NYA PERSPEKTIV PÅ ME/CFS
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Behandla patienten väl... Men hur?

Nya perspektiv på ME/CFS
Det är självklart att alla vårdgivare strävar efter att behandla sina patienter väl
– i dubbel bemärkelse. Men är verkligen alla patienter lika välbehandlade?
Eller finns det kategorier som faller mellan stolarna och varken får behandling,
insatser eller stöd i tillräcklig omfattning?
Det är välkänt att ett stort antal ME-patienter står nästan helt utan vårdkontakter under åratal av sjukdom, vilket skapar ett utanförskap för alla som
saknar kontinuerlig uppföljning av sin hälsostatus. En förklaring bland flera
kan vara att många vårdgivare inte har en tydlig överblick över lämpliga
behandlingsstrategier och rekommendationer.
Mycket har hänt inom forskningen under de fem, tio år som just gått.
Vi redogör för den senaste utvecklingen och försöker få en glimt av den
närmaste framtidens mest spännande projekt. Under konferensen får vi tre
exempel på nya behandlingsmetoder som nu prövas i kliniska studier.
Vi följer även beröringspunkterna mellan postcovid och ME/CFS. Det handlar
om två patientkategorier, med delvis överlappande symtom, som får ett
skiftande bemötande med oklara behandlingsstrategier på landets
mottagningar.
Avslutningsvis får vi några positiva exempel på hur behandlingen av MEpatienter kan förbättras samt vilken betydande roll engagerad vårdpersonal
faktiskt spelar. Varje insats, liten som stor, kan vara direkt avgörande på
individnivå. Med färsk kunskap – och nya perspektiv – finns det stora vinster
att göra för såväl vårdtagare som vårdgivare!
Välkommen!
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Program
Datum: 13 oktober kl. 13–17
Moderator: Michel Silvestri, MD,
enhetschef eHälsomyndigheten
13:00

Konferensens öppnande
Kerstin Heiling, förbundsordförande RME

13:05

Internationell ME/CFS-forskning –
en översikt
Professor Anthony Komaroff,
Harvard Medical School, USA
(Föreläsning på engelska)

13:35

INMEST-behandling vid ME/CFS
Jan-Erik Juto, affilierad professor, KI

14:05

Tarmens mikrobiota och probiotikabehandling
vid ME/CFS
PhD Shahram Lavasani, Lunds universitet

14:35

Fekal transplantation vid ME/CFS –
The Comeback Study
MD Linn Skjevling och sjuksköterska
Marthe Rasmus, Universitetssjukhuset
Nordnorge (UNN)

15:05

Paus

15:35

Relationen mellan långtidscovid och
ME/CFS
Professor Jonas Bergquist, Uppsala universitet

16:05

Vad behövs för att starta en regional
ME/CFS-verksamhet?
Docent Jens Boman, Umeå universitet

16:35

Paneldebatt

17:00

Avslutning

En kort presentation av årets föreläsare...

Anthony Komaroff

Jonas Bergquist

Simcox-Clifford-Higby Distinguished Professor
of Medicine, Harvard Medical School, Senior
Physician, Brigham and Women's Hospital,
Boston, USA

Professor vid Uppsala universitet,
Ledare för ME/CFS Collaborative Research
Center, Uppsala

Anthony Komaroff betraktas som en nestor
bland ME-forskarna. Han har engagerat sig
öppet i ME/CFS-frågan sedan slutet av
1980-talet. Komaroff ingår för närvarande i
forskarlaget vid Center for Solutions for
ME/CFS*, vars administrativa kärna huserar
på Columbia University och delfinansieras
av amerikanska National Institutes of Health,
NIH.
Komaroffs primära uppgift vid centret är att
leda projektet Clinical Correlates and
Diagnostics in ME/CFS. Projektets syfte är
bland annat att bidra till att minska
osäkerheten rörande diagnos och prognos,
studera förekomsten av undergrupper bland
patienterna, klargöra patogenesen för
ME/CFS, identifiera biologiska förändringar
orsakade av fysiska stressfaktorer samt att
främja behandling av sjukdomen.
Komaroff har publicerat två böcker, en
mängd vetenskapliga artiklar och har som
medförfattare bidragit till ett flertal andra
böcker och publikationer. Utöver sin forskaroch läkargärning är han även chefredaktör
för Harvard Health Letter och grundare samt
redaktör för NEJM Journal Watch General
Medicine – en publikation under samma
paraply som New England Journal of
Medicine. 2019 publicerade Komaroff en
översikt med titeln Advances in
Understanding the Pathophysiology of
Chronic Fatigue Syndrome i den medicinska
tidskriften Journal of the American Medical
Association, JAMA.

Jonas Bergquist har lång erfarenhet av
ME/CFS. För närvarande studerar han
relationen mellan postcovid och ME/CFS på
Samarbetscentrum för ME/CFS-forskning*
vid Uppsala universitet. Verksamheten
startade 2019, och har inte bara anställt
landets första ME-doktorand, utan också
etablerat ett tätt samarbete mellan centrat
och universiteten i Stanford och Harvard.
– ”Samarbetscentrum kommer att fokusera
på en molekylär diagnos av ME/CFS med
målet att utveckla evidensbaserade
strategier för behandling”, säger Jonas.
– ”Vi analyserar cerebrospinalvätskan
(ryggmärgsvätskan) som en unik källa till
neurokemiska biomarkörer för ME/CFS. Till
vår hjälp har vi bland annat högupplöst
masspektrometri för extremt känslig
detektion av endogena biomolekyler. Vi tror
att denna teknologi, i kombination med
kliniskt relevant screening och målinriktade
metoder för provtagning, kommer att visa på
tidigare otillgängliga insikter angående
patofysiologin vid ME/CFS”, avslutar han.
I den nyligen publicerade artikel i Frontiers
in Medicine har Bergquist och hans team
även gjort en jämförelse mellan tillståndet
för långvarigt, svårt covidsjuka IVA-patienter
och ME/CFS-patienter.

*https://www.publichealth.columbia.edu/research/centerinfection-and-immunity/center-solutions-mecfs

*https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning/analytisk-kemi/
forskargrupper/klinisk-kemi--endokrinologi-ochneurokemi/samarbetscentrum-for-me-cfs-forskning

Shahram Lavasani

Linn Skjevling

Grundare/vd ImmuneBiotech, Lund
samt gästforskare vid Lunds universitet

Marthe Rasmus
Universitetssjukhuset Nordnorge, UNN

Shahram Lavasani är lektor på Lunds
universitet med en doktorsexamen i
immunologi. Han har undervisat ämnet i mer
än 20 år. Lavasanis forskning kring tarmhjärna-axeln (gut-brain-axis) har lett till
remarkabla upptäckter om tarminflammation
och förändringar i tarmens barriärfunktion
vid multipel skleros, MS. Lavasani har
grundat företaget ImmuneBiotech, som
utvecklat en helt ny generation av
probiotiska produkter med terapeutiska
egenskaper.
Den första produkten GutMagnific® är ett
kosttillskott innehållande fem vetenskapligt
utvalda mjölksyrabakterier med syfte att
korrigera de bakomliggande biologiska
orsakerna vid tarmsjukdomen irritable bowel
syndrome, IBS. Bakterierna i tillskottet
samarbetar för att återställa samspelet
mellan tarmfloran, immunsystemet och
tarmens skyddsbarriär.
Ungefär 80 % av ME/CFS-patienterna lider
av IBS eller IBS-liknande tarmsyndrom.
Kosttillskottets effekt på ME/CFS har
undersökts genom ett samarbete med Stora
Sköndals ME/CFS-mottagning
(mottagningen är numera avvecklad) – i
form av en omfattande studie under ledning
av dr Per Julin*. Resultatet kommer att
publiceras under 2021.

*https://www.mediconvillage.se/sv/immunebiotech-startsclinical-trial-gutmagnificr-mecfs

Linn Skjevling, Marthe Rasmus och
kollegorna vid UNN fick ett forsknings- och
innovationspris från norska Helse Nord 2020
för sina studier av avföring kopplat till svåra
sjukdomar.
Tidigare har forskarlaget visat att fekal
mikrobiotatransplantation, FMT, är en
effektiv behandling för irritable bowel
syndrome, IBS, och har nu påbörjat en fas
3-studie som kan avgöra om FMT i
framtiden lämpar sig som behandling för
IBS.
För närvarande arbetar teamet med The
Comeback Study* – en randomiserad,
dubbelblind och placebokontrollerad studie
som undersöker effekten av FMT vid
ME/CFS. Fekal mikrobiotatransplantation
innebär att randomiserade deltagare
kommer att behandlas med fekalier från
friska donatorer. Fekalierna överförs till
mottagarnas tarm via lavemang.
Studien inleddes 2019 och kommer att
avslutas under 2022. 80 deltagare från olika
delar av Norge har inkluderats och dessa
kommer att följas upp under tolv månader.
Bland projektets internationella samarbetspartners märks till exempel professor Simon
Carding vid Quadram Institute i England,
professor Maureen Hanson vid Cornell
University i USA och European ME
Research Group, EMERG. Studien
delfinansieras av Norges forskningsråd.

*https://www.facebook.com/thecomebackstudy

Jan-Erik Juto

Jens Boman

Grundare av INMEST-metoden

Docent vid Umeå universitet

Jan-Erik Juto är pensionerad från en
mångårig tjänstgöring som överläkare vid
ÖNH-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och som adjungerad
professor vid Karolinska Institutet. Han har
även utbildat sig till civilingenjör i teknisk
fysik vid KTH i Stockholm.
Juto har utvecklat en icke-invasiv
behandlingsmetod som bland annat syftar till
att påverka det centrala nervsystemet
(CNS). Metoden kallas Intranasal Mekanisk
Stimulering, INMEST. Den har visat sig
gynnsamt kunna påverka balansen i det
autonoma, icke medvetna, nervsystemet
(ANS) och därigenom modulera olika
inflammatoriska tillstånd i kroppen.
Behandling genomförs med en smal, mjuk
prob som införd i näsan ger en kontrollerad
och försiktig retning av näsans nervsystem.
Proben är kopplad via en slang till en extern
energigivare. Behandlingen pågår under
några minuter i vardera näshålan och den
kan utföras placebokontrollerat. Metoden är
både enkel att använda och ofarlig.
Metoden har exempelvis använts i en
placebokontrollerad pilotstudie* på 31
patienter med ME/CFS. Upprepade
behandlingar med metoden, 2 gånger i
veckan under 2 månader, gav en signifikant
förbättring/ lindring av patienternas symtom
och besvär. Värt att notera är att patienterna
blev bättre ju fler behandlingar de fick. För
närvarande är INMEST-utrustning för
egenbehandling i hemmet under utveckling.

Jens Boman* är läkare, forskare, lärare och
senior hälso- och sjukvårdsstrateg. Han är
specialistutbildad på virusinfektioner, tidigare
smittskyddsläkare i Västerbotten och Region
Skåne samt har innehaft ett flertal andra
chefsuppdrag inom hälso- och sjukvården.
Boman har forskat inom infektionsfältet, men
även inom motiverande samtal/patientbemötande och har nu aktuell forskning
inom personlig- och professionell utveckling
med inriktning ledarskap, emotionell
intelligens, självmedkänsla, stress och
stresshantering.
Hans forskning har också inkluderat studier
kring enterovirus roll för utvecklingen av ME.
Han har även som senior hälso- och
sjukvårdsstrateg spelat en mycket aktiv roll
för att etablera en kvalificerad MEverksamhet knuten till Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå.
Genom att bygga ett rikt kontaktnät, samla
och sammanställa information och även
aktivt inkluderat RME i planeringen, har han
tagit fram beslutsunderlaget för det politiska
beslutet att utveckla en ME-verksamhet i
Umeå. Beslutet att starta verksamheten, och
dess finansiering, har tagits i full enighet
mellan de olika politiska partierna. Jens
Boman kommer att presentera huvuddragen
i denna process, som nu är i en
verkställighetsfas.

*https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.20.958249v2

*https://www.umu.se/personal/jens-boman/
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Anmälan
Länk till anmälan och ytterligare information finns på RME:s hemsida
www.rme.nu/konferenser. Sista anmälningsdag är
13 oktober 2021.
Återbud
Lämnas senast 13 oktober.
Konferensavgifter
Den digitala konferensen är avgiftsfri.
Målgrupp
Konferensen vänder sig i första hand till vårdgivare, forskare samt
beslutsfattare inom vård och omsorg.
Presentationsspråk
Svenska eller engelska.
Arrangör
Riksförbundet för ME-patienter
Mellangatan 1
413 01 Göteborg
info@rme.nu
www.rme.nu
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