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Abstract 
Chronic fatigue syndrome (CFS), also known as myalgic encephalomyelitis (ME), is a serious medical 

condition characterized by chronic fatigue, combined with symptoms as headache, pain in the 

muscles and skeleton, attenuated concentration and memory and insomnia. The prevalence in 

uncertain, however it is suggested that it is rising. 

It has been suggested that the condition leads to a state called “sustained arousal”. This causes the 

organism to be in a constant “fight-or-flight”-mode. This can lead to impaired cognitive functioning, 

especially the executive functions. 

Through a series of tests (BRIEF, STROOP, WISC, HVLT-R) we have looked at 12-18 year olds (n=120) 

with CFS/ME and compared them to healthy controls (n=39). We have found that the CFS/ME-

patients scores significantly lower than the healthy controls in BRIEF, WISC, 3 of 4 STROOP-tests and 

the HVLT-R.  

These results indicate that the sustained arousel model could be correct. An increased level of 5-HT 

combined with a decreased level of epinephrine caused by sustained arousel leads to an alteration of 

the frontal lobe function. This has a negative impact on the executive functions for these patients. 

Innledning 
Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic fatigue syndrome – CFS), også kalt myalgisk encephalomyelitt 

(ME), er en alvorlig medisinsk tilstand. Tilstanden er karakterisert av total utmattelse/energisvikt, 

gjerne kombinert med symptomer som muskel-/skjelettplager, nedsatt evne til konsentrasjon, 

redusert hukommelse, hodepine, ortostatisk svimmelhet og innsovningsvansker. Pasientene har 

vanligvis et dramatisk funksjonstap med betydelig fravær fra skole og andre sosiale aktiviteter. 

Enkelte er vedvarende sengeliggende.  

Hva er CFS/ME? 
Det finnes flere definisjoner av CFS/ME. En vanlig brukt definisjon er fra International Chronic Fatigue 

Syndrome Study Group innen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA (ofte referert 

til som Fukuda-definisjonen)1. Her understrekes det at CFS/ME er en klinisk diagnose, som kun kan 

settes etter at alternative diagnoser er utelukket. For å få diagnosen CFS/ME kreves det minst seks 

måneder med uforklarlig kronisk eller tilbakevendende utmattethet, en utmattethet som går på 

bekostning av daglig aktivitet. I tillegg må minst fire av åtte ledsagersymptomer (hodepine, 

muskelsmerter, leddsmerter, sår hals, ømme lymfeknuter, redusert hukommelse eller konsentrasjon, 

søvn som ikke gjør en uthvilt og sykdomsfølelse etter anstrengelse) være tilstede. 

En annen definisjon, Oxford-kriteriene, er ofte brukt innen forskning. Denne og Fukuda-definisjonen 

skiller seg i hovedsak fra hverandre ved divergens i antallet symptomer som må være til stede ved 

siden av utmattethet, for å få diagnosen. Det skilles også mellom alvorlighetsgraden av symptomene 
2. 

Det finnes også andre definisjoner, som i større og mindre grad skiller seg fra de to overnevnte. Flere 

har satt spørsmålstegn ved validiteten til såvel Fukuda-definisjonen som de øvrige definisjonene. 

Man bestrider gyldigheten både for voksne 3 og for ungdommer 4. 
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Man kan legge seg på en mer liberal linje når det gjelder diagnostikk, og som vi skal se er det i denne 

studien valgt en alternativ, men anerkjent, definisjon av CFS/ME. Inklusjonskriteriene er tre eller flere 

måneder med uforklarlig utmattethet, forverret av fysiske eller psykiske anstrengelser. Ingen andre 

ledsagersymptomer er nødvendige for inklusjon. Denne tilnærmingen er på linje med de kliniske 

anbefalingene til The Royal College of Paediatrics and Child Health 5 og The National Institute for 

Health and Clinical Excellence 6. 

Hvem rammes av CFS/ME? 
Prevalensen av CFS/ME i befolkningen virker å øke, skal man tro de stadige medieoppslagene om 

tilstanden 7. Avhengig av hvilke kriterier man benytter for diagnostikk, antar man at CFS/ME rammer 

mellom 0,006 % og 3 % av befolkningen 8. 

Kvinner løper en større risiko enn menn for å få diagnosen (RR 1,3 - 1,7, avhengig av hvilke kriterier 

man benytter. KI ikke rapportert)9. Det er noe mer uklart hvor vanlig tilstanden er blant ungdommer. 

Prevalensen blant 8-17-åringer ble i 2004 oppgitt å kunne være så høy som 1,3 % 10. Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten har estimert forekomsten av CFS/ME for ungdom under 18 år i 

Norge til å være om lag 5-600 pasienter 11. 

Etiologi 
Til tross for utstrakt forskning og mange hypoteser om etiologien til CFS/ME, er det fremdeles mange 

spørsmål omkring årsakene til syndromet. Det finnes per dags dato ingen etablert farmakologisk 

behandling. Kognitiv atferdsterapi er intervensjonen med best dokumentert effekt 12 13. 

Det er blitt funnet endokrine og immunologiske abnormaliteter hos mange pasienter, men det er 

fremdeles uklart hvorvidt disse endringene er kausale eller en del av sykdomsforløpet. Enkelte 

infeksjonssykdommer, slike som Epstein-Barr-virus, Q-feber og viral meningitt, er assosiert med 

høyere risiko for å utvikle CFS/ME. Likevel er det mange pasienter som ikke har påvist viral infeksjon 

eller som beviselig har en persisterende infeksjon 14. 

Interessant nok har mennesker som tidligere har vært gjennom psykisk sykdom høyere sannsynlighet 

for å utvikle CFS/ME senere i livet (OR 2,7, 95% KI 1,3 til 5,6) 15. 

Sustained arousal 

Tidligere studier har indikert en ubalanse i sentrale regulatoriske, homeøstatiske systemer, slike som 

immunsystemet (lavgradig systemisk inflammasjon) 16, det endokrine systemet (svekket 

hypothalamus-hypofyse-binyre-akse (HPA), økte katekolaminer) 17 og det autonome nervesystemet 

(overvekt av sympatisk nerveaktivitet) hos pasienter med CFS/ME 18. 

Derfor er det blitt foreslått at tilstanden kan trigge en endring i sentralnervesystemet, en endring 

som fører til justerte autonome refleksresponser. Basert på disse resultatene og eksisterende 

stressteorier, har fagpersoner tilknyttet NorCAPITAL-gruppen i Oslo foreslått en integrert modell for 

CFS/ME-patofysiologi. Gruppen anser CFS/ME som en tilstand med kroniske nødresponser på stress, 

en tilstand med vedvarende overaktivering. Dette kalles «sustained arousal» 19. 

Denne teorien inkluderer mange ulike potensielle årsaker til CFS/ME, og lager en overbygning som 

legger grunnlaget for intervensjon. Man anerkjenner at CFS/ME kan ha mange utløsende årsaker, 

som alle gir samme resultat. 
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Modell for vedvarende stressrespons ved CFS/ME: 

 

Modellen er laget av Vegard Bruun Wyller 

Hvem undersøkes? 
I dette studiet er fokuset på ungdom mellom 12 og 18 år. Ungdomstiden er en overgangsfase hvor 

utviklingen foregår raskt, både på det fysiske og mentale plan. I denne perioden utvikles derfor de 

kognitive funksjonene hurtig. 

Tidligere har studier vist hukommelses- og oppmerksomhetsproblemer hos ungdommer med 

CFS/ME 20. 

Hva undersøkes? 
I dette studiet er det ønskelig å undersøke effekten av CFS/ME med henblikk på eksekutive kognitive 

funksjoner for ungdommer mellom 12 og 18 år. 

Hvorfor undersøkes dette? 
Følelsen av kognitiv utilstrekkelighet er en vesentlig del av CFS/ME. Pasientene beskriver nedsatt 

korttidsminne og problemer med oppmerksomhet. Nevropsykologiske tester har, om enn ikke 

entydig, vist nedsatt evne til å prosessere informasjon og til å kontrollere eksekutive funksjoner 21 22. 

Andre kognitive funksjoner, slike som intelligens og visuelt minne, ser ikke ut til å være annerledes 

blant CFS/ME-pasienter og friske kontroller 23. Den antatte svekkelsen i kognitive funksjoner er i 

samsvar med «sustained arousal»-modellen 18. 
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Eksekutive funksjoner 

Eksekutive funksjoner er definert som nevrokognitive prosesser som gjør det mulig å planlegge og 

utføre fremtidige mål 24. I en forenklet modell representerer eksekutivfunksjoner kognitive impulser 

som fasiliterer beslutningstaking. Dette gjøres gjennom å holde og integrere relevant informasjon i 

arbeidsminnet i forhold til den kontekst som beslutningen tas i.  

Eksekutivfunksjoner er ikke én bestemt prosess, men omhandler en rekke funksjoner som 

arbeidsminne, planlegging, kognitiv fleksibilitet/endring mellom ulik atferd, impulskontroll og 

følelsesmessig regulering. 

Begrepet inkluderer med andre ord flere forskjellige subprosesser. Rollen i planleggingen gjør at 

funksjonene regnes som hjernens «administrerende direktør» eller «dirigenten i orkesteret». Likevel 

er ikke denne delen av hjernens funksjoner fullstendig utviklet før man er tidlig i tjueårene. Derfor er 

det utfordrende å skulle fange avvik hos ungdommer. Det er imidlertid essensielt å kunne fange 

eventuelle avvik hos ungdommer, siden man da bedre kan bli i stand til å iverksette tiltak på et tidlig 

stadium. 

Tradisjonelt er eksekutiv kontroll blitt assosiert til frontallappens funksjon. Et grunnlag ble lagt av 

Alexander Luria så tidlig som i 1966 25. Luria foreslo at det skulle være et system som hadde 

kontrollen med villede handlinger, ansvaret for definere mål og planlegging av handlinger som skulle 

føre til målet. I tillegg skulle dette systemet ha kontrollen med identifiseringen av egnede kognitive 

rutiner for å nå målene, tilgangen til disse rutinene, skiftet mellom den ene rutinen til den andre og 

vurderingen av handlingenes utkomme. 

I litteraturen finnes to hovedtyper av kognitive handlinger som er assosiert til det eksekutive 

kontrollsystemet. Den første er organismens evne til å styre oppførselen ut fra en intern tolkning av 

omgivelsene, planlegging av handlinger og deretter styring av oppførselen ut fra disse planene 26. 

Den andre er organismens evne til styre oppførselen sin ut fra intern tolkning av omgivelsene, men 

også til å «gire om» dersom noe uventet inntreffer 27. For å kunne møte slike endringer på en 

hensiktsmessig måte, finnes det er spesiell evne som kan kalles «ønsket mental fleksibilitet». Dette 

er kapasiteten til å respondere raskt på uventede miljømessige situasjoner. Iblant er denne 

kapasiteten referert til som evnen til å skifte kognitivt sett. Dette kan jamføres med en analogi fra 

trafikken. Dersom man kjører bil i et for høyt gir, vil man ikke klare å akselerere til for eksempel en 

forbikjøring. Uansett hvor mye man trykker på gasspedalen, blir tempoet det samme (eller kanskje til 

og med lavere). 

Joaquin M. Fuster understreker at den eksekutive kontrollens funksjon ikke er unike til arten 

menneske. Det unike med dette systemet hos mennesker er imidlertid til hvilken grad mennesker er 

kapable til å integrere faktorer som tid, ny informasjon, kompleksitet og muligens tvetydighet. Dette 

er derfor et komplekst system som tar hensyn til mange faktorer. 28 

 

Kognitiv terapi 

Den positive effekten av kognitiv atferdsterapi hos CFS/ME-pasienter er blitt tolket ulikt. Enkelte har 

hevdet at effekten skyldes økt tilpasning til en situasjon med kronisk sykdom, mens andre tenker mer 

i retning av en dyptgående endring av de patofysiologiske prosesser. Det første alternativet er støttet 
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av en studie av Knoop og medarbeidere, som viser en subjektiv forbedring av kognitiv funksjon etter 

kognitiv atferdsterapi, uten en samtidig forbedring av objektive nevrofysiologiske testresultater 29. 

Endret subjektiv oppfatning kan i sin tur påvirke mer dyptgripende kognitive prosesser, slike som ikke 

er tilgjengelige for standard nevrofysiologisk testing. 

Den subjektive oppfatningen av kognitive egenskaper kan derfor ha en større innvirkning på 

sykdomsmekanismene i CFS/ME enn de kognitive egenskapene i seg selv.  

Det virker uansett uklokt å se fullstendig bort fra dette aspektet både når det gjelder etiologi og 

behandling. 

Metode 

Deltakere 
Denne studien er en del-studie i en større studie (NorCAPITAL), ledet av Vegard Bruun Wyller. I 

NorCAPITAL ble CFS-/ME-pasientene rekruttert dels fra barneklinikken på Rikshospitalet, dels fra 

barneavdelinger på lokalsykehus ellers i Norge. Informasjonsskriv ble i forkant sendt til samtlige 

barneavdelinger. 

De friske kontrollene ble rekruttert fra lokale skoler i Oslo-området. Det er tilsvarende alders- og 

kjønnsfordeling i de to gruppene. 

CFS-/ME-pasienter 

Deltakerne i studien var 120 pasienter i alderen 12-18 år. Gjennomsnittsalderen var 15,4 år (95% KI 

15,1-15,7). Av disse var 32 gutter og 88 jenter. Pasientene hadde, i tråd med kriteriene, en 

sykdomsvarighet på over tre måneder ved inklusjon, ingen samtidige sykdommer og var ikke 

fullstendig sengeliggende (for full oversikt over inklusjons- og eksklusjonskriterier, se Figur 1). 

Friske kontroller 

Som kontrollgruppe var det inkludert 39 friske ungdommer mellom 12 og 18 år. Her var 

gjennomsnittsalderen 15,3 år (95 % KI 14,8-15,8). 11 av disse var gutter, mens 28 av disse var jenter. 
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Figur 1, inklusjons- og eksklusjonskriterier 

 Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CFS/ME-pasienter 

 
Vedvarende eller stadig 
tilbakevendende  
utmattelse i 3 måneder eller mer 
 
Funksjonstap svarende til 
betydelig  
skolefravær 
 
Har fylt 12 år, men har ikke fylt 
18 år 
 

 
Pågående, veldefinert 
sykdomsprosess eller belastende 
livssituasjon som kan forklare 
utmattelsen  
 
Annen kronisk sykdom  
 
Fast bruk av legemidler 
 
Sengeleie 
 
Positiv graviditetstest 
 
Pheochromocytoma 
 
Beviselig nedsatt cerebral 
og/eller perifer sirkulasjon 
grunnet vaskulær sykdom 
  
Polynevropati 
  
Nyresvikt 
 
Kjent hypersensitivitet mot 
klonidin eller substanser i 
kapselen (lactose, sakkarose)  
 
Unormale funn på EKG (særlig 
bradyarytmier grunnet SS-
syndrom eller AV-blokk. Isolerte 
ektopiske slag fører ikke til 
eksklusjon 
  
Puls i ryggleie på < 50 
slag/minutt 
  
Systolisk blodtrykk i ryggleie på 
< 85 mmHg 
  
Systolisk blodtrykksfall på > 30 
mmHg etter å ha reist seg  
 
 

Friske controller Alder ≥12 år og <18 år 
 

Annen kronisk sykdom 
 
Fast bruk av legemidler 

 

Tester 
Testene som ble gjennomført var standardiserte WISC-IV-, STROOP- og HVLT-R-tester. I tillegg svarte 

foreldrene på et spørreskjema, kalt BRIEF-test. 

Disse testene måler kort sagt minne og arbeidsminne (WISC-IV), eksekutive funksjoner (STROOP og 

BRIEF) og evnen til innlæring (HVLT-R). 
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BRIEF (Behavior rating inventory of executive function) 

BRIEF er et spørreskjema som består av 86 ledd som rangeres på en tredelt skala. BRIEF finnes i 

versjoner beregnet på førskolebarn, skolebarn og voksne. I denne undersøkelsen brukes 

foreldreversjonen for aldersgruppen 5-18 år. Instrumentet gir en profil av selvstyringsfunksjoner 

basert på åtte kliniske skalaer som grupperes i en Atferdsreguleringsindeks (ARI), en 

Metakognisjonsindeks (MKI) og en samleskåre kalt Global Selvstyringsindeks (GSI). 

Spørreskjemaet ble gitt til foreldre, og basert på svarene ble de eksekutive funksjoner målt ved å se 

på svarene om barnets atferd i deres naturlige miljø, her definert som hjemme og på skolen. 

ARI består av følgende kliniske skalaer 

Impulskontroll måler evne til å holde tilbake handlinger og impulser. 

Fleksibilitet måler evne til å håndtere endringer i aktivitet eller oppgaver når situasjonen krever det, 

samt fleksibilitet i problemløsning. 

Emosjonell kontroll måler regulering av frustrasjon og sinne. 

MKI består av følgende kliniske skalaer 

Igangsetting måler igangsetting og generering av ideer. 

Arbeidshukommelse måler avledbarhet, utholdenhet samt evne til å holde informasjon i fokus over 

tid slik at oppgaver kan utføres. 

Planlegging/Organisering måler evne til å planlegge, skaffe oversikt, sette mål, tidsvurdering og 

gjennomføring. 

Orden måler barnets evne til å holde orden i sakene sine i lek og skole. 

Monitorering måler selvevalueringsferdigheter i oppgaveløsning og sosialt samspill.  

 

WISC-IV (Wechsler intelligence scale for children, versjon IV) 

Pasienten blir bedt om å gjenta tallrekker som undersøkeren leser opp. Rekkene øker i lengde, og 

testen avbrytes når pasienten mislykkes på to påfølgende tallrekker av samme lengde. 

På tilsvarende måte blir baklengs tallspenn også målt. Her leses tallrekker opp, mens pasientens 

oppgave er å gjenta tallrekken baklengs.  

Forlengs tallspenn kan bli brukt som et mål på oppmerksomhetsevne. Tallspenn antas å måle 

oppmerksomhet, konsentrasjon, sekvensering og auditorisk korttidshukommelse 30, men regnes for å 

være nærmere relatert til oppmerksomhetsevne enn til hukommelse 31. Baklengs tallspenn utfordrer 

arbeidsminnet. 
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STROOP (CWIT) 

Stroop-testen er en klassisk test av eksekutivfunksjon. Den måler blant annet evne til inhibisjon 32. I 

testen skal man lese lister med ulike navn på farger. I mer komplekse deler av testen stemmer ikke 

tekst og farge sammen. Testpersonen skal da benevne fargene og inhibere det som skrives i tekst.  

Denne delen kalles Colour-Word-Interference Test (CWIT). CWIT er hentet fra testbatteriet D-KEFS.  

Testen inneholder fire oppgaver: «Benevne farger», «Lese fargenavn», «Inhibering» og «Inhibering 

og veksling» (en oppgave hvor man skal lese og benevne farger alt ut i fra om ordet er rammet inn 

eller ikke – det lages en regel for dette). 

Oppgavene «Benevne farger» og «Lese fargenavn» måler selektiv oppmerksomhet og 

prosesseringshastighet. «Inhibering» og «Inhibering og veksling» måler responsinhibisjon og kognitiv 

fleksibilitet. Deltakerne blir bedt om å gjennomføre oppgavene så raskt som mulig og tiden 

testpersonen bruker på hver oppgave blir registrert. Det samme blir antall feil. 

 

HVLT-R (Hopkins verbal learning test – revised) 

Som mål på verbal innlæringsevne og hukommelse ble det benyttet HVLT-R. Testen er en revidering 

av HVLT, der forfatterne har lagt til en runde med utsatt fri gjenkalling og utsatt gjenkjenningsrunde. 

Testen består av en liste med 12 ord fordelt på tre kategorier. Ordlisten leses opp for 

forsøkspersonen med to sekunders intervall. Etter siste ord bes forsøkspersonen om å gjenkalle og si 

så mange ord som mulig uavhengig av rekkefølgen. Dette gjentas i to omganger med samme 

prosedyre. Etter 20 minutter kommer en fri gjenkallingsrunde der forsøkspersonen blir spurt om 

hun/han husket noen av ordene fra listen uten at denne leses på nytt. Deretter er det en 

gjenkjenningsoppgave bestående av 24 ord som inneholder de 12 ordene fra listen og 12 nye ord (6 

av ordene tilhører kategoriene mens 6 ikke er relatert til ordene på listen). 

Testen måler umiddelbar verbal hukommelse, innlæringsevne, evne til å gjenkalle nylig lært 

informasjon, gjenkjenning og retensjon. 

Resultater 

BRIEF 
BRIEF-resultatene viser at det er signifikant forskjell mellom gruppene på de fleste måleparametrene. 

Atferdsreguleringsindeksen (ARI), som måler regulering av oppførsel, viser et gjennomsnitt på 51,4 

(95 % KI 49,7-53,1) for CFS-gruppen, mens tilsvarende verdier for kontrollgruppen er 43,1 (95 % KI 

40,2-55,3). 

Metakognisjonsindeksen (MI) viser også signifikante forskjeller. For CFS-gruppen er 

gjennomsnittsverdien på 57,0 (95 % KI 55,1-58,9). For kontrollgruppen er gjennomsnittsverdien 45,2 

(95 % KI 42,4-48,0). 

Endelig viser også global selvstyringsindeks (GSI), som er summen av de to foregående indekser, 

signifikant forskjell mellom gruppene. GSI viser et gjennomsnitt på 55,1 (95 % KI 53,3-56,9) for CFS-

gruppen, mens tilsvarende verdier for kontrollgruppen er 43,9 (95 % KI 41,5-46,4). 



10 
 

Tabell over BRIEF-tallene 

 Median 
CFS 
(n=120) 

Median 
friske 
(n=39) 

p-verdi  Mean 
CFS 
(n=120) 

95% 
KI 
CFS 

Mean 
friske 
(n=39) 

95 % 
KI 
friske 
 

p-verdi 

Imp ktr 44 42 0,087  46,7 ± 1,3 44,5 ± 1,5 0,035 

Fleks 51 41 0,000  53,4 ± 2,0 43,0 ± 2,1 0,000 

Em ktr 53 42 0,000  53,5 ± 2,0 44,5 ± 2,8 0,000 

ARI 51 41 0,000  51,4 ± 1,7 43,1 ± 2,2 0,000 

Igang 56 40 0,000  64,2 ± 2,0 45,6 ± 2,4 0,000 

Arb huk 66 45 0,000  55,8 ± 2,1 47,0 ± 2,6 0,000 

Plan/org 56 45 0,000  55,8 ± 1,9 47,0 ± 2,9 0,000 

Ord 52 47 0,006  50,9 ± 1,9 47,5 ± 3,0 0,065 

Mon 47 43 0,067  49,1 ± 1,9 44,9 ± 2,8 0,018 

MI 57,5 43 0  57,0 ± 1,9 45,2 ± 2,8 0 

GSI 54 41 0  55,1 ± 1,8 43,9 ± 2,4 0 

Hva betyr og måler kategoriene? 

Kategori Hva betyr kategorien Hva måler kategorien 

Impulskontroll Evne til å holde tilbake handlinger og 
impulser 

Regulering av oppførsel 

Fleksibilitet Evne til å håndtere endringer i 
aktivitet eller oppgaver når 
situasjonen krever det, samt 
fleksibilitet i problemløsning 

Regulering av oppførsel 

Emosjonell kontroll Regulering av frustrasjon og sinne Regulering av oppførsel 

Atferdsreguleringsindeks 
(ARI) 

Sum Sum av tre kategorier 

Igangsetting Igangsetting og generering av ideer Meta-kognisjon 

Arbeidshukommelse Avledbarhet, utholdenhet samt evne 
til å holde informasjon i fokus over 
tid slik at oppgaver kan utføres 

Meta-kognisjon 

Planlegging/organisering Evne til å planlegge, skaffe oversikt, 
sette mål, tidsvurdering og 
gjennomføring 

Meta-kognisjon 

Orden Evne til å holde orden i sakene sine i 
lek og skole 

Meta-kognisjon 

Monitorering Evne til å planlegge, skaffe oversikt, 
sette mål, tidsvurdering og 
gjennomføring 

Meta-kognisjon 

Metakognisjonsindeks 
(MI) 

Sum Sum av fem kategorier 

Global 
selvstyringsindeks (GSI) 

Sum+sum Sum av to indekser 
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WISC 
CFS-pasientene kommer her signifikant dårligere ut enn kontrollgruppen, både på WISC forlengs og 

WISC baklengs. 

For WISC forlengs er gjennomsnittet for CFS-pasientene 8,3 (95 % KI 8,0-8,6) mot 9,6 (95 % KI 8,9-

10,3). Dette vil si at CFS-pasientene i snitt klarte 1,3 tall færre enn kontrollgruppen. 

Forskjellene er tilsvarende for WISC-baklengs. Her viser gjennomsnittet en forskjell på 1,1 tall – 5,8 

(95 % KI 5,5-6,1) for CFS-pasientene, 6,9 (95 % KI 6,3-7,5) for kontrollgruppen. 

Tabell over WISC-tallene 

 Median 
CFS 
(n=120) 

Median 
friske 
(n=39) 

p-verdi  Mean 
CFS 
(n=120) 

95% 
KI 
CFS 

Mean 
friske 
(n=39) 

95% 
KI 
friske 

p-verdi 

WISC 
forlengs 

8 9 0,001  8,3 ± 0,3 9,6 ± 0,7 0,001 

WISC 
baklengs 

6 6 0,073  5,8 ± 0,3 6,9 ± 0,6 0,004 

 

STROOP 
Her viser tallene at CFS-pasientene bruker signifikant lengre tid på tre av fire tester, men at det ikke 

er signifikant forskjell mellom gruppene når det gjelder antall feil i testene. 

I KEFS 1, som går ut på å benevne farger korrekt, har CFS-pasientene et gjennomsnitt på 35,0 

sekunder (95 % KI 33,7-36,3), mens kontrollgruppen har et gjennomsnitt på 31,7 sekunder (95 % KI 

29,7-33,7). 

I KEFS 2 skal testdeltakerne lese hvilken farge som er skrevet. Teksten kan imidlertid ha en annen 

farge enn tekstens semantiske betydning (for eksempel kan ordet «rød» være skrevet med grønn 

farge). Her var CFS-pasientenes gjennomsnitt 26,6 sekunder (95 % KI 25,4-27,8). Kontrollgruppen 

klokket inn på 23,3 sekunder (95 % KI 22,0-24,6) i gjennomsnitt. 

I KEFS 3 blir det vanskeligere. Her skal testdeltakeren følge et regelsett, hvor det ikke skal leses opp 

fargene der det er klamme rundt ordet. CFS-gruppen brukte i gjennomsnitt 59,6 sekunder (95 % KI 

56,9-62,3) på denne oppgaven, mens kontrollgruppen brukte i gjennomsnitt 53,5 sekunder (95 % KI 

49,1-57,9). Det er en ikke-signifikant forskjell i antall feil (CFS > kontroll) testdeltakerne hadde 

underveis i denne testen. 

KEFS 4 er den mest sammensatte av disse testene. Her er regelsettet noe mer komplekst, hvor 

reglene endres ettersom det er klamme rundt ordet eller ikke. Her var det en ikke-signifikant forskjell 

mellom gruppene (CFS > friske). Det var ikke forskjell i antall feil. 
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Tabell over STROOP-tallene 

 Median 
CFS 
(n=120) 

Median 
friske 
(n=39) 

p-verdi  Mean 
CFS 
(n=120) 

95% 
KI 
CFS 

Mean 
friske 
(n=39) 

95% KI 
friske 

p-verdi 

KEFS 1 
tid 

34 31 0,004  35,0 ± 1,3 31,7 ± 2,0 0,009 

KEFS 2 
tid 

26 22 0,006  26,6 ± 1,2 23,3 ± 1,3 0,000 

KEFS 3 
tid 

56 51 0,026  59,6 ± 2,7 53,5 ± 4,4 0,023 

KEFS 3 
feil 

1 1   2,0 ± 0,4 1,6 ± 0,6 0,314 

KEFS 4 
tid 

65 61 0,197  66,1 ± 2,8 62,4 ± 4,3 0,155 

KEFS 4 
feil 

2 2   2,5 ± 0,5 2,5 ± 0,7 0,913 

 

Hva betyr og måler kategoriene? 

Kategori Hva betyr kategorien Hva måler kategorien 

KEFS 1 tid Benevne farger Selektiv 
oppmerksomhet og 
prosesseringshastighet 

KEFS 2 tid Lese fargenavn Selektiv 
oppmerksomhet og 
prosesseringshastighet 

KEFS 3 tid Inhibering Responsinhibisjon og 
kognitiv fleksibilitet 

KEFS 3 feil Antall feil i KEFS 3  

KEFS 4 tid Inhibering og veksling Responsinhibisjon og 
kognitiv fleksibilitet 

KEFS 4 feil Antall feil i KEFS 4  

 

HVLT-R 
Her ser vi signifikant forskjell mellom gruppene i innlæringsfasen og ved gjenkjenning. Det er en ikke-

signifikant forskjell (CFS > friske) når det gjelder utsatt minne. 

I HVLT 1 skal testdeltakeren repetere ordene som nylig er blitt lest. CFS-gruppen klarte i gjennomsnitt 

7,1 av de 12 ordene (95 % KI 6,8-7,4), mens kontrollgruppen klarte 7,7 ord (95% KI 7,2-8,2). 

HVLT 2 og 3 er samme test, men gjennomført flere ganger. I HVLT 2 var det ikke signifikant forskjell 

mellom gruppene, men tredje gangen testen ble gjennomført klarte CFS-gruppen kun 10,5 av 12 ord i 

gjennomsnitt (95 % KI 10,2-10,8) mot kontrollgruppens 11,2 ord (95 % KI 10,8-11,6). 

Når gruppene i HVLT 4 20 minutter senere skulle fortelle hvilke av de 12 ordene de husket, klarte 

CFS-gruppen 9,5 ord i gjennomsnitt (95 % KI 9,1-9,9), mens kontrollgruppen husket 10,1 ord (95 % KI 

9,6-10,6). Dette representerer en ikke-signifikant forskjell (p-verdi 0,075). 
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HVLT gjenkjenning går ut på at de 12 ordene fra listen og 12 nye ord (seks av ordene tilhører 

kategoriene, mens seks ikke er relatert til ordene på listen) blir lest opp. Testdeltakeren skal svare på 

om ordene ble lest opp tidligere. Her var det signifikant forskjell mellom gruppene, hvor CFS-gruppen 

scoret 11,5 (95 % KI 11,3-11,7) mot kontrollgruppens 11,8 (95 % KI 11,6-12,0). Det var ikke signifikant 

forskjell på antall feil i denne delen av testen. 

Hva betyr HVLT-R-tallene? 

 Median 
CFS 
(n=120) 

Median 
friske 
(n=39) 

p-verdi  Mean 
CFS 
(n=120) 

95% 
KI 
CFS 

Mean 
friske 
(n=39) 

95% 
KI 
friske 

p-verdi 

HVLT 1 7 8 0,061  7,1 ± 0,3 7,7 ± 0,5 0,023 

HVLT 2 10 10 0,458  9,7 ± 0,3 10,0 ± 0,5 0,250 

HVLT 3 11 12 0,002  10,5 ± 0,3 11,2 ± 0,4 0,007 

HVLT 4 
utsatt minne 

10 10 0,405  9,5 ± 0,4 10,1 ± 0,5 0,075 

HVLT 
gjenkjenning 

12 12   11,5 ± 0,2 11,8 ± 0,2 0,042 

HVLT 
gjenkjenning 
falsk 

0 0   0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,2 0,787 

 

Hva betyr og måler kategoriene? 

Kategori Hva betyr kategorien Hva måler kategorien 

HVLT 1 Gjenkalle ord som nylig er lest opp, 
første gang 

Umiddelbar verbal 
hukommelse 

HVLT 2 Gjenkalle ord som nylig er lest opp, 
andre gang 

Innlæringsevne 

HVLT 3 Gjenkalle ord som nylig er lest opp, 
tredje gang 

Innlæringsevne 

HVLT 4 utsatt minne Etter 20 minutter: Husket du noen av 
ordene? 

Evne til å hente frem 
nylig innlært 
informasjon 

HVLT gjenkjenning Var disse ordene på listen? Gjenkjenning 

HVLT gjenkjenning falsk Feil svar i kategorien over Retensjon 

Diskusjon 
BRIEF-resultatene viser at det er signifikant forskjell mellom gruppene på de fleste måleparameterne. 

Indeks-svarene (summen av enkeltelementene) viser at dette er gyldig både for regulering av 

oppførsel og metakognisjon. Dette er ikke overraskende funn. Både pasientene og deres foreldre har 

en klar oppfatning om at de kognitive evnene er sterkt svekket. 

Mer interessant er de klare funnene i de praktiske testene. 

*CFS-pasientene kommer signifikant dårligere ut på WISC forlengs (oppmerksomhet, konsentrasjon, 

sekvensering og auditorisk korttids-hukommelse) og WISC baklengs (arbeidsminne). 

*CFS-pasientene har lavere tempo, redusert selektiv oppmerksomhet og prosesseringshastighet 

(bruker signifikant lengre tid på 3 av 4 STROOP-tester ). 
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*HVLT-R indikerer også problemer med innlæring. 

Man kunne tenke seg at forskjellen i kognitive tester ikke skyldes sykdommen, men ulik alders- eller 

kjønnssammensetning i pasient- og kontrollgruppen. Dette er blitt undersøkt ved hjelp av multivariat 

linær regresjon, der kjønn og alder er tatt med som ko-variater. P-verdiene for hver gruppe påvirkes 

svært lite av at man korrigerer for kjønn og alder, se tabeller ved oppgavens slutt. 

Resultatene viser ikke økende forskjeller jo mer avanserte og sammensatte testene blir. Forskjellene 

kommer til syne både på enklere tester og sammensatte tester, med noen unntak. Det er noe 

overraskende at forskjellene mellom gruppene ikke er signifikant på testene «KEFS 4» og «HVLT-R 4 

gjenkjenning». 

Resultatene viser også at CFS-/ME-pasientene ikke noterte seg for flere feil enn kontrollgruppen på 

oppgavene hvor dette ble registrert. 

Det skal i det følgende forsøkes å fortolke resultatene mer i detalj. Først tar vi for oss det faktum at 

forskjellen i BRIEF er ganske store, mens forskjellene i de andre testene – relativt sett – er mer 

beskjedne. 

De pårørende har en klar oppfatning om at barnets kognitive evner er sterkt svekket. Mange har nok 

sett en negativ utvikling hos sine barn, og ser at skoleresultater og deltakelse i andre aktiviteter 

daler. De ser også ungdommer som er blitt mer og mer sengeliggende. 

Man kan undre seg over om man derfor attribuerer dette til den underliggende tilstanden (CFS/ME), 

og dermed i større grad er med på å sykeliggjøre sitt barn. Effekten blir en subjektiv persepsjon om at 

barnet er mer kognitivt påvirket enn hva som objektivt er blitt målt i denne studien. 

Et annet aspekt, som helt går utenfor rammene til både denne oppgaven og denne studien – men 

som likevel kan være interessant å tenke gjennom – er diskrepans i forventningene om både 

deltakelse og resultater fra familien til pasientene som rammes av CFS/ME kontra kontrollgruppen. 

Er det høyere forventninger til disse enn hos kontrollgruppen, og er dette en medvirkende årsak til at 

nettopp disse pasientene utvikler CFS/ME? Hvis ja, er det her et større sprik mellom forventninger og 

realitet. Det vil eventuelt kunne bidra til å forklare den store forskjellen i BRIEF-tallene. En 

interessant studie her ville vært en demografisk oversikt over familiene til ungdommene som 

rammes av CFS/ME. Representerer de et tverrsnitt av befolkningen, eller er det skjevheter? 

En svakhet med studien er at det ikke gis informasjon om hvor lenge pasientene har vært syke, 

utover kriteriet om ”vedvarende eller stadig tilbakevendende utmattelse i tre måneder eller mer”. 

Basert på ”sustained arousal”-modellen er det nærliggende å anta at symptomene progredierer jo 

lengre sykdommen har pågått. Det ville vært interessant å kikke på forskjellen mellom en pasient 

som har vært vedvarende utmattet i tre måneder kontra en pasient som har vært vedvarende 

utmattet i tre år.  

Siden kognitiv atferdsterapi er den behandlingsformen med best dokumentert effekt, kan man tenke 

seg at endringene som er påvist i denne studien er reversible. Av den grunn vil det bli uhyre 

spennende å se om intervensjonen med klonidin vil føre til redusert stressrespons, og dermed en 

utjevning av forskjellene mellom gruppene. 
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En eventuelt påvist effekt av dette vil føre til at ungdom med CFS/ME kan følge tempoet til sine 

jevnaldrende i denne kritiske fasen av utviklingen. 

 

Hovedtrekk i stressresponsen 33 

 

Noradrenerg overføring 

Det er interessant å sette funnene i sammenheng med kognitive funksjoner, nevrotransmittere og 

tidligere godt definerte hjerneområder. Endringene hos CFS/ME-pasientene kan indikere endringer i 

noradrenerg overføring 34. 

CFS/ME-pasientene er sengeliggende, noe som fører til redusert fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet øker 

sekresjonen av noradrenalin i hjernen. En nedgang i fysisk aktivitet er tidligere assosiert med et fall i 

kognitiv funksjon hos CFS/ME-pasienter 35.  

I en studie er det vist at farmakologisk nedregulering av noradrenerg overføring ved hjelp av klonidin 

har ført til forbedrede eksekutive funksjoner i form av planlegging 36. I NorCAPITAL-studien vil dette 

også undersøkes. Her er ikke resultatene klare ennå. 

Majoriteten av de noradrenerge nevronene i sentralnervesystemet utgår fra locus coerulus i pons. 

Disse innerverer flere andre områder i hjernen, som amygdala og hippocampus i det limbiske system, 

prefrontal korteks og rostrale ventrolaterale medulla (RVLM) i medulla oblongata 37. 

Sekresjon av noradrenalin i disse områdene modulerer andre hjernefunksjoner. I amygdala, for 

eksempel, øker noradrenalin følelsesmessig minne, inkludert den somatiske stressresponsen som er 

assosiert med minnet etter ubehagelige hendelser 38. Amygdala er regnet som sentral i så vel klassisk 
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som operant betinging, og det er blitt foreslått at amygdala har en nøkkelrolle i patofysiologien til 

CFS/ME. Det er i samsvar med «sustained arousal»-modellen 18. 

Serotonerg overføring 

En annen mulig sentral nevrotransmitter i CFS/ME-øyemed er serotonin (5HT). Serotonin er 

hovedsakelig produsert av nevroner som utgår fra raphe nuclei. Serotonin er viktig når det kommer 

til sentralnervesystemets modulasjon av nociseptive sensoriske signaler, men virker også å spille en 

rolle i persepsjonen av utmattethet 39. 

Serotonin-sekresjonen øker i relasjon til utmattende fysisk aktivitet 40 41, og det er også beviser for 

økt serotonin-overføring hos CFS/ME-pasienter 42. 

Serotonin-antagonister virker å bedre følelsen av utmattethet hos så vel CFS/ME-pasienter 43 som 

hos pasienter med hepatitt 44. 

Indikasjonene for forhøyet serotonin-nevrotransmisjon i CFS/ME er samsvarende med «sustained 

arousal»-modellen. Eksperimentelle dyreforsøk har vist at en ubehagelig hendelse øker 

serotoninnivåene i amygdala og hippocampus 45 46, og dette reduserer dyrets evne til å kontrollere 

hendelsen 47. 

Konklusjon 
Resultatene fra denne studien viste at en klinisk populasjon av ungdom med CFS/ME hadde lavere 

score for arbeidsminne, nedsatt evne til innlæring, redusert selektiv oppmerksomhet og redusert 

prosesseringshastighet sammenlignet med en matchet kontrollgruppe.  

Foreldrene rapporterte også at deres barns mestring av daglige funksjoner var sterkt svekket. 

Resultatene tyder på at CFS-/ME-pasientene har problemer på flere områder, både hva angår 

kognitiv funksjon og daglige funksjoner.   

Dårligere arbeidsminne og mental fleksibilitet kan skyldes svekkede eksekutive funksjoner, som igjen 

skyldes endrede frontallappsfunksjoner. Dette kan inntreffe som en følge av økt vedvarende 

stressrespons – «sustained arousal». 
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Appendix 
Tabeller: 

WISC_for 
     Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 4,223 1,643 
  

2,570 ,011 

Gruppe 1,310 ,359 ,276 3,648 ,000 

Alder ,243 ,099 ,188 2,468 ,015 

Kjønn -,548 ,350 -,119 -1,564 ,120 

WISC_bak 
     Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 3,089 1,638 
  

1,886 ,061 

Gruppe 1,112 ,358 ,241 3,108 ,002 

Alder ,147 ,098 ,117 1,495 ,137 

Kjønn -,369 ,349 -,083 -1,057 ,292 

  
 
Kefs_1_tid 

     Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 49,483 6,050 
  

8,180 ,000 

Gruppe -3,435 1,322 -,203 -2,599 ,010 

Alder -,655 ,363 -,142 -1,803 ,073 

Kjønn -,539 1,290 -,033 -,418 ,677 
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Kefs_2_tid 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 37,804 5,107 
  

7,402 ,000 

Gruppe -3,366 1,116 -,235 -3,016 ,003 

Alder -,504 ,306 -,129 -1,644 ,102 

Kjønn -,027 1,089 -,002 -,025 ,980 

Kefs_3_tid 
     Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 100,89 12,3 
  

8,178 ,000 

Gruppe -6,398 2,696 -,183 -2,373 ,019 

Alder -2,137 ,740 -,225 -2,887 ,004 

Kjønn -1,153 2,631 -,034 -,438 ,662 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kefs_4_tid 

     Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 86,506 ##### 
  

6,810 ,000 

Gruppe -3,896 2,775 -,111 -1,404 ,162 

Alder -1,317 ,762 -,138 -1,728 ,086 

Kjønn 2,187 2,709 ,064 ,807 ,421 

HVLT_1 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 4,750 1,404 
  

3,384 ,001 

Gruppe ,697 ,307 ,179 2,274 ,024 

Alder ,114 ,084 ,107 1,351 ,179 

Kjønn -,081 ,299 -,021 -,270 ,787 

HVLT_2 
      Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 6,694 1,341 
  

4,993 ,000 

Gruppe ,349 ,293 ,094 1,191 ,235 

Alder ,191 ,080 ,189 2,372 ,019 

Kjønn -,162 ,286 -,045 -,567 ,572 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HVLT_3 

      Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 9,286 1,179 
  

7,874 ,000 

Gruppe ,680 ,258 ,208 2,637 ,009 

Alder ,052 ,071 ,058 ,729 ,467 

Kjønn -,147 ,251 -,046 -,586 ,559 
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