner med å bli frisk og tenker kanskje å bli journalist eller noe innen kunst og håndverk. 

Andreas

 

 er 15 år og har vært syk i 4 år. Hans store interesse er musikk; han spiller gitar og 

trombone og har spilt i korps i mange år. Tidligere drev han også med fotball og hockey, men 

måtte slutte da han ble syk. Han har fortsatt flere gode venner. Andreas har alltid vært flink på 

skolen og fått gode karakterer, og det har ligget lett for ham. Nå får han høre at han er moden 

for alderen. Han har gradvis blitt bedre og regner med at denne utviklingen fortsetter. Hans 

store drøm er å studere musikk og på sikt kunne leve av det. 

Ingrid 

 

er 16 år og har vært syk i 7 måneder. Hun kommer fra fotballfamilie, og før hun ble 

syk drev hun mest med fotball og hadde store ambisjoner innen denne idretten. Ingrid har 

alltid vært flink på skolen og har vært opptatt av å gjøre det bra. Hun har alltid hatt en rolle 

blant venner som glad og positiv og har holdt kontakten med flere av vennene. Nå prioriterer 

hun først og fremst skolen, og hun har ikke så høye mål innen fotballen lenger. Ingrid 

opplever å ha blitt litt bedre og håper å bli helt frisk. Hun ønsker å bli lege, og hennes drøm er 

å reise utenlands med venninne for å studere medisin. 

Martin er 15 år og har vært syk i snart to år. Han kommer også fra fotballfamilie der «det 

ligger i genene» å være aktiv. Martin har tidligere vært i svært god form uten å jobbe for det. 

Da han ble syk, måtte han slutte med fotball som var yndlingshobbyen, og dette er et stort 

savn. Han klarte seg bra på skolen før han ble syk, men da han ikke lenger klarte å følge med 

på grunn av utmattelse og dårlig konsentrasjon, gikk det ut over karakterene. Martin sliter 

hardt for å klare skolen i dag. Han har stort søvnbehov og har derfor ikke lenger så mye 



32 
 

overskudd til å treffe venner etter skolen. Han drømmer om å kunne spille en hel fotballkamp 

uten å bli sliten. Han håper å få en jobb, ha mange gode venner og få et godt liv fremover. 

 

Gjennomgående for disse ungdommene er at de har levd et liv preget av mange 

fritidsinteresser. Flere er glade i musikk og fotball, alle er sosiale med stor vennekrets, de er 

spontane og har levd et liv uten å måtte bekymre seg for fremtiden. Langt på vei er dette 

mønsteret sammenfallende med det vi vet kjennetegner ”hele populasjonen” av ungdommer 

med CFS/ME. Slik kan vi sette dette i en samfunnsmessig kontekst, slik Strandbu & Øia 

(2007) skisserer, der aktivt liv, økt frihet og mange valgmuligheter er gjort til et kjennemerke 

ved det å være ung i Norge i dag. 

 

Det er dette på mange måter «vanlige» norske ungdomslivet som danner utgangspunkt og 

sosial ramme for det å leve med CFS/ME. Og som vi skal se, er det svært problematisk for de 

som rammes å ikke lenger kunne fortsette et hektisk og sosialt ungdomsliv. Aller først skal 

jeg imidlertid gå tett innpå informantenes beskrivelser av hvordan de ble syke og hvordan det 

har hatt en gjennomgripende virkning på hele tilværelsen. 

4.2 Kroppen og jeg 
«Jeg føler at beina mine bare svikter lissom --- dem er lissom ikke der!» 

4.2.1 Slitenhet, tretthet, utmattelse  

Noe av det som opptok ungdommene mest når de fortalte om sykdommen var hvordan 

utmattelsen satte sitt preg på og endret livene deres. De hadde forskjellige erfaringer med 

hvordan de ble syke, men de fleste opplevde en gradvis utvikling hvor de stadig ble mer slitne 

og utmattet. Ingrid oppdaget at hun på fotballkamper ikke klarte å yte like mye som før. Hun 

tenkte først at hun bare hadde trent for mye og tok det derfor litt mer rolig på kampene. Så ble 

det konstatert at hun hadde kyssesyken og måtte slutte å spille en periode, men hun ble ikke 

bedre selv om hun tok det med ro og hvilte mye. Først etter noen uker forstod hun at dette 

kunne bli langvarig, og hun erfarte at hun ble verre da hun forsøkte å presse seg til å delta på 

treningen.  
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Charlotte fortalte også om et gradvis økende problem med utmattelse. Hun hadde vært mye 

syk som barn, med halsbetennelser og virus, og så i 8.klasse merket hun at hun ofte var trett 

og måtte hvile etter gymtimene. Spesielt merket hun denne slitenheten ved ballspill og andre 

kondisjonskrevende aktiviteter. Hun fortalte at hun følte seg tung i kroppen: --- jeg blei helt 

kobla ut --- klarte ikke å følge med --- det var for mye lyder og ting som skjedde rundt ---. 

 

Enkelte andre opplevde derimot at sykdommen startet brått, slik Sara gjorde. Hun erfarte en 

umiddelbar slitenhet like etter to influensavaksiner: 

 ---og så fikk jeg feber og var helt sånn slått ut – og da tenkte jeg det er bare den vaksina som 

har slått inn ikke sant ---. Men hun ble ikke bedre de neste ukene. Hun sov nesten døgnet 

rundt og måtte vekkes hver 12. time for å få noe å drikke. Slik fortsatte det i to måneder, og 

selv om hun etter hvert fikk mindre søvnbehov var det utmattelsen som gradvis tok mer 

overhånd. 

 

Ungdommene beskrev hvordan utmattelsen kunne oppleves forskjellig i ulike situasjoner. 

Graden av slitenhet kunne variere, slik Marianne fortalte: --- jeg er som regel sliten eller jeg 

er

 

 sliten hver dag hele tiden – men det hender jeg noen ganger (puster, sukker) --- noen 

ganger er jeg helt utslitt – orker ikke å gjøre noen ting ---. Flere drømte om gode dager da de 

kunne gjøre hva de ville uten å bli begrenset av utmattelsen, slik livet var før de ble syke.  

Sara var tidligere mye ute sammen med venner og levde et normalt ungdomsliv. Som 

ungdommer flest tenkte hun ikke over at det var noe spesielt, og hun tok det mer som en 

selvfølge å kunne dra ut etter skolen, gå på kino og treffe venner. Etter at hun ble syk ble livet 

svært annerledes, og det var utmattelsen som nå bestemte hvor aktiv hun kunne være. Men 

hun som alltid hadde vært frisk ønsket ikke å bli oppfattet som syk og dermed få en 

sykdomsidentitet: --- jeg liker ikke å være den som er sjuk --- eller sånn --- jeg går jo’kke på 

skolen og jeg er hjemme og --- men jeg føler meg’kke lissom sjuk-sjuk --- før jeg b’yner å gå 

ut og skal gjøre ting og det ikke går ---. Hun fortalte videre hvordan slitenheten opplevdes for 

akkurat henne: --- og det blir jo det at jeg er --- sliten mye --- og da tenker jo alle selvfølgelig 

med en gang at jeg er sliten i kroppen --- men det er jo egentlig ikke så mye det jeg har --- det 

er mer det at det blir så veldig mye i hodet – jeg klarer liksom ikke å fokusere på alt på en 

gang --- og jeg blir lissom veldig stressa på lyder og lys og --- jeg lissom bare må koble ut 

ting som skjer da --- bare lukke øynene og tenke – lissom sånn slappe av – det er det eneste 
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som fungerer hvis jeg er skikkelig sliten ---. Flere av ungdommene delte hennes erfaring med 

å bli sliten i hodet, noe som innebar problemer med nedsatt konsentrasjon og hukommelse. De 

klarte ikke å holde fokus ved for eksempel en samtale eller i undervisningen på skolen, og det 

nyttet heller ikke å anstrenge seg for å snu situasjonen. 

 

Slitenheten som ungdommene i studien fortalte om og har eksemplifisert skiller seg fra den 

trettheten og slitenheten de opplevde før de ble syke. Dette kan illustreres med et av Saras 

eksempler. Tidligere kunne hun legge seg og sove når hun var sliten, og når hun våknet igjen 

var hun uthvilt: --- mens nå så sover jeg jo i atten timer --- eller tolv eller ti eller hva det er 

jeg gjør --- og så våkner jeg og føler meg akkurat som jeg var før jeg sovna! ---.  

 

Andreas fortalte om en tilsvarende erfaring: --- Det verste jeg vet er når jeg har sovet – har 

sovet godt eller altså – sovet nærmere ti timer – en natt --- og så våkner jeg opp og fortsatt er 

veldig sliten – det er veldig slitsomt ---. Også han beskriver hvordan ME gir en helt annen 

form for slitenhet: --- Du blir veldig mye mer sliten – enn andre – og så tar det mye lenger tid 

å – bli bedre igjen da fordi – for eksempel faren min da – om han er sliten så (høyt) ”Nei nå 

går jeg – mye på ski ”– liksom – og så føler han seg bedre – for man kan liksom få energi av 

å trene og så kan man få --- men når du har ME så blir du bare mye dårligere – av å gjøre 

fysiske ting ---. 

 

Martin erfarte hvordan utmattelsen kunne komme helt uten forvarsel under en fotballkamp: --- 

så går det bra i begynnelsen --- så går det – fem minutter og plutselig – så kan det plutselig 

bare stoppe helt opp – [og jeg blir] helt – utmatta ---. Dette er noe som går igjen i 

ungdommenes refleksjoner om utmattelsen og som flere opplevde som frustrerende. De hadde 

ikke kontroll over hva som førte til at de ble slitne. Det var derfor vanskelig å forholde seg til 

den store dagsvariasjonen som også medførte uforutsigbarhet i hverdagen. Enkelte dager 

hadde de mye energi, og da kunne de være med venner, delta i aktiviteter eller være mer på 

skolen. Men de aller fleste dagene var preget av slitenhet og utmattelse, hvor til og med å gå 

opp en trapp kunne synes uoverkommelig. Flere fortalte at det var vanskelig å planlegge 

aktiviteter, ikke minst å lage avtale med venner. Ofte måtte de avlyse avtalen like i forkant, 

eller de måtte dra hjem etter kort tid fordi slitenheten førte til at de likevel ikke maktet å 

forholde seg til andre den dagen. Sara måtte ofte ta et forbehold når hun skulle lage avtaler: --

- det kan bare hende at jeg kommer – for hvis jeg har en dårlig dag så kommer jeg ikke til å 
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orke ---. Ingrid deler hennes erfaring når hun alltid måtte si til vennene: --- husk at jeg er 

ganske mye syk, så det kan godt hende at – jeg må avlyse det av en eller a’en grunn ---.  

 

Noen av ungdommene fortalte at det på vanlige dager var mulig å tenke positivt og dermed 

bestemme seg for at dagene skulle bli gode.  På dårlige dager derimot hadde de ingen 

mulighet til å endre på dagsformen ved å tenke positivt. Dette var noe Ingrid opplevde: --- 

men du kjenner jo at – hvis du står opp og har en dårlig dag så har du jo det --- og det ække 

så mye du kan gjøre med det ---. Også Sara kunne kjenne helt fra morgenen av hvordan dagen 

ville bli. Hun våknet, og i løpet av noen få minutter kunne hun kjenne på formen at det ville 

bli en dårlig dag. Selv om hun ikke ønsket det og prøvde å ta seg sammen for at dagen skulle 

bli bedre, klarte hun ikke å endre noe ved å mobilisere krefter eller tenke annerledes. Det var 

altså ikke mulig å påvirke hvordan dagene ble og dermed ha kontroll over livet. 

4.2.2 Fortvilelse og frustrasjon 

Det var stor forskjell på sykdomsvarighet hos ungdommene, men felles for de fleste var 

opplevelsen av ikke å bli tatt på alvor før det var gått lang tid. Flere fikk høre at de måtte ta 

seg sammen, og så ville det gå over av seg selv. De fikk kommentarer både på skolen og ved 

familietreff, og det var flere som stilte spørsmål til hvordan de kunne være ute med vennene 

om kvelden og så bli hjemme fra skolen dagen etter. Fortvilelse og frustrasjon var noe som 

preget ungdommene denne tiden. De følte seg mistenkeliggjort i sine opplevelser og 

beskrivelser av utmattelsen. På mange måter kunne ME betraktes som en usynlig sykdom 

fordi den manglende energien ikke syntes utenpå ungdommene. Det var vanskelig å forklare 

for andre hvordan sykdommen kunne variere fra dag til dag. Det var heller ikke enkelt å 

forklare at når de omsider kom på skolen var det fordi de anstrengte seg slik at andre ikke 

skulle se hvor dårlige de faktisk var. Først når de kom hjem fra skolen falt de helt sammen og 

kunne bli liggende i flere timer. 

 

Charlotte opplevde at legen ikke trodde på hennes beskrivelser av symptomer og hvordan 

sykdommen fikk konsekvenser for hverdagen. Det ble tatt en rekke prøver og undersøkelser 

uten at noe objektivt ble påvist. Foreldrene til Charlotte hadde lest om ME og syntes det var 

mye som var sammenfallende med hennes symptomer. Legen derimot hadde en annen 

oppfatning: --- så sa han bare at det var --- angst --- og at det --- lissom at jeg ville det holdt 

jeg på å si --- det nekta jeg for ---. Det var frustrerende ikke å bli trodd av legen som mente at 
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med ME måtte man være mye sykere enn det Charlotte var: --- for at jeg var jo aldri sånn at 

jeg lå i et mørkt rom og ikke orka å snakke --- det har det aldri vært --- og han mente på at 

ME det var bare det! ---. Dermed fikk hun høre at hun bare var lat. Charlotte trekker her frem 

en vanlig oppfatning om ME, som ikke minst blir forsterket gjennom media. Ofte blir ME-

syke fremstilt som sengeliggende, gjerne over flere år, og som svært lyd- og lysømfintlige. 

Dette kan oppleves som stigmatiserende fordi denne fremstillingen av ME utelukker de 

mange variasjonene av sykdommen som faktisk forekommer, slik ungdommen i studien min 

gir uttrykk for og er eksempler på. Selv om de er syke og begrenses av utmattelse, smerter og 

andre symptomer, kan de i varierende grad fungere i hverdagen. Og kanskje nettopp derfor er 

det viktig at de blir trodd og dermed tatt på alvor.  

 

Charlotte var «heldig» fordi foreldrene trodde på henne ganske tidlig i sykdomsforløpet. Hun 

forklarer det slik: --- fordi jeg var ganske --- grå i trynet og orket liksom ingenting ----.  Det 

betydde mye for Charlotte å få denne støtten fra familien. De kjente henne fra før og visste at 

hun ikke forsøkte å fremstille seg dårligere enn hun var. Ingrid fikk også god støtte av 

familien da legen ikke tok henne på alvor. De hadde en professor i familien som kjente til 

diagnosen og ga råd om å ta det med ro. For familien var det en trygghet at han hadde 

kjennskap til ME og kunne gi gode råd om hvordan hun burde forholde seg. Det verste var at 

hun måtte slutte med fotballen som hadde betydd så mye for henne: --- men så ble jeg jo’kke 

bedre så jeg fikk jo’kke spille i det hele tatt – så – ja – det var veldig kjipt --- jeg ble jo veldig 

skuffet egentlig – fordi – jeg hadde trent så mye på fotballen ---. 

 

For Marianne tok det også lang tid før hun fikk en diagnose, noe som var svært frustrerende: -

-- men jeg var ganske mye fortvilet --- så --- over at ting tok så lang tid --- eeh --- jeg bekymra 

meg så klart litt for hva det kunne være da ---. Hennes utsagn kan være et uttrykk for en 

dypere bekymring over å være alvorlig syk uten å finne en årsak til problemene, selv om hun 

tilsynelatende ikke vektlegger det alvoret som ligger til grunn for bekymringen. Ungdommene 

formidlet på sitt vis en engstelse for hva som egentlig lå bak symptomene, og de viste dermed 

hvor vanskelig det var å akseptere en uavklart situasjon. 

 

Marianne fortalte videre hvordan hun opplevde å være så sliten at hun ikke orket å gjøre noe: 

--- veldig kjipt --- i og med at jeg var en veldig aktiv jente før! ---. Dette var noe hun hadde 

tenkt mye på og som forteller om frustrasjonen over den store endringen som igjen viser en 
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stor kontrast til tidligere liv. Ungdommene i studien var i utgangspunktet ressurssterke med 

sosiale liv, og de var vant til å ha mange aktiviteter og gjøremål. Det at de nå opplevde slike 

massive begrensninger i livet sitt ble vanskelig for dem å akseptere. Det lave aktivitetsnivået 

de nå hadde synliggjorde den store kontrasten til tidligere liv og forsterket opplevelsen av tap 

og nederlag. 

 

Christine ble bedt om å utdype hva hun mente med sine ”ME-bekymringer”: --- Alt det som 

ME innebærer da --- sånn som de symptomene jeg har og --- ting jeg ikke kan gjøre og kan 

gjøre på grunn av ME da ---. Med dette utsagnet uttrykte hun den frustrasjonen hun opplevde 

ved å være syk, som faktisk fikk betydelige konsekvenser for livet hennes.  

 

Enkelte, som Martin, husket ikke så godt hvordan han ble møtt av legen da han ble syk fordi 

det var så lang tid tilbake. Men fortvilelsen over endret liv hadde han kjent mye på, både på 

skolen og i fritiden. Noe av det vanskeligste var å måtte slutte med fotballen: --- det var jo litt 

– vanskelig for at – det var jo --- yndlingssporten min ---. Det var også vanskelig å si fra når 

han ikke orket å delta i andre fysiske aktiviteter, ikke minst gjaldt dette innen familien som 

hadde fostret en lang rekke med idrettsutøvere: --- Ja – pappa og onkler og ja – hele gjengen -

-- det har liksom vært mest i genene til alle --- (puster tungt) --- å være aktiv --- så det er ikke 

så greit ---.   

 

Også Andreas formidlet tristhet over ikke å kunne fortsette med fysiske aktiviteter: --- jeg var 

veldig aktiv, jeg spilte både fotball og hockey og spilte i korps og alt mulig --- og videre --- 

det var veldig deprimerende --- jeg var veldig deppa – da – fordi jeg måtte slutte med alt jeg 

likte å gjøre ---. Igjen ser vi hvordan de store endringene med sykdom og utmattelse står i 

sterk kontrast til tidligere liv. Da han byttet lege fikk han omsider diagnosen, noe han ble 

svært lettet over: --- Jah – og liksom – ikke bare --- er det jeg som er lat – eller som ikke 

gidder å gjøre noe ---. Denne lettelsen over å få en diagnose er gjennomgående for 

ungdommene og kan være et uttrykk for det presset de har opplevd over lengre tid over ikke å 

bli trodd når de har fortalt om sine sykdomsopplevelser.  

4.2.3 Kroppen bestemmer 

Flere av ungdommene skilte mellom kroppen og hodet når de fortalte om sine erfaringer. De 

snakket om å være sliten i kroppen som var annerledes enn å være sliten i hodet. Det var som 
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om kroppen bestemte og sa fra når de ikke orket å stå opp, gå på skolen eller dra på fotballen. 

Charlotte syntes kroppen kjentes «som bly» på slike dager: --- bare det å våkne lissom og 

komme seg opp av senga er jo – tiltak da ---. Christine beskrev en dårlig dag da hun var helt 

sengeliggende. Hun opplevde at hun var totalt utslitt --- og bare helt i grøfta ---. Da var det 

kroppen som avgjorde hva hun kunne gjøre, og selv om hun hadde villet, hadde hun ikke klart 

å være oppe og fungere normalt. Sara kunne føle seg sliten både i kroppen og hodet. Hun følte 

at kroppen var «tung», og det ble veldig mye i hodet: --- jeg klarer liksom ikke å fokusere på 

alt på en gang ---. Ungdommenes bruk av metaforer for å beskrive egne opplevelser kan 

kanskje være et uttrykk for hvor vanskelig det var å forstå det som skjedde med kroppen. De 

forsøkte med bilder å forklare sykdomserfaringene, og gjennom beskrivelsene selv prøve å 

fatte hva som skjedde. 

 

Andreas syntes det var veldig slitsomt at kroppen bestemte så mye. Dette er noe han var 

opptatt av og stadig kom tilbake til i intervjuet. Han måtte hele tiden høre på kroppen og ta 

hensyn til den. Han fortalte om et planlagt musikkarrangement han skulle delta på, som varte 

over flere dager. Etter to dager måtte han dra hjem fordi han var helt utslitt, og han ble 

liggende rett ut i to døgn, uten å gjøre annet enn å sove og slappe av.  Han opplevde hvordan 

det var å være --- liksom slave av kroppen på en måte --- det er liksom at kroppen sier at ”nei 

nå har du hatt det morsomt – nå gjør du ting du – liker å gjøre så nå får du’kke lov til det --- 

nå må du gå hjem og sove!» ---. Sykdommen viste seg gjennom kroppslige symptomer og 

dominerte livet hans. Han tenkte mye på hvordan hverdagen var før, da han ikke måtte ta 

hensyn til slitenhet og utmattelse. Han tenkte også på livet fremover: --- det hadde vært 

morsomt --- å bare kunne leve livet uten å tenke på kroppen, fordi jeg liksom – kjenner 

kroppen begrenser meg veldig ----.  

 

Ingrid lærte seg gjennom egen erfaring å kjenne på kroppen når hun begynte å bli sliten, og 

hun kunne derfor til en viss grad kontrollere hverdagene: --- for jeg har --- det har vært så 

lenge at jeg – b’yner å kjenne det selv på kroppen ---. Det samme erfarte Andreas som lærte 

seg å tolke kroppslige tegn. Han kunne for eksempel bli kald og blå på hender og føtter, og da 

visste han at han var sliten og måtte avslutte det han holdt på med for ikke å bli liggende i 

flere dager. Han visste også at det var et tegn på utmattelse når han fikk problemer med å 

snakke og skrive. Da måtte han også ta hensyn til kroppen og sørge for at han fikk hvile. Også 

Sara fikk en tilsvarende erfaringskunnskap gjennom å være langvarig syk: --- jeg b’yner å 
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kjenne lissom meg selv og kroppen min --- litt bedre da ---. Disse kommentarene viser at 

ungdommene har kjent på utfordringene over tid. De har sett en mulig sammenheng mellom 

kroppslige uttrykk og utmattelsen, og dette mønsteret ble mer tydelig for dem etter hvert. 

Deres forståelse for en slik sammenheng ga dem i noen grad en opplevelse av økt kontroll 

over sykdommen og dermed litt mindre kaos når utmattelsen tok overhånd. 

4.2.4 Diskusjon 

I studien ønsket jeg å få tak i ungdommenes erfaringer med det å være syk med diagnosen 

CFS/ME. Som vi har sett ovenfor, hadde de forskjellige opplevelser med hvordan 

sykdommen startet. Flere ble syke med en infeksjon eller en form for influensa, men de kom 

seg aldri igjen etter det. Gradvis ble de mer og mer slitne, og symptomene med kvalme, 

hodepine og muskelsmerter forverret seg. Denne utviklingen med opplevelse av symptomer er 

i stor grad sammenfallende med hva andre med CFS/ME opplever (Garralda & Chalder, 

2005; Prins et al., 2006; Taylor et al., 2010). Andre i utvalget mitt fortalte om en mer brå 

oppstart av symptomer der utmattelsen kom umiddelbart etter en vaksine eller ved en 

virusinfeksjon. Slik varierte oppstart og utvikling av sykdommen, men for alle var det 

utmattelsen som ble dominerende.  

 

For å utvide vår forståelse av ungdommenes beskrivelser av sykdommen, vil jeg rette 

oppmerksomheten mot Svenaeus (2005) som viser til Heidegger når han snakker om 

sykdommens hjemløshet. Når sykdommen griper inn i det daglige og forstyrrer, og det som vi 

tidligere har gjort helt automatisk blir slitsomt å utføre, blir vi satt i en hjemløs tilstand. 

Svenaeus (2000) viser også til Gadamers syn på helse som en form for livsrytme.  Sykdom 

forstyrrer denne livsrytmen og bringer oss ut av balanse, slik også ungdommene erfarte det å 

bli syk som å miste grepet i tilværelsen.  

 

Heidegger var opptatt av den menneskelige tilværelsen, der mennesket er i handling og dialog 

med andre mennesker (Svenaeus, 2000). Han la stor vekt på både kroppslighet og språklighet 

i studiet av meningsfylte prosesser, og han trekker frem interaksjonen mellom mennesker og 

omgivelsene som en form for meningsstruktur. Vår stemthet (”attunement”) farger og 

bestemmer vår forståelse av verden, og denne forståelsen er situasjonsbestemt og kan derfor 

endre seg for eksempel ved forskjellige sykdomsopplevelser. Vår stemning er annerledes ved 

en brukket arm enn ved hodepine eller utmattelse som ungdommene i studien min erfarte. 
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Denne stemningen fungerer som en bakgrunn for de valgene vi foretar oss; det er ikke noe vi 

velger å befinne oss i, og den lar seg heller ikke alltid påvirke (Wyller, 2011). Allerede når vi 

våkner om morgenen kan vi kjenne en grunnstemning som vil påvirke dagen. Dette kan 

kanskje belyses ved Ingrids opplevelse av det å våkne og kjenne en spesiell form for slitenhet. 

Det var da ingenting hun kunne gjøre for å endre det. Hun valgte ikke å ha det slik, men 

kunne heller ikke velge noe annet. Hun opplevde dagen som uforutsigbar, og hun hadde ikke 

kontroll over den. Hun kjente ikke igjen seg selv slik hun var vant med og befant seg sånn sett 

i en hjemløs tilstand. 

 

Endringene av ungdommenes hverdag slik vi har sett over, førte igjen til bekymringer og 

engstelse for hva som kunne feile dem. Kroppen deres fungerte ikke som før, beina sviktet, de 

var kvalme og hadde vondt i magen, de var slitne og klarte heller ikke å konsentrere seg på 

skolen. Hva var det egentlig som skjedde? Svenaeus (2000) viser til Zaner når han utdyper 

hvordan sykdom, her benevnt «illness», kan oppleves. Svært ofte er den grunnleggende 

opplevelsen av en syk kropp knyttet til selve eksistensen. Min kropp er ikke bare et redskap 

eller et sted jeg befinner meg i – kroppen er meg. Jeg er min kropp, og denne kroppen har sin 

egen funksjon og struktur. På grunn av sult, tørst, utmattelse og smerte er jeg tvunget til å gi 

den oppmerksomhet. Det er også min egen kropp som erfarer frustrasjon, engstelse, frykt og 

smerte så vel som glede, tilfredshet og velbefinnende. Den syke kroppen er fremmed, med 

biologiske prosesser utenfor min kontroll. På samme tid tilhører den meg som levd kropp.  

 

Denne forståelsen av kroppen, som også Merleau-Ponty var spesielt opptatt av og 

videreutviklet (Bengtsson, 2005), skiller seg vesentlig fra den dualistiske descartianske 

oppfatningen av kropp og sjel som atskilt og uavhengig av hverandre, og som ifølge flere 

preger vår samtid (Engelsrud, 2006). Og det er kanskje nettopp denne splittelsen som preger 

Andreas’ refleksjoner om kroppen som bestemmer og «tar kontroll» over ham. Kroppen ville 

noe annet enn det han opplevde å ville, og da var det truende at kroppen så å si vant. Og hvem 

er egentlig han og hvem er kroppen? 

 

Sykdom er altså en ”uhjemlig” erfaring, påpeker Svenaeus (2000), fordi kroppen viser seg på 

en nådeløs måte (s.111). Som syk må den passes og stelles som om den ikke lenger er under 

kontroll. Og i denne ”uhjemligheten” eller hjemløsheten som den syke opplever, er det at 

meningsmønstrene for ens væren-i-verden går i stykker. Når man er frisk derimot, oppleves 
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kroppen som selvfølgelig og nærmest som et redskap til å delta i aktiviteter (Råheim, 2002; 

Svenaeus, 2005) Dette endres altså radikalt ved kronisk sykdom og funksjonssvikt. Kroppen 

erfares da som et hinder for deltakelse. Den erfares som fremmed og uberegnelig og på en 

måte uten kontroll. Det man tidligere gjorde med letthet, som å danse og spille fotball, blir 

umulig og kan oppleves som tap og nederlag. 

 

Ungdommene i studien er tenåringer, en alder preget av store fysiologiske endringsprosesser 

(Strandbu & Øia, 2007). Som analysen foran viste har kropp og utseende stort fokus, og 

hvordan man fremstår blant jevnaldrende er av stor betydning. Det at kroppen endret seg 

drastisk var derfor vanskelig for dem å forstå. De hadde jo tidligere vært friske og aktive, men 

nå ville ikke kroppen lystre dem. Andreas som tidligere hadde spilt hockey og fotball, kjente 

ikke igjen kroppen sin. Den var blitt så tynn, og han hadde nesten ikke muskler lenger. Det 

var ikke slik han ønsket å fremstå blant kompisene. 

  

I dette avsnittet har jeg vist hvordan ME artet seg for ungdommene i studien, med kroppslige 

symptomer som for mange var uforståelige og meningsløse og som medførte en rekke 

utfordringer. De kjente på frustrasjonene ved å være syke og ikke bli tatt helt på alvor, og de 

opplevde hvordan kroppen bestemte og at de selv mistet kontrollen over hvordan kroppen 

reagerte. Ungdommene var tidligere friske og aktive og levde et normalt ungdomsliv med 

mange og varierte interesser. Flere fortalte at de ble sett på som late, og da de endelig fikk en 

diagnose følte de seg lettet fordi det var et bevis på at de faktisk var syke. I det neste kapittelet 

skal vi se enda nærmere på hvordan sykdommen påvirket ungdommenes hverdagsliv, med 

fritidsinteresser, skole og venner.  

4.3 Hverdagslivet 
«Jeg elsker jo å danse! Det var – det var egentlig bare det jeg dreiv med---» 

4.3.1 Daglige aktiviteter 

Noen av de mest åpenbare forandringene ungdommene i studien opplevde gjennom 

sykdommen var relatert til deres hverdagsliv. Det handlet om at de ikke lenger kunne delta i 

aktiviteter på samme måte eller i samme grad som tidligere, verken på skolen eller i fritiden. 

For mange ble nettopp hverdagslivet det synlige uttrykket for konsekvensene av utmattelsen, 
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og det var også de mange vanlige, for andre kanskje tilsynelatende ubetydelige, 

hverdagsaktiviteter de ga uttrykk for at de savnet.  

 

For å få økt kunnskap om sykdommenes konsekvenser for hverdagslivet ble ungdommene 

spurt om hvordan en typisk hverdag var før de ble syke og hvordan hverdagen var nå: --- Det 

var det at jeg var på skolen og hadde det kjempekult --- og det gikk bra og alt mulig. Og så 

når jeg kom hjem så gjorde jeg lekser, så dro jeg på dans. Mens nå er det mer sånn --- at jeg 

er på skolen så lenge jeg orker (latter) og så reiser jeg hjem og slapper av i senga. Da orker 

jeg ikke dans ---. Det var slik Christine beskrev hverdagslivet før og etter at hun ble syk. Hun 

fortalte også hvordan en god dag for henne kunne være: --- at jeg liksom for eksempel kan 

reise på shopping med mamma --- og orke en hel dag på kjøpesenteret! ---. Men det hun 

savnet aller mest var dansen: --- Jeg elsker jo å danse! Det var – det var egentlig bare det jeg 

dreiv med ---. 

 

Gjennomgående for ungdommene i mitt utvalg var at de hadde mange fritidsinteresser, som 

ungdom flest. De var opptatt av sport og likte å trene, som å jogge eller løpe. Både Ingrid og 

Martin var veldig opptatt av fotball. Hos Martin «lå det i genene» å være aktiv, og fotball var 

yndlingshobbyen hans. Det var tungt å måtte slutte, og det var også veldig tungt å prøve seg 

igjen fordi han egentlig ikke hadde energi til det. En typisk hverdag for ham før var å springe 

og spille fotball med kompiser: --- det var egentlig bare det --- gå turer og --- futte fram og 

tilbake --- uten mål og mening ---. Hverdagen nå bestod av litt skole, litt lekser, kanskje en tur 

ut – ellers måtte han hvile. Før han ble syk trente han hver dag, men nå klarte han ikke mer 

enn 2-3 ganger i uka, og som han forklarte: --- og det --- føles tomt --- føles som om 

hverdagen bare går uten at jeg gjør noe ---. Han savnet å kunne spille en hel kamp uten å bli 

sliten. Også Ingrid, som kom fra en fotballfamilie, savnet fotballen. Hun la vekt på at hun 

tidligere var svært aktiv og trente hver dag, og hun hadde --- veldig store ambisjoner innenfor 

fotball ---. I tillegg møtte hun venner nesten daglig og jobbet mye med skolearbeid. Disse 

utsagnene som er representative for flere i utvalget mitt viser at ungdommene før de ble syke 

var ressurssterke og hadde høye aktivitetsnivå. Selv om de nå var preget av utmattelse og 

andre symptomer kunne de fortsatt drive med aktiviteter til en viss grad og dermed gi 

inntrykk av at de ikke var så syke. Dette nyanserer bildet av ME-pasienten som sengeliggende 

i et mørkt, lydisolert rom, som vi gjerne får inntrykk av gjennom oppslag i media. 
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Charlotte var hestejente og drev med sprangridning. Hun hadde vært opptatt av hest i mange 

år, en interesse hun hadde fått av sin far. Også etter at hun ble syk bestod hverdagen hennes 

av hest og aktiviteter knyttet til hesten: --- så jeg er egentlig bare i stallen --- og er omgitt av 

«hestemenn’sker»---. Charlottes hverdag var ikke så forskjellig fra tidligere, bortsett fra at hun 

nå hadde mindre energi enn før. Men hun som de andre ungdommene opplevde at hverdagen 

ble drastisk endret da hun ble syk, og hun opplevde en stor kontrast til tidligere liv. Selv om 

enkelte fortsatt drev litt med trening sluttet de fleste med fysisk krevende aktiviteter. 

Hverdagen nå bestod av PC og TV, se på film, hekle og strikke eller chatte med venner. På 

gode dager kunne de kanskje være en liten tur ut med venner. De fortalte om en hverdag med 

stort behov for søvn og hvile, med tilpasset skoleplan og regulerte liv. Og nettopp dette var 

det flere som kom tilbake til og fremhevet at de savnet: å kunne leve normalt, å være spontane 

uten å ta hensyn til kroppslige begrensninger i alt de gjorde.  

 

Sara opplevde store endringer i dagliglivet. Tidligere var hun den som kunne tulle og tøyse og 

være sammen med venner hele tiden, mens livet nå opplevdes planlagt og regulert. Da hun ble 

spurt om det var noe hun savnet som hun nå ikke kunne gjøre, svarte hun: --- Å ja! Det er 

masse ting jeg savner --- jeg savner lissom det å kunne gjøre noe spontant!--- og så savner 

jeg --- jeg savner jo å lissom --- å ikke ha no’n bekymringer da --- i det hele tatt. Jeg kunne 

være litt sånn vimsete, mens nå er det jo sånn --- jeg har jo’kke råd til det holdt jeg på å si – 

nå – å være den som lissom er tullete og tøysete, for jeg er den som må si nei jeg må gå hjem 

om --- 48 minutter – og – det å ikke ha planlagt alt --- jeg skal gjøre hele tiden --- det savner 

jeg veldig ---. Marianne savnet også --- å kunne være litt sosial og det å være --- litt tullete 

sånn ---. Andreas uttrykte også savn over å leve normalt og slippe å planlegge hele tiden: --- 

at jeg kunne bestemme mer over hva jeg skulle gjøre --- uten å tenke så mye på kroppen --- ta 

så mye hensyn til kroppen da ---. Savn over å kunne leve spontant og slippe å planlegge 

hverdagene var noe ungdommene kom tilbake til flere ganger. Før de ble syke la de også 

planer for aktiviteter etter skolen og for å treffe venner i helgene, men det var jo slik alle 

gjorde, og planene kunne endres uten at det fikk noen særlige konsekvenser for dem. Nå 

derimot var det nødvendig å planlegge fordi de hadde begrenset kapasitet. Ofte måtte de hvile 

i forkant og i etterkant av en aktivitet, som når de skulle treffe venner en lørdagskveld. 

Forutsigbarhet og begrenset deltakelse i aktiviteter ble viktige strategier for å kunne 

opprettholde et visst funksjonsnivå hos ungdommene og bidro til å unngå ytterligere 

forverrelse av utmattelsen.  
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Flere trakk frem at de sjelden kjente seg opplagte og i god form. Marianne fortalte at hun 

kunne være med venner hvis hun var i ”grei form”. Hun var da fortsatt sliten, men som hun 

beskrev det: --- kanskje ikke --- eller ikke på det nivået som når det er aller verst ---. Charlotte 

hadde lite energi og erfarte at det tok lang tid å hente seg inn igjen: --- og det tar jo lenger tid 

før jeg blir liksom tilbake --- i den formen --- jeg kan’ke si bra form heller --- men i hvert fall 

den formen jeg er i ---. Dette var også noe Sara reflekterte over: --- ja --- det er jo sant (lavt, 

ettertenksomt)--- det er det --- for det er jo det --- middels form er vanlig nesten alle dager ---. 

 

Flere av ungdommene fortalte at de tidligere var flinke på skolen og fikk gode karakterer. 

Dette endret seg for flere etter at de ble syke. Sara var vant til å få seksere i alle fag og sier: --- 

og det har aldri vært no’ viktig for meg fordi det lissom har kommet automatisk ---. Denne 

erfaringen delte hun med flere. Men etter hvert som utmattelsen kom mer i forgrunnen, og 

ungdommene ikke klarte å konsentrere seg på skolen, fikk de stadig økt skolefravær. For 

mange medførte nå skolen mer stress enn glede, og det ble nødvendig å redusere tiden på 

skolen og sørge for en tilpasset skoleplan. Sara måtte slutte helt på skolen for å slippe stresset, 

men det var ikke bare undervisningen hun gikk glipp av, slik hun presiserer: --- skolen var 

liksom der jeg fikk det mest sosiale --- ikke sant – det var der jeg hadde alle vennene mine --- 

og hvis vi skulle noe så avtalte vi det på skolen og så lissom fortsatte vi senere --- så skolen 

var viktig på den måten og ---.  

 

Ungdommene i studien delte sine opplevelser knyttet til skole og hverdagsliv, og de aller 

fleste var svært skoleflinke og var vant til å få gode karakterer før de ble syke. De ga også 

uttrykk for at de fortsatt ville prioritere skolen og at det var viktig å få seg en utdannelse. I 

mange ungdomsmiljø i dagens Norge er det høye forventninger til å prestere, både på skolen 

og på idrettsbanen. Ungdommene har høye krav til seg selv, men også foreldre og lærere har 

forventinger til deres prestasjoner. Dette temaet har kanskje vært litt underkommunisert i 

deres miljø og kan også ha bidratt til å øke presset til seg selv og egne prestasjoner når de ble 

syke. 
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4.3.2 Venner 

Som allerede beskrevet over endret ungdommenes hverdag seg betydelig, noe som også viste 

seg i forholdet til vennene. Marianne fortalte om en vanskelig tid der hun ikke lenger orket å 

være så sosial. Det førte til at hun mistet kontakt med mange av sine tidligere venner. Hun 

fortalte at det fortsatt var noen som hadde lyst til å treffe henne, og hun gjorde sitt beste for å 

klare å opprettholde vennskapet. Hun tenkte likevel at de egentlig ikke forstod hennes 

situasjon og beskrev det slik: --- så det virker som om de trekker seg unna og sånt ---. Dette 

opplevde hun som --- veldig trist --- for jeg vil jo gjerne ha kontakt med dem --- men det er vel 

i den tiden man finner ut hvem de ekte vennene er ---. Marianne fortalte videre hva som var en 

ekte venn for henne: --- En som er der uansett --- eller --- som er der i tykt og tynt ---. 

Christine hadde også noen tanker om hva en ”ordentlig venn” var: --- Det er en som er der for 

deg uansett hva --- i dårlige tider og i bra tider egentlig ---. Hun opplevde å miste mange 

venner da hun ble syk og var mye borte fra skolen: --- Dem bare --- dem gadd ikke å --- 

liksom snakke med meg, gadd ikke å svare meg, og det følte jeg blei veldig tøft, fordi jeg 

hadde liksom --- plutselig hadde jeg ingen --- så den dag i dag så har jeg ei bestevenninne --- 

og de andre er lissom bare som luft --- og det er egentlig veldig kjipt! ---. 

 

Martin hadde flere kompiser som var opptatt av fotball og data, som han selv. Han fortalte om 

dem: --- Det er en halv-lat, halv-sporty gjeng ---. Noen av vennene ga uttrykk for at de 

forstod ham, andre ikke, men Martins sykdom var ikke noe de snakket om til vanlig. 

Marianne var heller ikke vant til å snakke med vennene om sykdom siden hun ikke hadde 

vært noe særlig syk tidligere. Det var heller ingen andre i vennekretsen som var syke, og 

derfor var ikke det noe tema blant dem. Hun fortalte om sin opplevelse av vennene: --- så --- 

jeg har liksom aldri hatt sånn snakk med dem --- og noen virker jo veldig uinteresserte --- og 

da føler man seg ikke særlig trygg på å gå bort til dem og snakke om det som skjer og ---.  

 

Flere i utvalget mitt hadde erfaring med langvarige vennskap. Vennene deres forstod 

situasjonen når de ble syke og stilte opp for dem, de kom på besøk, og de trakk seg ikke unna 

selv når ungdommene hadde dårlige perioder og måtte hvile mye. Andreas hadde en kompis 

helt fra barnehagen som han var mye sammen med og var veldig glad i: --- han er jeg mye 

med --- når jeg orker --- og vi trenger nødvendigvis ikke å gjøre så veldig mye ---. Han hadde 

også en veldig god venninne han hadde kjent lenge og som forstod at han var syk, og han 

omtalte dem som sine bestevenner. Sara hadde to veldig gode venner helt fra barnehagen, 
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men den ene av dem hadde hun et spesielt godt forhold til: --- for hun er sånn det går an å 

bare være helt stille med --- hvis jeg har en dårlig dag så kan hun bare --- liksom ligge ved 

siden av meg i senga og se på TV eller no’ ---.  

 

Sara var også opptatt av at hennes sosiale liv hadde endret seg mye siden hun ble syk. Hun 

hadde alltid hatt mange venner og hadde lett for å bli kjent med nye. Men nå hadde hun 

mindre energi, og på gode dager ville hun heller prioritere å være sammen med venner hun 

kjente godt. Hun syntes det var vanskelig å lage avtaler som hun kanskje måtte avlyse, noe 

hun ga uttrykk for med følgende utsagn: --- for da holder de av den dagen og (ser bekymret 

ut) --- de --- de har jo travle liv --- de går på skole og har masse lekser og masse ting å gjøre 

--- så jeg har lissom dårlig samvittighet på det da --- selv om jeg skjønner at - det er jo ikke 

min skyld ---. 

 

Christine opplevde at kjæresten var den som forstod henne aller best: --- Jeg blei sammen med 

han før jeg fikk ME, så han har liksom vært der fra dag én ---. Det betydde mye at kjæresten 

kjente henne fra før. Han visste hvordan hun var som frisk, og hun måtte derfor ikke ta seg 

sammen, men kunne være seg selv når han kom på besøk. Hennes bestevenninne som hun ble 

kjent med etter at hun fikk ME var også syk. --- Det er egentlig ganske fint fordi at hun har 

hatt stoffskifte --- så hun forstår mange av de symptomene jeg har hatt, for det er som regel 

ganske likt ---. Mariannes venninne var heller ikke frisk, og deres felles opplevelse av å være 

langvarig syk førte dem nærmere hverandre. De kunne snakke om alt, og de kunne dele sine 

sykdomserfaringer med hverandre. Om sine tidligere venner sa hun: --- jeg hadde håpet at 

kanskje noen hadde skjønt bedre ---. 

 

Charlotte snakket ikke så mye om vennene sine, men hun omtalte dem som ”bra mennesker” 

som forstod hennes situasjon og tok hensyn når hun var sliten og ikke klarte å være så sosial 

som hun ønsket. De fleste vennene hadde hun fra hestemiljøet og fra stallen hvor hun tilbrakte 

det meste av fritiden. Charlotte hadde sin egen hest som betydde svært mye for henne. Hun 

satte stor pris på at hesten knyttet seg til henne og viste mye personlighet: --- han gjør aldri 

no’ vondt eller mener aldri no’ vondt --- han gjør alltid det jeg ber om --- som [å] styre over 

hindre, og selv om vi kommer helt feil på --- han hopper uansett ---.  
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4.3.3 Diskusjon 

Som funnene over viser var hverdagslivet sentralt for ungdommene i studien. De var opptatt 

av sport og trening og presenterte seg med aktiviteter, altså hva de gjorde. Å være ung i 

Norge i dag betyr å være aktiv og delta i en rekke fritidsaktiviteter, slik vi også vet gjennom 

ungdomsundersøkelsene til Strandbu og Øia (2007). Dette var altså hverdagen for 

ungdommene før de ble syke. De drev med vanlige ungdomsaktiviteter som det ikke var noe 

spesielt med, som de tidligere gjorde sammen med venner og som betydde mye for dem. Det 

var først da de ikke orket å drive med dans, fotball eller hockey at de ble oppmerksomme på 

hvordan hverdagen deres hadde vært før. 

 

Schütz er opptatt av hverdagslivets sosiologi og betrakter hverdagen som en virkelighet man 

tar for gitt – som en «common sense»-innstilling (Bengtsson, 2005; Borg, Runge, Tjørnov, 

Brandt, & Madsen, 2007). Dette poenget belyses også godt av Marianne Gullestad som 

konstaterer at hverdagslivet er usynlig og lett å glemme fordi det er så selvfølgelig (Gullestad, 

1989; Borg, 2009). Her vil jeg trekke frem to aspekter ved hverdagslivet, slik Gullestad ser 

det. Det ene handler om hverdagslivet som erfaring, som består av det som er viktig og 

meningsfullt for den enkelte. Dette aspektet defineres som subjektivt og det som innen 

fenomenologien beskrives som livsverden, som altså skiller seg fra mer objektive hendelser 

og fakta. Som eksempel på denne subjektive, erfarte dimensjonen, viser hun til en rekke 

sosiale arenaer hvor dagliglivet utspiller seg i samhandling og meningsfylte relasjoner med 

andre. Dette mener jeg også kommer tydelig frem i ungdommenes beskrivelser av eget liv i 

samhandling med andre, på fotballbanen, i musikkorpset eller i stallen. 

 

Det andre aspektet knyttet til hverdagslivet som Gullestad presenterer, handler om 

organisering og funksjon, noe som viser til den daglige organisering av oppgaver og 

aktiviteter. Det handler igjen om hvordan vi kan skape sammenheng og helhet i hverdagen. 

Flere forskere bruker metaforer som «dagliglivets rytme» eller «livets rytme» (Borg, 2009; 

Borg et al., 2007; Hasselkus, 2006), noe som harmonerer med fenomenologiens syn på helse 

som livets rytme (Svenaeus, 2000). For ungdommene i mitt utvalg var det nettopp denne 

rytmen i dagliglivet som sykdommen i så stor grad forstyrret. De snudde døgnet og kunne 

sove til langt utpå dagen og fortsatt kjenne seg slitne, måltidene ble forskjøvet, og de vanlige 

rutinene ble fraværende. Slitenheten førte til at de ikke orket å gå på skolen eller treffe venner, 

og hverdagen ble totalt annerledes.  
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Sara forstod ikke hva som skjedde da hun ble syk og bare sov. Hun beskrev det slik: --- så i 

b’ynelsen så var det lissom --- det var mye mer kaos --- og alt var veldig kaos ---. For 

personer med kronisk utmattelsessyndrom og andre langvarige sykdomstilstander er det 

nettopp hverdagslivet som går i stå (Prins et al., 2006; Taylor et al., 2010). Det er alle de 

daglige aktivitetene de ikke orker å utføre på grunn av smerter og utmattelse. Rytmene i 

dagliglivet er ikke lenger på plass, og sykdommen får store konsekvenser for ungdommenes 

hverdag (Anbu & Cleary, 2009; Garralda & Chalder, 2005). 

 

Mye av hverdagslivet i vår vestlige verden er organisert omkring klokken (Lerdal, Barcott, & 

Borg, 2010; Wyller, 2011). Klokken viser objektiv tid som målbar og konstant, den hjelper 

oss i vårt virke og samhandling med andre og er sånn sett uvurderlig i et velfungerende 

samfunn. Innen fenomenologisk hermeneutisk tradisjon er man opptatt av tiden som opplevd 

og erfart, slik Van Manen (1990) trekker frem i sine refleksjoner. Blant fire eksistensielle 

temaer ved hans oppfatning av livsverden finner vi levd tid som er subjektiv og står i kontrast 

til den objektive klokketiden. Levd tid kan endre seg alt etter hvilken situasjon vi befinner oss 

i, som når vi har det morsomt og tiden går fort. Da ønsker vi at tiden skal stoppe opp. Når vi 

kjeder oss derimot, går tiden veldig langsomt. Det var kanskje slik Martin opplevde det når 

han ikke orket å trene hver dag lenger. Det føltes som om hverdagen gikk uten at han 

opplevde noe, og det føltes tomt. Var det kanskje tap og nederlag han kjente på, fra å være en 

frisk og aktiv ungdom til en som lå mest på sofaen i stedet for å trene?  

 

Flere av ungdommene uttrykker tilsvarende opplevelser der tid synes å ha endret betydning. 

Som Sara når hun fortalte at hun ble «litt likegyldig» noen ganger når dagene gikk og hun 

ikke hadde planer. Det var det samme hele tiden, og det kunne gå en måned uten at hun 

merket det. Eller når hun reflekterte over hvordan tiden hadde stått stille for henne i tre-fire 

måneder, mens vennene fortsatte med sine liv: --- og så fikk jeg lissom litt sjokk med at – shit 

– de har jo fortsatt livet sitt - de har fått kjær’ster, nye venner, og til og med ny lissom intern 

humor som jeg ikke har fått med meg ikke sant? ---. Dette utsagnet gjenspeiler erfaringene til 

hele utvalget mitt. De var blitt syke midt i ungdomslivet, og det var mye de mistet og gikk 

glipp av ved å være langvarig syk i denne viktige fasen i livet. 
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Som ungdom flest er ungdommene i studien svært opptatt av å være sammen med vennene. 

Og det er nettopp savnet av å være en del av det pulserende ungdomslivet som i stor grad gjør 

sykdommen så uutholdelig. Ungdomsalderen er som jeg tidligere har påpekt en tid med 

utvikling av identitet (Kvalem & Wichstrøm, 2007), og det er viktig å få tilbakemeldinger fra 

venner og jevnaldrende når man utforsker verdier og hvilken retning livet skal ta. Men 

tilbakemelding og kommentarer kan også oppleves som stress når man har endret seg og ikke 

lenger fremstår som den glade jenta med masse overskudd og energi, slik Ingrid var før hun 

fikk ME. Hennes rolle endret seg, slik den også gjorde for Sara som omtaler seg selv som 

«morsomme Sara» slik hun fremstod i vennegjengen før hun ble syk. Hun var den som 

tidligere tok initiativ og bestemte mye i venneflokken, og ofte ble hun lei av de «tafatte folka» 

som aldri klarte å bestemme seg for noe. Men nå var hun blitt en av dem som sa: --- nei jeg 

blir med på det dere har lyst til --- jeg veit ikke jeg ---. Hun følte seg heller aldri lenger i riktig 

god form, som før hun ble syk. Det var først når hun blir spurt at hun reflekterte over egen 

tilstand: --- for det er jo det --- middels form er vanlig nesten alle dager ---. Hun demonstrerer 

med dette et fenomen ved det kvalitative forskningsintervjuet der intervjupersonen gjennom å 

bli intervjuet, selv oppdager nye aspekter ved temaet som hun eller han tidligere ikke var 

oppmerksom på (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Flere kom også inn på betydningen av å ha en bestevenn, en som er der «i tykt og tynt». Det å 

kunne være seg selv, uten å måtte ta seg sammen, er noe ungdommene fremhevet som viktig, 

og som de fikk oppleve med de nære vennene. Sammen med dem kunne de slippe å ta ansvar 

for at andre skulle ha det bra. Bestevenner er lojale og stiller ikke spørsmål til deres 

manglende deltagelse eller kommenterer at de er borte fra skolen. Med dem var det nok bare 

«å være helt stille sammen» slik flere beskriver det, nok et eksempel på det å oppleve 

intimitet og lojalitet ved nære vennskap (Kvalem & Wichstrøm, 2007).  

 

Ungdommene hadde heller ikke lenger det samme overskuddet til å treffe ungdommer de ikke 

kjente fra før. Dette kan belyses med Kvalem og Wichstrøm (2007) som utdyper utviklingen 

av selvet og identitet hos ungdom. Her trekkes fram begrepet selvpresentasjon, som forklares 

som «atferd knyttet til hvordan jeg ønsker at andre skal oppfatte meg» (s.24). Det er ikke 

morsomt å møte nye mennesker som vil oppfatte en som lat eller en som «alltid» må avlyse 

avtaler. Det var heller ikke slik Sara ønsket å fremstå, med en sykdomsidentitet, hun som 

hadde vært en kapasitet og leder i vennegjengen.  
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Flere av ungdommene opplevde å miste tidligere venner, og vi kan ane en sårhet når Christine 

fortalte om sin erfaring. De «gadd ikke å bry seg» da hun uteble fra skolen. Både hun og 

Marianne erfarte nære vennskap med venninner som også var syke. Man kan jo undre seg 

over om de har fått disse venninnene etter at de ble syke. Kanskje også de følte seg utenfor 

vennegjengen, og så har sykdomserfaringen ført dem sammen? Charlotte fortalte varmt om 

hesten sin som hadde personlighet og aldri gjorde noe vondt. Kan det tenkes at hesten ble 

spesielt viktig for henne siden hun ikke orket å være så mye sammen med venner? 

 

Det var også utfordrende for ungdommene å komme i en situasjon hvor de igjen ble mer 

avhengige av foreldrene. De skulle jo ha vært ute med vennene, vært på fest, fått kjærester og 

lært seg å takle nye utfordringer. I stedet måtte de tilbringe det meste av tiden hjemme, ofte 

med PC’en på sofaen eller i sengen. De ble kjørt til skolen eller til venner om de hadde 

overskudd til å treffe dem eller delta i andre sosiale aktiviteter. Utviklingen gikk derfor helt i 

motsatt retning av det som skulle ha vært det naturlige, med økt selvstendighet og løsrivelse 

fra hjemmet (Krange & Øia, 2005). De fleste hadde for det meste en positiv opplevelse av å 

tilbringe så mye tid med foreldrene, og det kan jo tenkes at dette bunner i den tryggheten de 

kjente ved å kunne være seg selv fullt og helt og slippe å ta seg sammen for å fremstå slik de 

var før de ble syke. På den annen side var det flere som kjente på utfordringene ved å være 

hjemme, ligge på sofaen og være helt utslitt, og så få kommentarer og velmenende råd fra 

mamma eller pappa om å prøve å yte litt mer. Da var det kanskje ikke så underlig at Christine 

enkelte dager ønsket å trekke dyna over hodet og forsøke å sove for å slippe å krangle med 

mamma når hun ble bedt om å rydde rommet: --- så blir a for eksempel sur da --- fordi hu veit 

at jeg ikke liker å rydde rommet mitt, men det er for det at jeg ikke orker --- og det er det vel 

ikke alltid at hu forstår ---. I slike situasjoner kunne det være vanskelig å skille mellom hva 

som kunne skyldes sykdommen og hva som kunne være et uttrykk for vanlig 

tenåringsopposisjon. 

 

Selv om mange av ungdommene ga uttrykk for takknemlighet for å finne god støtte i 

foreldrene, kan man tenke seg hvor sårt det var å gå glipp av så mye sosialt og kjenne på 

hvordan det var å ikke være der det skjedde. Dette kom til uttrykk gjennom deres tanker om 

savn. De savnet å være impulsive og spontane, kunne slippe å planlegge hver minste aktivitet, 

eller som Martin sa: --- futte fram og tilbake --- uten mål og mening ---. De savnet å kunne 
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oppleve noe av det bekymringsløse ved å være ung, kunne være litt «tullete» som Marianne 

beskrev det, eller slippe å tenke alt for mye på konsekvensene ved å være oppe en hel natt 

med kompiser og spille data eller være på fest.  

 

Vi har i dette kapittelet sett hvordan ME påvirket hverdagslivet til ungdommene og hvordan 

sykdommen fikk konsekvenser for deres forhold til venner og jevnaldrende. Naturlig nok 

tenkte de mye på sitt tidligere friske liv, og flere fortalte hvordan de savnet å kunne leve mer 

spontant og bekymringsløst, slik andre ungdommer gjør. Men de uttrykte også at de hadde 

lært noe gjennom det å være syk, og de formidlet tanker om håp for fremtiden. Dette vil jeg 

komme tilbake til i det neste kapittelet, der ungdommene reflekterer over egen 

sykdomserfaring og hvordan de ser for seg livet fremover. 

4.4 Refleksjon og innsikt 
«Jeg tro’kke jeg hadde villet --- selv om jeg kunne --- latt være å bli syk på en måte ---» 

4.4.1 Å være syk 

Flere av ungdommene fortalte om erfaringer de hadde fått gjennom å være syke over lenger 

tid. De hadde ufrivillig fått mye tid til å tenke og reflektere og hadde lært å kjenne seg selv 

bedre enn mange andre ungdommer. Flere fikk også tilbakemeldinger, både av kompiser, 

helsepersonell og lærere, om at de var modne for alderen.  

 

Ingrid tenkte mye på hvordan livet var før og etter at hun fikk ME. Det var for det meste 

fotballen som opptok henne, men det hadde skjedd en endring i hvordan hun tenkte omkring 

det å spille: --- da var det liksom å komme inn på A-laget og det --- mens nå er det mer å 

kunne ta igjen trening --- være med litt på en kamp ikke sant --- så det er litt forskjell --- i 

mål[setning] det ---. Det var altså en radikal forandring i tankegang som skjedde fordi hun var 

syk og ble tvunget til å tenke annerledes. Hun hadde også erfart at ting ikke alltid ble som hun 

hadde planlagt, slik hun formulerte det: --- at ting kan endre seg litt --- at ja --- det er å --- 

takle nye situasjoner liksom --- når livet ditt endrer seg --- helt liksom ---. Charlotte fortalte at 

hun hadde vært ute på bowling med noen fra ME-foreningen og fikk et annet perspektiv på 

egen situasjon: --- lissom det var sånn der --- vi måtte sitte i et skjerma rom og det er helt 

uvant for meg --- jeg merka lissom at jeg (latter) er heldigere da --- så de var veldig mye mer 
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slitne enn meg da ---.  Hun var heller ikke så plaget av sterkt lys og høye lyder som mange 

andre var, noe hun ble enda mer klar over i samværet med de andre fra ME-foreningen. 

Charlotte mente også at hun kanskje hadde fått mer innsikt i hvordan det er å være alvorlig 

syk og gjennom det hadde fått mer forståelse for andre som var syke. 

 

Christine fortalte at hun spesielt i starten da hun ble syk fikk mange kommentarer fra venner 

og andre. De trodde ikke helt på henne når hun fortalte om hvor sliten hun var, og det ble 

veldig mye tid til å tenke. Hun hadde gjort seg noen refleksjoner omkring dette: --- Det blir 

veldig mye tanker om liksom --- jeg orker jo ikke no’ --- jeg ligger jo i senga --- da tenker jeg 

sånn --- nå er jeg jo så sliten, og da bygger jeg jo bare mer og mer opp på den tanken --- og 

da blir det egentlig bare forverret --- det baller jo egentlig bare på seg ---.  Hun opplevde 

altså at det ikke bare var positivt med så mye tid til å tenke over egen situasjon Også Martin 

kjente på at han hadde fått det «mindre hektisk», og det var ikke nødvendigvis så bra, mente 

han. Han var vant til å holde på med noe hele tiden, enten det var skole, trening eller å være 

med vennene. Nå hadde han mye tid til overs som han strevde med å disponere på en god 

måte. Andreas hadde erfaring med å ligge på sofaen uten å ha krefter til å gjøre noe, men han 

fikk heller ikke sove. Da skjedde det ofte at han ble liggende og tenke og gruble: --- og så 

ligger du sånn og halvsover og --- så blir det --- så får du sånn’ merkelige ideer og ----. Han 

ble ofte frustrert over å være så mye for seg selv og ble ikke bedre av det.  

 

Sara ble litt likegyldig noen ganger når hun ikke hadde planer og dagene bare gikk i ett. Når 

hun ikke hadde noe å glede seg til, kunne det gå mange uker uten at hun merket hvor de ble 

av. Men hun reflekterte også over hvordan hun kunne oppleve en god dag. Det kunne være å 

stå opp til rett tid, ha lyst på mat og spise, sitte i stua, gå en liten tur, kanskje kunne ringe en 

venninne og så tegne og hekle litt og så slappe av. Hun behøvde egentlig ikke gjøre så mye 

mer enn det, noe dette utsagnet forteller: --- før så hadde jeg tenkt på det som en kjedelig dag, 

men nå er det jo kjempefint --- og videre --- å lissom ikke gjøre noen ting --- det likte jeg ikke 

før --- (tenksom, ser ut i luften) --- da følte jeg --- da hadde jeg lissom dårlig samvittighet for 

at nå sitter jeg her og gjør absolutt ingenting --- bare sløser bort dagen ---.  

 

Sara fortalte også om en stor endring hos seg selv i denne sykdomsperioden. Hun var tidligere 

vant til å ha kontroll over livet sitt, både på skolen, i vennegjengen og i det meste hun foretok 

seg, og hun kalte seg selv en «kontrollfreak». Sykdommen førte imidlertid til at hun måtte gi 
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fra seg kontrollen, og det opplevde hun som befriende: --- nå er det bare deilig å slippe å 

måtte styre med no’ --- det er bare kjempedeilig at bare de kan ta kontrollen, og så kan jeg 

bare --- deise med ---. Denne erfaringen overrasket henne. Hun opplevde også at hun var blitt 

mer voksen på én måte, og mindre voksen på en annen. Selvtilliten var heller ikke som før, og 

hun syntes ofte det var vanskelig når folk tullet med henne nå fordi det opplevdes litt 

treffende. Sånn var det ikke for henne før: --- jeg syntes bare det var --- alt var gøy hele tiden 

---. Gjennom sykdomserfaringen hadde hun likevel fått mer selvinnsikt, og til tross for 

frustrasjon over å være syk, erkjente hun at hun hadde lært noe: --- selv om det ikke er mye --- 

selv om det er veldig lite --- og jeg er veldig lei --- så er det jo noe at jeg faktisk har lært det 

at det er ganske behagelig å være bare meg ---. Hun hadde aldri trodd hun ville oppleve det 

behagelig å være så mye alene, men hun var blitt vant til det og lærte også med tiden å 

verdsette det. 

 

Andreas tenkte mye på hvordan han selv hadde endret seg gjennom å være alvorlig syk over 

flere år. Det var mye han ikke lenger kunne gjøre, og det var mye han savnet. Likevel tenkte 

han overveiende positivt på det han hadde vært gjennom. I refleksjoner over egne erfaringer 

med sykdommen presiserte han: --- selv om jeg hadde kunnet – latt være å bli syk på en måte 

--- så tro’jeg’kke jeg ville ha skrudd tilbake tida --- for å endre på det --- eller endre på noe 

annet jeg – har gjort som jeg angret på – fordi da hadde jeg’kke vært den jeg er nå. Da hadde 

jeg vært en helt annen person – uten de erfaringene. Selv om det er ting jeg – angrer på at jeg 

har gjort så – ville jeg’kke gå tilbake – og endra på det – for da hadde jeg’kke vært den 

personen jeg er. Så det er hvertfall --- sånn jeg

4.4.2 Å takle hverdagen 

 tenker da --- at --- på en måte alle er 

erfaringer --- selv de dårlige ---. Andreas ville altså ikke vært foruten sykdomserfaringen til 

tross for alle ulempene og de negative sidene sykdommen medførte.  

Ungdommene i utvalget mitt brukte forskjellige strategier for å få bedre hverdager. De fikk 

erfaring med at det ikke nyttet å ignorere slitenheten, men at de måtte ta hensyn til de dårlige 

dagene som var preget av utmattelse. Charlotte erfarte at hun klarte relativt mye bare hun var 

bevisst på å prioritere for ikke bruke opp all energien på en gang. Ofte var det tilstrekkelig å ta 

en dags pause for å gjenvinne kreftene, og da kunne hun egentlig få til mye, selv om 

aktivitetsnivået var betydelig lavere enn før hun ble syk. Denne måten å håndtere hverdagen 

med ME på delte hun med flere av ungdommene. Andreas fikk gjennom flere år erfare at det 
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var nyttig å ta hensyn til kroppen når det ble for hektisk. Han opplevde gode og dårlige 

perioder og fortalte at forløpet kunne svinge. Spesielt etter sommerferier, i starten av 

skoleåret, var det viktig å ta det litt med ro for ikke å få en «dupp». Flere erfarte at en tilpasset 

skoleplan med færre fag kunne bidra til å redusere presset. Ingrid forklarte det slik: --- det er 

vanskelig når alle lærerne sier at – jeg skal prioritere deres fag --- så sier alle det liksom ---. 

Hun fikk hjelp til å prioritere og fikk dermed en betydelig bedre skolehverdag.  

 

For Sara var det ikke nok å redusere skoleplanen for å få det bedre. Da hun ikke lenger klarte 

å følge med på undervisningen, ble hun stresset og prøvde med litt færre timer i uken, men det 

var heller ikke tilstrekkelig: --- Det ble bare feil --- det ble mer stress enn det ble lurt ---. 

Dermed sluttet hun på skolen for helt å unngå presset med lekser og karakterer. Hun fant ut at 

hun fikk det bedre ved å følge en aktivitetsplan for ikke å komme ut av døgnrytmen. Hun 

syntes det var kjedelig å følge planen som rommet alle dagens og ukens gjøremål og ga lite 

rom for spontanitet. Likevel var det et nyttig redskap, ikke minst på dårlige dager preget av 

utmattelse og lite energi: --- og på en dårlig dag så er det fint å ha noe lissom å holde seg fast 

i og prøve så godt jeg kan å følge ---. Hun forsøkte å lage planer som ikke var for 

kompliserte, og heller sette små mål som hun kunne klare å gjennomføre. 

 

Ungdommene hadde også ulike måter å takle dårlige dager på. Christine kunne snakke med 

venninnen om litt vanskelige ting, og for henne var det svært viktig å ha noen å dele tankene 

med. Men på riktig dårlige dager var det best å legge seg og prøve å sove. Spesielt var det 

slitsomt når lillesøster og mamma kranglet: --- Når jeg hører sånne samtaler blir jeg veldig 

provosert --- og da gjør det meg bare ennå mer sliten --- så det beste er egentlig bare hvis jeg 

hadde klart å få sove ---. Hun pleide også å dagdrømme: --- Ja --- hvis det er noe negativt jeg 

tenker på så er det bare å drømme seg bort --- da blir man jo gladere til sinns når det er noe 

man liker ---. Andreas på sin side ble ofte liggende å gruble for seg selv når han var sliten, og 

det kunne være vanskelig. På slike dager var det bedre å treffe venner: --- så jeg tenker det er 

bra å komme ut --- og møte --- folk --- snakke med folk så mye som mulig --- så ikke jeg blir så 

kjed av meg selv på en måte ---.  

 

Andreas var også bevisst på å unngå situasjoner som medførte stress, som å gå på storsenteret: 

--- for da er det masse folk rundt --- og masse lyder, og masse [av] alt mulig – gjør meg veldig 

sliten ---.  Han ble svært sliten av at folk rundt ham snakket høyt og laget bråk. Musikk 
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derimot, opplevdes ikke som støy: --- Det er jo en fast --- puls på en måte --- det er --- jeg kan 

mer styre det selv liksom ---. Derfor hørte han mye på musikk og brukte ipod både på skolen 

og ellers for å unngå høye, uventede lyder som han ikke kunne kontrollere.  

 

Gjennomgående for ungdommene i studien min er at de prøvde å gjøre det beste ut av 

hverdagen nå. Flere var blitt flinke til å nyte de gode øyeblikkene og sette pris på dager hvor 

de hadde litt mer energi. Andreas hadde brukt mye tid på å være frustrert over at han var syk, 

men kom frem til at --- det ække no’ vits --- det er bare å leve med det ---. Samme innstilling 

finner vi hos de andre. De brukte uttrykk som «å gjøre det beste ut av det» og «sånn er det 

bare». Martin fortalte hva han hadde lært av sin mor: --- «du kan bare gjøre det beste du kan» 

--- mer enn det kan en ikke gjøre --- og det pleier jeg å gjøre ---. Slik fant de ut hvordan de 

best kunne håndtere egen livssituasjon der de fleste hverdagene var preget av utmattelse og 

lite energi. 

4.4.3 Å drømme om fremtiden 

Ungdommene ble spurt om hvordan de ser for seg livet om noen få år, og flere trodde at de 

ville være i gang med utdannelse eller jobb. Ingrid håpet hun kunne begynne å spille fotball 

igjen: --- Men jeg har jo fortsatt mulighet når jeg blir frisk --- å --- hvis jeg står på da --- å 

komme inn på A-laget ---. Drømmen hennes var å studere medisin i utlandet for å bli lege, og 

hun håpet da å være frisk igjen og dermed få en større opplevelse av frihet. Martin ville ikke 

tenke så mye fremover, men heller forsøke å nyte den tiden han hadde før han blir voksen. 

Han håper likevel på et «suksessfullt liv» med jobb, familie og gode venner. 

 

Charlotte erfarte at hun gradvis ble bedre og hadde tro på at denne utviklingen ville fortsette. 

Hun svarte slik: --- Jeg tenker jeg blir frisk snart ---. Sånn tenkte også Andreas. Han var blitt 

bedre i løpet av de fem årene han hadde vært syk, og han tenkte at han vil bli enda bedre de 

neste fem: --- Så når jeg er 25 --- så kanskje jeg tenker --- å shit --- jeg hadde jo ME da jeg 

var --- for ti år siden liksom ---. Han har også søkt musikklinja og håper å kunne gjennomføre 

den på tre år uten problemer, for han ønsket å utdanne seg videre: --- gå videre på musikken 

da --- bli musiker er jo drømmen da --- kunne leve av det ---.  

 

Noe av det som opptok Sara var å bygge opp et nettverk av venner: --- Det er jo ikke bare 

viktig for meg akkurat nå som jeg er syk å ha noen som støtter meg --- men også når jeg blir 
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frisk igjen --- tenker jeg også en del på da ---. Hun regner med at hun vil være frisk om fem 

år: --- det må jeg jo bare gjøre --- hvis ikke så --- hadde jeg vel --- for da tror jeg at jeg hadde 

blitt gæer’n faktisk --- hvis jeg --- for jeg må jo bare tro at jeg blir frisk ---. Hun drømmer 

også om å bli journalist eller arbeide med «noe kreativt».  

 

Christine vil bli billakkerer og drømmer om å seile jorda rundt. Hun synes det er viktig å sette 

seg mål i livet og ha en drøm: --- Jeg tror faktisk at jeg --- en eller a’en dag uti livet mitt --- at 

jeg kommer til å --- ja være med på --- en seilbåt og seile mesteparten rundt i verden ---. Også 

Marianne har planer om å studere, og hun vil prøve å bli frisk så fort som mulig. Hun 

reflekterte over sine tanker om fremtiden og kom med følgende utsagn: --- jeg håper at jeg 

ikke er syk da – at jeg er helt frisk og klarer å studere og --- fortsetter med livet ---. 

4.4.4 Diskusjon 

Det ble mye tid til refleksjon over livet for ungdommene i studien. Utmattelse og smerter 

dominerte hverdagen, og konsekvensene ble store, slik vi har hørt fra deres beskrivelser. De 

hadde også mange tanker om hvordan sykdommen påvirket og endret dem. Deres erfaringer 

kan forstås i lys av Deegan (2001) som bruker begrepet transformasjonsprosess når hun 

utdyper sider ved recovery. Med det mener hun at man ikke må være helbredet eller 

symptomfri, men ved å akseptere begrensninger kan man oppdage en verden av muligheter. 

Dette sies på en annen måte av Borg (2007), som omtaler et sentralt paradoks ved recovery: 

ved å akseptere hva vi ikke kan gjøre eller være begynner vi å oppdage hvem vi kan være og 

hva vi kan gjøre. Kanskje en slik forståelse av recovery kan belyse ungdommenes 

selvrefleksjoner i sykdomsperioden. De har opplevd hvordan ME-symptomene har satt en 

brems på livet da de ikke lenger kunne delta i hverdagsaktiviteter sammen med vennene. Som 

vi har sett, uttrykker de også fortvilelse over de store endringene og savn av sin tidligere 

spontane og bekymringsløse tilværelse. Samtidig viser materialet klart at sykdomserfaringen 

har ført til at de har endret syn på seg selv, som Sara når hun fortalte om sin oppdagelse ved å 

være alene. Før hun ble syk var det full fart hele tiden, «alt var bare gøy». Hun har møtt 

foreldrene i døren fordi hun nesten aldri var hjemme, men var sosial og brukte masse tid med 

venner. Nå erkjenner hun at det faktisk er behagelig å være bare Sara, og hun nyter å være 

alene. Hun har også blitt nødt til å slippe kontrollen, som tidligere var svært viktig for henne, 

og hun oppdager gleden over bare å kunne «deise med». Hun har altså oppdaget nye 

muligheter gjennom å akseptere begrensningene som sykdommen medførte. En lignende 
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transformasjonsprosess kan vi se hos Andreas. Han sier eksplisitt at han ikke ville ha vært 

sykdomserfaringen foruten fordi han da ikke ville ha vært den personen han nå er. Selv ikke 

dårlige erfaringer ville han ha unnvært, noe som vitner om at han er i stand til å se nye 

muligheter til tross for de ulempene utmattelsen og slitenheten førte til. 

 

Flere kommer tilbake til at de er blitt mer modne for alderen enn sine venner og jevnaldrende, 

noe de også har fått kommentarer om fra andre. Det er tenkt mange tanker og gjort mange 

refleksjoner de timene ungdommene har ligget på sofaen eller i senga og ikke orket noe annet. 

Både Christine og Andreas kjenner på at de ofte blir liggende og gruble og få noen merkelige 

ideer. De forsøker å finne mening og sammenheng i tilværelsen for igjen å ta kontroll over 

livet sitt. Slike prosesser blir trukket frem som en av flere mestringsstrategier ved kronisk 

sykdom (Maes, Leventhal, & de Ridder, 1996) samt i recovery-modellen slik flere har 

beskrevet den (Borg, 2007; Deegan, 2001; Marin et al., 2005).  

 

Recovery kan med andre ord betraktes som en reise, en bedringsprosess der det legges vekt på 

å komme seg igjen. Det er altså ikke nødvendigvis å bli helbredet og symptomfri som er det 

vesentlige, slik jeg tidligere har påpekt, men det er heller det å håndtere hverdagen med ME 

som blir sentralt for ungdommene i studien. Recovery blir av mange betraktet som en svært 

individuell prosess. Borg (2009) trekker imidlertid frem betydningen av en kontekstuell 

forståelse av bedringsprosesser, der det legges vekt på omgivelsene og hverdagslivet til den 

enkelte. Her blir det naturlig å ta i betraktning både sosiale og materielle vilkår for den det 

gjelder, og på den måten se på bedringsprosesser med et sosiologisk blikk.  

 

Bedringsprosessen kan være strevsom og smertefull, og det kan forekomme både oppturer og 

nedturer, noe ungdommene erfarte. De hadde enkelte gode dager, men de fleste var dårlige, 

og det vanlige var å føle seg «i middels form». Andreas opplevde også at han ble bedre i løpet 

av sommeren, men ved hver skolestart ble han dårlig igjen og fikk en ny «dupp». Mange 

opplevde helt i starten av sykdommen at det ble uorden og kaos i livet, og de forstod ikke hva 

som skjedde. Dagene var preget av uforutsigbarhet og usikkerhet, og det var først når de 

klarte å akseptere konsekvensene av sykdommen at de kunne begynne å fungere i hverdagen 

igjen. Dette kan illustreres ved ungdommenes utsagn som «sånn er det» og «å gjøre det beste 

ut av det». De hadde kommet til et punkt hvor de innså at det ikke var fruktbart å kjempe imot 

virkeligheten, slik Andreas uttalte: --- det ække no’ vits --- det er bare å leve med det ---. 
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Aksept av sykdommen er viktig, men å akseptere er ikke det samme som å resignere. Kearney 

(Chesler, 2002) hevder for eksempel at først når man slutter fred med sykdommen 

(reconciling) kan man begynne å ta eierskap og ta tilbake kontrollen over eget liv. Andreas 

definerte musikk som en «fast puls» og brukte den bevisst for å unngå støy som gjorde ham 

sliten. En annen måte å synliggjøre dette på er å lage nye rutiner for hverdagen, slik 

ungdommene fortalte om. De hadde lært seg å ta hensyn til utmattelsen og legge inn 

hvilepauser for å hente seg inn igjen. Flere hadde fått tilpasset skoleplan eller brukte 

aktivitetsplan og klarte derfor å fungere rimelig bra i hverdagen. En slik mestringsstrategi 

støttes av Deegan (2001) som viser til egen erfaring som ung, med diagnosen schizofreni. Når 

alt gikk i stykker for henne var det viktig å kunne lene seg på rutiner som kunne gi form og 

struktur i en verden av kaos. Sara hadde en lignende erfaring med aktivitetsplanen som var 

«god å holde fast i» på dårlige dager. De små «usynlige» hverdagsaktivitetene som utgjør 

rutinene kan være en hjelp til å få tilbake en normal hverdag og er derfor betydelige for dem 

det gjelder (Borg, 2009; Davidson et al., 2005; Deegan, 2001). 

 

Når hverdagen med sine aktiviteter og gjøremål hadde funnet sin nye form og igjen var blitt 

rutine, var det lettere for ungdommene å fokusere på andre ting. Det som tidligere bare var 

kaos og uorden ble etter hvert forståelig ettersom de fant nye meningsstrukturer. Flere hadde 

lært seg å sette pris på og nyte de gode øyeblikkene, som ifølge Hasselkus (2006) er sentralt. 

Hun betrakter de hverdagslige aktivitetene som en del av rytmene i dagliglivet, og som 

Gullestad (1989) forklarer hun disse som en måte å organisere verden på. De kan virke 

ubetydelige, men når man er forhindret fra å utføre dem, blir de synlige og viktige.  

 

Deegan (2001) trekker frem betydningen av håp når hun snakker om bedringsprosessen ved 

egen sykdomserfaring. Håp er vendepunktet som umiddelbart må etterfølges av vilje til å 

handle. Det er kanskje ikke så viktig å finne ut nøyaktig når ungdommene begynte å øyne et 

håp, det viktigste er at de faktisk gjør det, noe som kommer til syne i måten de snakker om 

fremtiden på. De formidler håp om å bli friske, og de har drømmer og planer for fremtiden. 

Christine har et mål om å bli billakkerer, og hun drømmer om å seile jorda rundt. Ingrid ser 

for seg at hun vil begynne med fotballen igjen, selv om målsetningen har endret seg betydelig 

fra tidligere. Også Sara tenker at hun vil bli frisk, og hun viser vilje til handling når hun er i 
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gang med å bygge et nettverk med venner. Det er slitsomt til tider, men viktig med tanke på 

fremtiden når hun blir frisk.  
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5 Avslutning og konklusjon 

5.1 Oppsummering 
Hensikten med denne studien har vært å få økt kunnskap om ungdom med CFS/ME og deres 

erfaringer med å være syke. Kronisk utmattelsessyndrom er et komplekst fenomen med ukjent 

årsak, og den store uenigheten om årsaksforhold og behandlingstilnærming som preger 

litteraturen og debatten i media, gjør det ikke enklere for de som er syke, slik jeg 

innledningsvis har trukket frem.  

Min egen studie har gitt en unik mulighet til å komme nærmere ungdommenes historier om 

det å være syk i ungdomslivet. Fordi studien omhandler ungdom ønsket jeg å sette oppgaven 

inn i en samfunnsmessig kontekst, med et sosiologisk blikk på ungdom og ungdomshelse i 

Norge. Den teoretiske forankringen har videre vært fenomenologisk hermeneutisk, noe som 

har gitt meg begreper til å forstå ungdommenes subjektive erfaringer. Avslutningsvis trekker 

jeg også inn bedringsperspektivet fordi det i denne konteksten var relevant på bakgrunn av det 

som fremkom i intervjuene.  

Analysene av det empiriske materialet i studien får frem ulike aspekter ved å være ung og syk 

over lengre tid. Mine viktigste funn knytter seg til tre sentrale temaer. Det første temaet, 

Kroppen og jeg, handler om slitenheten og de andre symptomene ungdommene opplevde som 

preget livene deres. Det som skjedde med kroppen var på mange måter uforståelig, og flere 

opplevde engstelse og fortvilelse fordi de ikke visste hva som feilte dem. Gjennom å bli spurt 

om sine sykdomserfaringer, har ungdommene kommet med fyldige og nyanserte beskrivelser 

av egen situasjon og dermed bidratt til å bringe frem økt kunnskap om CFS/ME, spesielt 

knyttet til det å være ungdom. 

Hverdagslivet var det andre temaet i studien. Det handler mer spesifikt om hvordan 

slitenheten og utmattelsen artet seg for dem i dagliglivet, og hvilke konsekvenser det fikk i 

forhold til skole, fritid og venner. Studien får på dette punktet frem ungdommenes 

beskrivelser av betydningen av vennskap og hvor sårt og vanskelig det var å miste venner 

gjennom det å være syk. Funnene viser også ungdommenes utfordringer med å henge med i 

det som skjedde på skolen og i venneflokken fordi de tilbrakte så mye tid hjemme på sofaen. 

Med andre ord: sykdommen forandret deres liv og fikk dem til å føle seg annerledes og 
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utenfor vennegjengen. Dette ble forsterket ved at de heller ikke kunne drive med de samme 

fritidsaktiviteter som før og dermed også mistet en viktig sosial arena. 

Det siste temaet, Refleksjon og innsikt, er knyttet til de refleksjonene den økte innsikten det å 

være syk har medført. Ungdommene i utvalget opplevde selv at de var blitt mer modne enn 

sine venner og klassekamerater, de hadde fått større forståelse for andre som var syke, og de 

fant nye måter å takle hverdagen på, noe som også handler om mestring. Funnene indikerer at 

de faktisk så sykdomserfaringen som en styrke. Med tanke på deres unge alder der det å bli 

langvarig syk trolig oppleves som «i strid med» forventninger til hva ungdomslivet skal være, 

er dette funnet svært overraskende og interessant. Denne refleksjonen dominerte hos 

ungdommene til tross for de ulempene og den smerten de erfarte ved å være syk, slik jeg 

allerede har antydet. De tenkte også at de kom til å bli friske, noe som peker på optimisme og 

håp for fremtiden.   

5.2 Studiens pålitelighet og gyldighet 
Å bruke det kvalitative forskningsintervju som metode impliserer en rekke utfordringer som 

innenfor denne tradisjonen drøftes i lys av «pålitelighet» og «gyldighet» (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.249). Pålitelighet handler om resultatenes konsistens og troverdighet. Jeg 

har i kapittel 3 bl.a. utdypet nødvendigheten av å være seg bevisst forskerrollen, både ved 

forberedelser, gjennomføring og transkripsjon av intervjuene og senere i analysen. Det 

innebærer for eksempel å arbeide bevisst med min egen forforståelse. Slik kan man best mulig 

arbeide for at studiens funn blir pålitelige og troverdige. 

Med studiens gyldighet menes det innen kvalitativ forskning at metoden undersøker det den 

faktisk er ment å undersøke (ibid). I mitt tilfelle måtte jeg spørre meg selv om det å intervjue 

ungdommene ved hjelp av det kvalitative forskningsintervju var den mest hensiktsmessige 

metoden for å få svar på problemstillingen. Kunne en annen metode ha vært mere egnet og 

dermed ført til andre funn? En spørreundersøkelse blant ungdom med CFS/ME, med 

datainnsamling ved bruk av spørreskjema og kvantitativ metode, ville trolig ha fått frem en 

helt annen type kunnskap og gitt andre resultater. Ettersom hensikten var å få tak i 

ungdommenes erfaringer med sykdommen anså jeg dybdeintervju til å være best egnet for å 

få frem deres tanker og refleksjoner omkring fenomenet.  
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På et tidlig tidspunkt i masterstudiet vurderte jeg om fokusgruppeintervju kunne være aktuelt 

for studien. Med denne metoden ville det kunne fremkomme mange synspunkter og erfaringer 

om det enkelte fenomen og tema som ble presentert (Malterud, 2003; Kvale & Brinkmann, 

2009), noe som ville være nyttig for mitt formål om økt kunnskap om CFS/ME. Det som 

imidlertid avgjorde valget om dybdeintervju var, i tillegg til mine egne problemstillinger, 

hovedstudiens design som jeg har omtalt i kapittel 3. Det ville ikke være praktisk 

gjennomførbart å samle et antall ungdommer som skulle delta i hovedstudien, ettersom disse 

ble inkludert fortløpende fra hele landet over en lengre periode. I ettertid har jeg likevel 

reflektert over enkelte av intervjuene som ble relativt korte, og hvor informantene i liten grad 

utdypet og reflekterte omkring spørsmålene. I noen grad handlet det nok om min begrensede 

erfaring med å intervjue, slik jeg tidligere har antydet, men jeg har også lurt på om 

gruppeintervju kunne ha fått frem flere betraktninger om deres opplevelser. Kanskje de ville 

ha følt det tryggere å snakke om sider ved sykdomserfaringen som også andre ungdommer 

hadde erfart og fortalte om i gruppen. Totalt sett vurderer jeg likevel dybdeintervju som mest 

hensiktsmessig for denne studien, som i tillegg til at den var praktisk gjennomførbar, ga større 

mulighet til å følge opp kommentarer og uttalelser fra den enkelte. 

I studien intervjuet jeg syv ungdommer om deres erfaringer, og dette var et strategisk utvalg. 

Når jeg vurderer at det er mulig å overføre studiens funn til andre ungdommer med CFS/ME, 

er det med utgangspunkt i det Kvale omtaler som analytisk generalisering (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.266). Med det menes at en studies funn kan brukes som rettledning for 

tilsvarende situasjoner. Dette synspunktet støttes av Thagaard (1998) som hevder at formålet 

med kvalitativ metode primært er deskriptivt med relevans innenfor den særegne konteksten 

(s.184).  Basert på mitt materiale vil jeg si at dette har relevans på bakgrunn av studiens 

temaer, som omhandler symptomer ved CFS/ME og utfordringer knyttet til skole, venner og 

fritid. I kvantitative studier av CFS/ME er nettopp dette områder som ofte blir trukket frem 

som aktuelle og nødvendige å forske mer på, slik jeg innledningsvis refererer til (Anbu & 

Cleary, 2009; Garralda & Chalder, 2005; Jordan & Robinson, 2001; Taylor et al., 2010; 

Wyller, 2008).  
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5.3 Konklusjon  
I denne studien har jeg dybdeintervjuet ungdommer om deres erfaringer med CFS/ME. 

Studien peker på noen av de utfordringene ungdommene står overfor i hverdagslivet. Flere 

kvalitative studier, for eksempel knyttet til sosiale relasjoner og skole, vil være nyttig og 

tilføre økt kunnskap i feltet og dermed gi grunnlag for en bredere forståelse for deres 

livssituasjon.  

Det siste temaet i studien, som dreier seg om refleksjoner om å være syk, takle hverdagen og 

ha tro på at de vil bli friske, gir interessante innblikk i ungdommenes tanker om fremtiden. 

Deres håp om å bli bedre slik at de kan fortsette med livet, reflekterer en optimisme for 

fremtiden og står i kontrast til den smerten de uttrykker ved å oppleve betydelig begrensning i 

hverdagslivet på grunn av sykdommen. Det kunne være aktuelt å utforske andre sider ved 

ungdommenes håp om å bli friske og deres erfaringer med å bli bedre. Økt kunnskap om hva 

de selv erfarer som nyttig i tilfriskningen kan være til stor hjelp for helsearbeidere og andre 

som har kontakt med pasientgruppen, noe som igjen vil komme ungdommene til gode. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Intervjuguide 

Vedlegg 2: Søknad til REK 

Vedlegg 3: Søknad til Personvernombudet/Datatilsynet 

Vedlegg 4: Orientering til REK om endring av hovedprosjektet 



1 

 

Vedlegg 1 
Intervjuguide 
Forsknings- 
spørsmål 

Tema Intervjuspørsmål 
Introduksjonsspørsmål 

Oppfølgingsspørsmål 
(utdype, spesifisere, tolke 
mm) 

Hva preger noen 
ungdommers 
erfaringer med 
CFS/ME 

Oppfatning av seg 
selv 
 

Kan du fortelle litt om deg 
selv? 

Hva er du opptatt av? 
Hva liker du å holde på med? 
Hvem er du? 

 Forståelse av 
sykdommen/ 
diagnosen de har 
fått 

Hvis du skulle fortelle om 
ME til noen som ikke visste 
hva det var, hva ville du si 
da? 
 

Er det noe med ME som er 
viktig at andre skal vite? 

 Bli tatt på alvor Hvordan ble du møtt av 
legen da du var der første 
gang med slitenheten/ 
utmattelsen? 
 
Hvem opplever du forstår 
deg best? 
 

Virket det som legen forstod 
deg og trodde på det du 
fortalte? 

 

 Livet før 
utmattelsen 

Kan du beskrive en typisk 
hverdag for deg før du ble 
syk? 

Daglige aktiviteter, skole, 
venner og fritid 

 
 
 

Livet nå – med 
utmattelse/ 
slitenhet 

Kan du beskrive hvordan 
en typisk hverdag er nå? 
 
 
 
 
Kan du fortelle litt om 
vennene dine? 
 
 
 
Kan du fortelle litt om hva 
du driver med når du ikke 
er på skolen? 
 
Kan du beskrive en god dag 
og en dårlig dag? 
 

Kan du fortelle om hva du 
gjorde i går, fra du våknet om 
morgenen?  
Daglige aktiviteter 
Skole/hjemmeundervisning 
(eventuelt) 
Er det noe som vennene gjør  
som ikke du gjør pga ME? Noe 
som er annerledes for deg 
enn for vennene dine? 
Fritid 

 
 
 
Hva gir deg overskudd/mer 
krefter? 
Hva gjør deg utmattet? 
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Hva preger disse 
ungdommenes 
forestillinger og 
drømmer om 
fremtiden? 

Tanker om 
fremtiden – håp 
om å bli frisk 

Når du tenker eller 
drømmer om fremtiden, la 
oss si om ca 5 år, hvordan 
ser du for deg at livet ditt 
er da? 
 
Er dette noe du snakker 
med andre om? 
 
Tror du familie og venner 
tenker likt som deg om 
fremtiden din? 
 
 

 

Hvordan 
opplever 
ungdommene 
det å skulle 
tilbake til et liv 
med aktivitet og 
deltagelse? 

Forholde seg til 
dagliglivet 

Har du fått noen råd om 
hvordan hverdagene kan 
bli bedre for deg? 
Har du selv funnet ut hva 
du kan gjøre for at 
hverdagene skal være 
gode? 

 

 Bruke erfaringer 
 
 
 

Er det noen erfaringer du 
har opplevd i denne 
perioden etter at du fikk 
ME som du tror at andre 
ungdommer ikke har? 
 
Har du noen råd du vil gi 
andre ungdommer i 
tilsvarende situasjon? 

Positive og/eller negative 

 
 

 Til slutt - er det noe mer du 
vil si som jeg ikke har spurt 
om? 
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REK Sør-Øst C 
v/ sekretær Tor Even Svanes 

Barneklinikken 
Enhet for kronisk utmattelsessyndrom 
Rikshospitalet 
0027 Oslo 
tlf. 23 07 00 76 fax. 23 07 00 75 
www.rikshospitalet.no/cfs 

  
 
17/12-2009 

 
Kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom. Ref. nr. S-09354c 2009/7695 

 
 
Dette forskningsprosjektet ble godkjent av Rek Sør-Øst C i juni 2009, jf. brev av 12.06.09. Komiteen hadde 
imidlertid visse merknader til prosjektet; i tillegg har protokollen gjennomgått en del mindre revisjoner bl.a. som 
følge av saksbehandlingen i Statens legemiddelverk (jf. kopi til REK av brev datert 27.11 og 11.12). Vi ønsker 
med dette å gi REK en samlet orientering:  
 
1. Navneendring. Av hensyn til våre internasjonale samarbeidspartnere har prosjektet engelske navn og ditto 
forkortelse - NorCAPITAL – blitt det offisielle.  
 
2. Intervjuguide. REK ønsket å få tilsendt intervjuguide for de planlagte kvalitative intervjuene i prosjektet; denne 
er vedlagt.  
 
3. Informasjon til deltakerne. Både REK og SLV ønsket noen mindre justeringer av informasjonsskrivene; de 
endelige skrivene er vedlagt. SLV ønsket opprinnelig også å forkorte informasjonsskrivene til pasientene i 
betydelig grad, men har tatt hensyn til vårt ønske om ikke å foreta dette.  
 
4. Antall deltakere.  Nye styrkeberegninger viser at vårt opprinnelige anslag for antall deltakere var noe lavt. Vi 
har derfor økt totalt antall pasienter fra 106 til 120, hvorav 30 også skal delta i delen som omhandler 
sykdomsmekanismer. Likeledes er antall friske kontroller økt fra 25 til 30.  
 
For de genetiske analysene er det imidlertid ønskelig med et enda større antall friske kontroller. Vi planlegger 
derfor å ta prøver fra munnepitel for DNA-ekstraksjon hos i alt 120 friske kontroller i alderen 12-18 år, altså 90 
flere enn de friske kontrollene som gjennomgår det øvrige programmet. For disse 90 individene vil vi ikke 
registrere noen data som gjør det mulig med personlig identifikasjon i etterkant; dataene vil altså bli behandlet 
helt anonymisert.  
 
5. Pilotstudie. Vi planlegger å gjøre pilotstudien noe mer omfattende enn opprinnelig skissert ved at vi 
gjennomfører detaljerte farmakokinetiske og hemodynamiske målinger i forbindelse med første dose klonidin, jf. 
vedlagte protokoll. Dette er blant annet viktig for å redusere bivirkningsrisikoen og øke sikkerheten i 
hovedstudien. SLV har bedt om et eget informasjonsskriv til deltakerne i pilotstudien; dette er vedlagt.  
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6. Farmakologisk intervensjon. Vi hadde opprinnelig planlagt å gjennomføre intervensjonen med transdermal 
administrasjon av klonidin (Catapress-TTS). Det viste seg imidlertid umulig å fremskaffe et egnet 
placeboprodukt. Vi har derfor gått over til peroral administrasjon, jf. vedlagte protokoll.  
 
7. Eksklusjon. Etter ønske fra SLV har vi utvidet listen over eksklusjonskriterier, jf. vedlagte protokoll.  
 
8. Registreringer. Til vårt opprinnelige design er det lagt til ytterligere noen variabler, jf. vedlagte protokoll:  
a) Enkle, kognitive tester av samtlige pasienter før og etter behandling med klonidin/placebo (opprinnelig bare 
planlagt for de 30 pasientene som trekkes ut til mer grunnleggende undersøkelser)  
b) Grundigere smertekartlegging av samtlige deltakere vha. validerte spørreskjemaer  
c) Utvidet mikrobiologisk testbatteri 
 
9. Monitorering. Overlege Gaute Døhlen, Barnehjerteseksjonen, Barneklinikken, Rikshospitalet og overlege dr. 
med. Bjørn Bendz, Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet er oppnevnt som intern monitoreringskomité.  
 
 
Vi håper dette er en tilstrekkelig fyllestgjørende orientering til REK, men kommer selvsagt gjerne med ytterligere 
opplysninger/spesifiseringer dersom det er ønskelig. 
 
 
 
Vennlig hilsen, 
 
 
 
Vegard Bruun Wyller (sign.) 
Overlege, førsteamanuensis dr. med. 
Prosjektleder 



 

Postadresse:                        Telefon: 22850548 Vi ber om at alle henvendelser sendes 
Postboks 1130 Blindern         E-post: post@helseforskning.etikkom.no inn via vår saksportal eller  på e-post. 
0318 Oslo                               Web: http://helseforskning.etikkom.no Vennligst oppgi vårt referansenummer 
  i korrespondansen. 
   

 

 
Region:  Saksbehandler:            Telefon:     Vår dato:  Vår referanse: 
REK sør-øst Hege Holde Andersson       22845514    12.09.2011 2009/2541 
 
         Deres dato: Deres referanse: 
         17.07.2011 

 
Overlege Vegard Bruun Wyller  
OUS, Barneklinikken  
Rikshospitalet 
0027 Oslo 

 

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos ungdommer - behandling og basale 
sykdomsmekanismer  

Vi viser til innsendt e-post med vedlegg for overnevnte studie, mottatt 17.07.2011 og beklager i 
den sammenheng lang saksbehandlingstid. 
 
I e-posten gjøres det rede for at man i samarbeid med avdeling for farmakologi ønsker måle 
blodkonsentrasjonen av tryptofan, kynurenin og kynureninsyre hos prosjektdeltagerne. 

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
Komiteen har ingen innvendinger. 

Vedtak: 
Komiteen godkjenner prosjektendringen.  
 
Tillatelsen er gitt under forutsetning av at prosjektendringen gjennomføres slik det er beskrevet i 
prosjektendringsmeldingen og endringsprotokoll, og de bestemmelser som følger av 
helseforskningsloven med forskrifter. 
 
Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, 
og Helsedirektoratets veileder for Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter 
innenfor helse- og omsorgssektoren: 
http://www.helsedirektoratet.no/samspill/informasjonssikkerhet/norm_for_informasjonssikkerhet
_i_helsesektoren_232354  
 
Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og 
helsefag, jf. Forvaltningslovens § 28 flg. Eventuell klage sendes til REK Sør-Øst. Klagefristen er 
tre uker fra mottak av dette brevet.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
 
Arvid Heiberg (sign.) 
professor dr. med. 
leder 
          

Hege Holde Andersson 
førstekonsulent  

    
   

Kopi: Oslo universitetssykehus, oushfdlgodkjenning@ous-hf.no 
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Meldeskjema1 for forskningsstudier, kvalitetssikring og annen aktivitet som medfører 
behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til 
helseregisterloven og personopplysningsloven med forskrifter. 
 
Utfylt skjema lagres på disk og sendes til personvern@rikshospitalet.no som vedlegg til e-post sammen med 
eventuelt informasjonsskriv. 
 
NB! Merk at etter 1. juli 2008 vil REK håndheve at de nye malene for informasjon og samtykke blir benyttet. 
 

1 INFORMASJON OM SØKEREN 
A. PROSJEKTLEDER2 
Navn og stilling: 
Vegard Bruun Wyller, overlege, dr. med. 

Klinikk/avdeling hvor prosjektet gjennomføres: 
Barneklinikken, Rikshospitalet 

Telefonnummer: 
23074574 

E-postadresse: 
vegard.bruun.wyller@rikshospitalet.no 

B. MULTISENTERSTUDIE 

Er prosjektet en multisenterstudie?  Ja  Nei 
Dersom ja, angi øvrige virksomheter som deltar:        
 
Skal noen av disse også ha kopi av elektronisk database/informasjon som etableres i prosjektet?                   Ja  Nei 

C. ANNEN DATABEHANDLINGSANSVARLIG ENN RIKSHOSPITALET HF3 

Er prosjektet organisert fra et legemiddelfirma eller annen ekstern virksomhet?                                     Ja  Nei 
 
Dersom ja, angi virksomhetens navn (Kopi av konsesjonen/godkjenning skal sendes personvernombudet, og prosjektet skal meldes til 
personvernombudet som meldepliktig prosjekt, dvs skjemaet fylles ut med unntak av punkt 5.4): 
      
Skal den eksterne også ha kodelisten/navnelisten over deltakere?                       Ja  Nei 

2 PROSJEKTETS NAVN/TITTEL 
Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos ungdommer. Behandling og basale sykdomsmekanismer 

3 BESKRIV FORMÅLET MED BEHANDLINGEN/PROSJEKTET4 
CFS/ME er en langvarig og forholdvis vanlig tilstand. I Norge tror vi at minst 600 barn og unge (under 18 år) er rammet. 
Andre forskningsprosjekter har vist at sykdommen sannsynligvis skyldes en kombinasjon av flere underliggende 
årsaker, blant annet genetisk sårbarhet, visse infeksjoner, belastende livshendelser, og forstyrrelser i immunsystemet, 
hormonsystemet og det autonome nervesystemet. Vi vet foreløpig lite om detaljene i disse underliggende 
sykdomsmekanismene, men vårt forskningsmiljø har foreslått en samlende modell om vedvarende kroppslige 
stressresponser ved CFS/ME.  
 CFS/ME kan være vanskelig å behandle. Flere legemidler har vært undersøkt, men så langt er det ingen som 
har vist noen sikkert effekt. Vi vet imidlertid at gradert aktivitetstilpasning og kognitiv atferdsterapi kan være nyttig for 
mange pasienter. Utfra modellen om vedvarende kroppslige stressresponser er det grunn til å anta at legemidler som 
hemmer slike responser også kan en positiv effekt.  
 Dette forskningsprosjektet består av to deler. I den ene delen vil vi undersøke effekten av legemiddelet klonidin 
(salgsnavn Catapres-TTS), som hemmer kroppslige stressresponser. Klonidin ble opprinnelig brukt mot høyt blodtrykk 
(som vi også ser tendenser til hos CFS/ME-pasienter), men brukes nå i Norge først og fremst forebyggende mot 
migrene og mot hetetokter hos kvinner i overgangsalderen. I utlandet brukes preparatet også mot visse typer smerte, 
ved muskelspasmer hos barn med hjerneskade, og ved hyperaktivitet (ADHD).   
 Den andre delen av forskningsprosjektet går nærmere inn på de underliggende sykdomsmekanismene ved 

CFS/ME. Vi fokuserer spesielt på genetiske (arvelige) risikofaktorer, utvalgte infeksjoner, forstyrrelser i 

immunsystemet, forstyrrelser i kognitive (dvs. tankemessige) funksjoner, endret smerteoppfatning og forstyrrelser i det 

autonome (ubevisste) nervesystemet. Vi ønsker også å kartlegge pasientens egne tanker og opplevelser omkring det å 

være langvarig syk.  

4 AVKLARING FOR KONSESJON ELLER MELDING5 
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 a) Kobling 

 Ja, det benyttes kobling mot forskriftsregulerte registre, som for eksempel fødselsregister, kreftregister eller dødsårsaksregister, eller 
interne konsesjonsbelagte registre. 
Hvis ja, beskriv hvilke registre:       

 b) Store datasett 

Angi totalt antall inkluderte: 131 

 Ja, studien inkluderer et stort omfang av personer og/eller data – dvs mer enn 5000 og/eller opplysninger av svært inngripende        

karakter.  

 c) Varighet 

Angi antall år opplysningene vil bli lagret, inkludert oppbevaring for etterprøving6: 15 

5 RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE7 

5.1 Samtykke 
             Skal det innhentes skriftlig samtykke fra den registrerte?                                                            Ja   Nei 

             Skal det innhentes skriftlig samtykke fra andre enn den registrerte?                                           Ja   Nei 

             Skal det søkes Sosial- og helsedirektoratet om unntak fra taushetsplikten?                                Ja   Nei 

ELLER 

5.2 Intern kvalitetssikring av pasientbehandling. Dette er ikke kvalifisert som forskning.8  
 

 Ja, prosjektet oppfyller helsepersonelloven § 26. Opplysningene må være slettet eller anonymisert før eventuell publisering av resultater. 
Må publiseres som kvalitetssikring, ikke som forskning. Det kreves ikke samtykke (ref. punkt 5.1). Personopplysningsloven § 33 4. ledd gir 
unntak for konsesjon, men krever melding. Det er ikke krav til samtykke, men pasienter som har reservert seg mot slik bruk av 
opplysningene skal respekteres. 

ELLER 

5.3 Annet som hjemler melding, angi årsak/hjemmel:       

5.4 Andre tillatelser 
 Fremleggingsplikt for De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk9   

 Søknadsplikt til Statens legemiddelverk 

 Bioteknologiloven kommer til anvendelse (det utføres genetiske undersøkelser hvor deltakeren gis tilbakemelding om resultatet)10 

6 PROSJEKTPERIODE 

Studiestart (dd.mm.åååå): 

01.09.2009 

Studieslutt(dd.mm.åååå)11: 

31.12.2010 

Sletting/anonymisering av data (dd.mm.åååå): 31.12.2025 

Beskriv hvordan data vil bli slettet/anonymisert: Alle elektroniske data 
slettes. Alle skriftlige data og alt biologisk materiale makuleres 

7 HUMANT, BIOLOGISK MATERIALE 
Medfører prosjektet bruk av humant, biologisk materiale som tas kun for denne studien eller fra en diagnostisk biobank?   Ja                 Nei 

Dersom ja: 

Opprettes forskningsbiobanken fra en eksisterende biobank?                 Ja        Nei  

Hvis ja, navn på biobank:                              Biobankregisternr.:             

Opprettes forskningbiobanken som en ny biobank ?                                Ja                  Nei  

Ansvarshavende person for biobanken (Biobankloven §7)12: Vegard Bruun Wyller  

Forskningsbiobankens navn: Sykdomsmekanismer ved kronisk utmattelsessyndrom, nr. 2848  

Forskningsbiobankens innhold (vev, blod og lignende): Blod, serum, plasma, urin, spytt, hvite blodceller, DNA-ekstrahert   
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Ved avsluttet prosjekt: 

Hva skjer med biobankmaterialet?:     Materialet destrueres      Materialet føres tilbake til eksisterende biobank      Annet:       

Hva skjer med forskningsdata utledet av biobankmaterialet?: Makuleres 

8 DETALJER OM PROSJEKTETS INFORMASJONSBEHANDLING 

8.1 Type personopplysninger behandlingen skal omfatte: 
8.1.1 Ikke-sensitive personopplysninger 
 
Identifikasjonsopplysninger  

 Navn, adresse, fødselsdato 
 Fødselsnummer (11 siffer) 
 Fingeravtrykk, iris 
 Annet:       

 
Opplysninger om tredjepersoner 

 Navn, adresse, fødselsdato 
 Fødselsnummer (11 siffer) 
 Annet:       

8.1.2 Sensitive personopplysninger (jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8) 
 
Prosjektet  omfatter opplysninger om 

 rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs 
oppfatning 
 at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar 
handling 
 helseforhold 
 seksuelle forhold 

 
Presiser nærmere:       
 

8.2 Utvalg 
Behandlingen omfatter opplysninger om (beskriv også eventuell kontrollgruppe): 

            Ansatte i egen virksomhet 

            Adgangskontrollerte 

 Elever/studenter/ barnehagebarn 

 Medlemmer 

 Pasienter 

 Kunder/klienter/brukere 

 Tilfeldig utvalgte 

 Seleksjonsutvalgte 

            Friske frivillige                    Dersom det skal gis godtgjørelse, beskriv nærmere: Gavekort på 200 kr. for deltakelse 

Inkluderer utvalget personer med begrenset samtykkekompetanse, eks mindreårige, demente eller annet?   Ja   Nei 

Dersom ja, forklar: Ungdommer ned til 12 års alder.  

8.3 Innsamling av opplysningene 

Hvordan samles personopplysningene inn? 

 Manuelt          Elektronisk (bilde og tekst)                Videoopptak             Lydopptak            Annet (beskriv hvordan):       

Hvor innhentes personopplysningene fra?  Fra den registrerte selv  Annet (beskriv hvor fra):       

8.4 Utlevering av opplysningene 
 
Blir personopplysningene gjort tilgjengelige/utlevert til andre?                                                                                 Ja   Nei
   
Dersom ja, oppgi mottakeres navn og adresse, samt hvilken rolle mottakeren har i prosjektet: Dr. Harald Hurum og Dr. Dag Sulheim. 
Begge stipendiater ved Barneklinikken, Rikshospitalet 
Dersom mottaker skal være databehandler må det inngås databehandleravtale. 
Er det inngått slik avtale?  Dersom ja, legg ved avtale.                                                                                                        Ja   Nei 

Hva blir overført? 

  Informasjon med navn, personnummer eller annet som entydig angir det enkelte individ 

  Anonymisert informasjon 

  Avidentifisert informasjon. Forklar i så fall hvordan kryssreferanseliste beskyttes dersom dette ikke er likt som i pkt 8.6:       

Hvordan oversendes informasjonen? 

  Personlig overlevering 

  CD sendt med rekommandert post 

  Registreres på sikret web-side hos mottaker 

  Legges ut på sikret område for nedlasting av mottaker 

  Annet         Nærmere beskrivelse:       

8.5 Lagring og behandling av opplysninger 
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Hvordan lagres opplysningene? 

  Elektronisk. Angi server i Rikshospitalets nettverk  

 O:Forskning  

 Forskernett  

 MEDinsight 

 Annet13. Angi navn på server:       

  På papir. Forklar hvordan dette sikres mot uvedkommende: Låst arkivskap på låst kontor ved Barneklinikken, 

Rikshospitalet 

  På video, tape eller annet opptak. Beskriv hvordan dette er sikret og om personen kan identifiseres:       

  Annet. Forklar:       

8.6 Gjenfinning av opplysningene 
Hvordan gjenfinnes opplysningene? (Bruk av direkte identifisering som personnummer og navn skal forsøkes unngått) 

  Opplysningene lagres med navn, personnummer eller annet som entydig angir det enkelte individ 

  Opplysningene lagres avidentifisert (ved bruk av krysslister, kodelister, løpenummer eller lignende) 

Hvordan er krysslister/kodelister beskyttet/lagret? Forklar: Låst arkivskap på låst kontor ved Barneklinikken, Rikshospitalet 

9 DATO FOR UTFYLLING 
 
Meldeskjemaet er forelagt klinikk-/avdelingssjef / forskningsansvarlig  Ja 

Sted og dato 
Barneklinikken, Rikshospitalet, 04.05.2009 

Utfylt av: 
Vegard Bruun Wyller 
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1-ADM.2.5.04 Overlevering av data til Databehandler 
1-ADM.2.5.11 Risikovurdering av informasjonssikkerhet 
1-ADM.2.5.14 Ivaretakelse av personvern ved utlevering av data til ekstern 

databehandlingsansvarlig 
 
 
Merknader 
                                                 
1Tilpasset fra Datatilsynets meldeskjema 
2 Prosjektleder er ansvarlig for at studien formaliseres i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Hvis prosjektleder er utenfor 
Rikshospitalet må det oppgis navn på den Rikshospitalet-ansatte som er ansvarlig for at studien formaliseres korrekt. 
3 For alle studier som startes i regi av Rikshospitalet og som bruker pasientdata som utgår fra Rikshospitalet vil normalt 
databehandlingsansvarlig være Rikshospitalet HF. Hvis det foretas en utlevering av data til annen databehandlingsansvarlig, skal 
navnet på denne virksomheten skrives her. 
4 Behovet for konsesjon/melding er knyttet opp til hvilket formål man har med behandlingen av personopplysningene. 
Pasientjournalsystemet er meldt i sin helhet, og har lovhjemlet formål. Når informasjon i journalsystemet skal benyttes til andre formål, 
kommer behovet for konsesjon, alternativt ny melding, opp, og man må angi formålet med den nye bruken/behandlingen av 
personopplysningene. Formulering av formålet er derfor viktig. Tilsvarende gjelder for annen innsamling og behandling av pasient-
/personopplysninger. Formålet må samsvare med det som beskrives i samtykket fra hver enkelt person som deltar i studien. 
5 Ett av de tre hovedpunktene under må være oppfylt for at studien skal være meldepliktig, og unntatt fra konsesjon: 

1. Prosjektet er omfattet av personopplysningsforskriften §7-27. (Punkt a må være oppfylt, samt enten b eller c) 
a) Prosjektet er tilrådd av personvernombud. For prosjekter med medisinsk eller helsefaglig forskning skal prosjektet i 

tillegg være godkjent av REK. 
b) Ikke stort omfang, men lang varighet og identifiserbart, eller 
c) store datasett og tilfredsstillende avidentifisert eller pseudonymisert. 

2. Prosjektet/behandlingen har hjemmel i lov og utføres i regi av organ i stat eller kommune (eks. kvalitetssikring etter  
helsepersonellovens § 26) – se personopplysningsloven § 33, fjerde ledd. 

3. Prosjektet er regulert i forskrift som spesielt angir at det er unntatt fra konsesjonsplikt eller underlag meldeplikt (f.eks. de 
sentrale helseregisterforskriftene) 

Frafallsanalyser (analyser av fordelinger over utdanning, inntekt og ytelser m.m. blant fremmøtte og ikke-fremmøtte for å beregne 
betydningen av frafallet) er også unntatt dersom de er basert på samtykke.  
6 Data skal lagres i en viss tid etter at prosjektet er ferdigstilt (analyse er gjennomført) for mulig etterprøving. I forskningsstudier skal 
data lagres 5 år (Norsk Lægemiddelforening) etter publisering, og for klinisk utprøving skal data lagres i minst 15 år etter innsendt 
sluttrapport til SLV. Enkelte større tidsskrifter krever 10 års oppbevaring for etterprøving. Data kan ikke oppbevares etter prosjektslutt 
for kvalitetssikring. Dersom forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, skal sluttrapport og prosjektdata arkiveres på 
betryggende måte i minimum 10 år etter avslutning av prosjektet (se punkt 5.3 i Norges forskningsråds generelle kontraktsvilkår). 
7 Som hovedregel skal informert samtykke innhentes. 
8 Kvalitetssikring er ntern kvalitetskontroll av diagnostiske og behandlingsmessige metoder som har som formål å forbedre 
diagnostiseringen og behandlingen av pasientene ved sykehuset. 
9 Samtlige biomedisinske forskningsprosjekter hvor det inngår forsøk på mennesker, og som ikke er av en slik art at det regnes som en 
del av vanlig etablert behandlingsprosedyre. Det gjelder både terapeutisk og ikke-terapeutisk forskning på pasienter og friske 
forsøkspersoner. Det skal foreligge en hypotese og en protokoll. 
10 Når det skal gis tilbakemelding om genetiske resultater skal deltagerne informeres før, under og etter det utføres genetiske analyser. 
Det er ikke aktuelt å gi tilbakemelding til barn. 
11 Når prosjektet er ferdigstilt. Dette inkluderer innsamling, analyse/vurdering, artikkelskriving/konklusjon. 
12 Hver biobank skal ha en ansvarshavende person med medisinsk eller biologisk utdannelse av høyere grad. Dette vil normalt være 
klinikksjef eller prosjektleder (ikke biobankkoordinator Wenche Reed). 
13 Krever gjennomføring og godkjenning av risikovurdering 

http://med3k4055/EKNet/docs/dok/dok04984.doc�
http://med3k4055/EKNet/docs/dok/dok12046.doc�
http://med3k4055/EKNet/docs/dok/dok17578.doc�
http://med3k4055/EKNet/docs/dok/dok17801.doc�
http://med3k4055/EKNet/docs/dok/dok04080.doc�
http://med3k4055/EKNet/docs/dok/dok03763.doc�
http://med3k4055/EKNet/docs/dok/dok12064.doc�


Vedlegg 4 
 

 
Enheten Rikshospitalet består av Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Epilepsisenteret-SSE og Spesialsykehuset for rehabilitering.
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Kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom. Ref. nr. S-09354c 2009/7695 

 
 
Dette forskningsprosjektet ble godkjent av Rek Sør-Øst C i juni 2009, jf. brev av 12.06.09, samt mitt tilsvar av 
17.12.09 med supplerende opplysninger etterspurt av komiteen. Prosjektet er nå godt i gang, og per dags dato er 
ca. 45 pasienter inkludert.   
 
Vi ønsker med dette å underrette komiteen om en mindre justering. I den opprinnelige protokollen er det anført at 
30 pasienter skal trekkes ut til et utvidet undersøkelsesprogram, der ett element er kvalitativt intervju ved 
sykepleier og PhD-stipendiat Anette Winger. Intervjuguiden er tidligere oversendt. Vi har nå bestemt at Winger 
bare skal intervjue ca. 20 pasienter, og at de resterende 10 intervjues av ergoterapeut og masterstudent Berit 
Widerøe Njølstad etter en revidert intervjuguide. Denne er vedlagt, til orientering.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen, 
 
 
 
Vegard Bruun Wyller 
Overlege, førsteamanuensis dr. med. 
Prosjektleder 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/�
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