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Att öka kunskapen hos myndigheter,
politiker, tjänstemän i olika regioner
samt hos vårdgivare prioriteras av RME
eftersom det är en förutsättning för att
ME-patienter ska få en likvärdig vård.

I dag finns endast två landstingsanknutna
specialmottagningar för ME/CFS, i
Stockholm och i Umeå. RME arbetar för
att specialmottagningar ska etableras i varje
region/landsting.

Att det i genomsnitt dröjer drygt 9 år innan
ME-patienter får diagnos, och även efter
diagnos har svårt att få den behandling som
är möjlig, är inte acceptabelt.

Tidig diagnos och adekvat omhändertagande
kan bromsa sjukdomsförloppet. Det medför
stora kostnader både för patienten
och för vården att ME-patienter
i dag får söka i flera år innan
de hittar en läkare med
tillräcklig kunskap.
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PROGRAM STOCKHOLM*

Datum: 12 oktober kl. 13–17

Moderator: Michel Silvestri, PhD,
enhetschef eHälsomyndigheten.

12.30 Registrering, utdelning av konferensmaterial

13:00 Konferensens öppnande
Henrik Fransson, RME Stockholm
Desirée Pethrus, vårdutvecklingsregionråd,
Region Stockholm

13:10 Sjukdomsmekanismer vid ME/CFS – en modell
Øystein Fluge, professor, Haukelands
universitetssjukhus, Bergen

13:40 Störd energimetabolism vid ME/CFS
Karl Johan Tronstad, professor, Universitetet i
Bergen

14:10 Dysautonomi vid ME/CFS och EDS
Peter Rowe, professor, Johns Hopkins
University School of Medicine, Bal�more

14:40 POTS
Professor Rowe belyser i två föredrag de båda
fenomenen dysautonomi och POTS i rela�on
�ll ME/CFS, EDS och covid-19

15:10 Paus med kaffe/te och enklare förtäring

15:40 Paneuropeisk pa�entenkät – resultat och
slutsatser
Trude Schei, biträdande generalsekreterare
Norges ME-forening

16:10 The New NICE Guideline for ME/CFS (2021):
Following the Science
Brian Hughes, professor, Na�onal University of
Ireland, Galway

16:30 Paneldiskussion

17:00 Avslutning

* Programmen för Stockholm resp. Malmö den 13/10
är i princip iden�ska. Moderator i Malmö är Jesper
Mehlsen. Läs mer på www.rme.nu/konferenser.

Anmäl digpå rme.nu!

Programguide

Årets föreläsare:
Øystein Fluge
Karl Johan Tronstad
Peter Rowe
Brian Hughes
Trude Schei

Temat bakom Sjukdomens
många ansikten
Fakta om konferensen

https://www.rme.nu/konferenser


Øystein Fluge

Karl Johan Tronstad

Sjukdomsmekanismer vid ME/CFS – en modell

Vem blir ME-forskare? Ibland kan rena �llfälligheter leda in på nya banor.
Øystein Fluge är överläkaren och onkologen som i början av 2000-talet knappt hade
hört talats om ME/CFS, när en av hans kvinnliga leukemipa�enter stegade in på
mo�agningen med en häpnadsväckande berä�else. Det visade sig a�
cancerbehandlingen med läkemedlet Rituximab hade en både posi�v och
oförutsedd biverkan… hennes ME hade på kort �d blivit fantas�skt mycket bä�re!

Denna historia följdes av fler liknande pa�entberä�elser och nu kan Fluge se �llbaka
på nästan två decennier som ME-forskare. En stor del av arbetet har han u�ört
�llsammans med kollegor vid Haukeland universitetssjukhus i Bergen. Teamet har
utöver klinisk forskning också försökt öka kunskapen om själva sjukdoms-
mekanismerna. Senare �ds studier har visat förändringar på molekylär nivå hos
ME-pa�enterna. Förändringarna tyder på a� pa�enternas energiomsä�ning störs.
Under konferensen kommer Øystein Fluge a� utveckla hypoteserna kring en modell
av sjukdomsmekanismerna.

Störd energimetabolism vid ME/CFS

Professor Karl Johan Tronstad verkar vid Ins�tu�onen för biomedicin vid Bergens
universitet, UiB. Han leder också arbetet vid Tronstad Lab, där han forskat på
cellernas metabolism och mitokondriernas funk�on vid både cancer och ME/CFS.
2017 fick Tronstad och hans kollegor 10 miljoner kronor i anslag av Norges
forskningsråd. Målet med studien var a� undersöka om störningar i
ämnesomsä�ningen, eller energimetabolismen, kunde förklara mekanismerna
bakom sjukdomen.

I en �digare studie upptäckte Tronstad och hans kollegor a� ME/CFS-pa�enter har
en onormal aminosyraprofil. Arbetet resulterade också i hypotesen a� e� vik�gt
enzym i cellernas mitokondrier, PDH, har en försvagad funk�on, eller kanske snarare
en bris�ällig reglering, hos ME-pa�enterna. Enligt Tronstad kan man dra slutsatsen a�
pa�enterna har en energibrist på cellnivå och a� bristande blod�llförsel skulle kunna
vara en faktor i sjukdomen. Forskarteamet har publicerat flera studier i JCI Insight,
Journal of Clinical Inves�ga�on.



Peter Rowe

Brian Hughes

Dysautonomi vid ME/CFS och EDS, POTS

Peter Rowe är professor i pediatrik vid Johns Hopkins University School of Medicine
och leder sedan 1996 arbetet på Children's Center Chronic Fa�gue Clinic vid Johns
Hopkins Children’s Center I Bal�more. Han har lång klinisk erfarenhet av ME/CFS
och har ägnat över 25 år åt a� studera ME/CFS och andra, närbesläktade sjukdomar
där bland annat trö�het och ortosta�sk intolerans är utmärkande drag.

Peter Rowe är välkänd för si� arbete med ME/CFS-sjuka barn. 2017 publicerade
Rowe och hans kollegor en guide för pediatrisk ME med �teln ”Myalgic
Encephalomyeli�s/Chronic Fa�gue Syndrome Diagnosis and Management in Young
People: A Primer” och han anlitas o�a som talare och expert inom fältet. Bland de
organisa�oner som finansierat hans forskning återfinns bland annat Na�onal
Ins�tutes of Health, NIH, det amerikanska försvarsdepartementet och
välgörenhetsorganisa�onen Solve ME/CFS Ini�a�ve. Peter Rowes två
distansföreläsningar kommer a� behandla fenomenen dysautonomi och POTS i
rela�on �ll ME/CFS, EDS och covid-19.

The New NICE* Guideline for ME/CFS (2021): Following the Science

Brian Hughes är professor i psykologi vid Na�onal University of Ireland, förfa�are
och specialist på psykologisk stress. I si� föredrag kommer Brian Hughes a� berä�a
mer om de nya riktlinjerna från NICE för vård av ME/CFS-pa�enter. Han kommer a�
beröra vad förändringarna innebär och hur NICE som organisa�on har ändrat sin syn
på ME. Han tar även upp frågor om problem som uppstår när en organisa�on ändrar
synsä� och hur man får acceptans för ny forskning inom medicinen.

Brian Hughes ger sin syn på vad som kommer a� hända när dessa nya riktlinjer är på
plats och ska börja implementeras. Deba�en kring de nya riktlinjerna har även
lämnat avtryck i den svenska deba�en – och många har velat göra sin röst hörd.
Brian Hughes pekar på några skäl �ll a� vissa individer inom professionen
förmodligen all�d kommer a� vara motvilliga a� uppdatera vissa cementerade
uppfa�ningar – även om en uppdatering av kunskaperna ligger i linje med den
senaste utvecklingen inom fältet.

*The Na�onal Ins�tute for Health and Care Excellence



Trude Schei

Paneuropeisk pa�entenkät – resultat och slutsatser

Trude Schei kommer a� tala om den paneuropeiska pa�entenkäten som
genomfördes 2021. Den visar dels hur sjukdomsutveckling och livssitua�on skiljer
sig åt för olika personer med ME/CFS, dels belyser den skillnader när det gäller vård
och omsorg för ME-pa�enter i Europa och Norden.

En av idéerna bakom konferensen är a�
beskriva, och tydliggöra, varia�onen av
symtom och funk�onsnedsä�ningar hos
pa�enterna. Men vi vill också ge en
fördjupad bild av hur långt forskningen
nu har kommit. Årets föreläsare kommer
a� beröra sjukdomens mekanismer,
störningar i energimetabolismen och
den dysautonomi som uppstår vid
ME/CFS.

Förra hösten publicerade bri�ska NICE,
Na�onal Ins�tute for Health and Care
Excellence, nya riktlinjer för vård av
ME/CFS-pa�enter.
Till skillnad från de �digare riktlinjerna
rekommenderas inte längre GET (gradvis
ökad träning) och KBT (kogni�v
beteendeterapi) som behandling. Det är
e� stort framsteg då organisa�onen
påverkar synen på, och behandlingen av,
ME världen över. Vi får också en
spännande redogörelse för 2021 års
paneuropeiska pa�entenkät, som bland
annat beskriver hur ME-pa�enternas
sjukdomsutveckling och livssitua�on
skiljer sig åt i de nordiska länderna.

För vårdgivare är det vik�gt a� vara
uppmärksam på kardinalsymtomet PEM,
Post Exer�onal Malaise, eller
ansträngningsutlöst försämring på

svenska. PEM upplevs i varierande grad
av alla ME-sjuka. För de svårast sjuka
pa�enterna kan ansträngningen a� äta
och tugga utlösa PEM, medan de som har
lindrigare former av sjukdomen kanske
kan arbeta eller studera några �mmar
utan a� överskrida sin ak�vitetsgräns.
Sjukdomsbilden varierar både över �d
hos den enskilda individen och mellan
olika individer. De�a kan innebära
svårigheter för en läkare utan gedigna
kunskaper om sjukdomen a� ställa rä�
diagnos.

ME/CFS har olika svårighetsgrader.
Personer med lindrig eller må�lig ME kan
vissa dagar eller �mmar uppfa�as som
friska av omgivningen, men sedan få
ökade symtom. De svårt sjuka är som
regel hem- och/eller sängbundna och
behöver stöd i dagliga ak�viteter. De
svårast sjuka är så känsliga för sinnes-
intryck a� de måste vistas i mörka och
tysta rum och kan behöva hjälp med
närings�llförsel i form av dropp eller PEG.

Smärta hör �ll sjukdomsbilden, men
y�rar sig på olika sä�. Sömnstörning är
e� obligatoriskt kriterium, men kan se
väldigt olika ut. Svårigheter a� somna, a�
vakna flera gånger under na�en och en
rubbad dygnsrytm är vanligt.
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BOKA NU!Tid och plats
Stockholm 12 oktober kl. 13–17
Malmö 13 oktober kl. 13–17

Ny� för i år är a� konferensen anordnas som en hybridkonferens,
du kan alltså välja mellan a� delta på plats i respek�ve stad eller
digitalt via Zoom den 12/10.

Avgi�er

Kaffe, te samt lä�are förtäring ingår för deltagare på plats.
*Studenter vid högskola/universitet.
Medlemmar i RME får delta i mån av plats.
Representanter för press/media vänligen kontakta RME.

Anmälan
Boka via RME:s hemsida www.rme.nu/konferenser. Anmälan är
obligatorisk även för den digitala konferensen!
Deltagaravgi�en återbetalas om återbud lämnas senast den
5 oktober eller om konferensen ställs in.
Sista anmälningsdag är 5 oktober 2022.

Målgrupp
Anställda inom hälso- och sjukvården, företrädare för myndigheter
och/eller pa�enter. Förtroendevalda. Forskare från alla samhälls-
sektorer.

Presenta�onsspråk
Svenska, norska och engelska.

Frågor om anmälan
Generella frågor om konferensen besvaras av RME:s
förbundsordförande Kers�n Heiling. Prak�ska frågor gällande
Stockholm eller Malmö besvaras av regionföreningarna i Stockholm
(stockholm@rme.nu) och Malmö (skane@rme.nu).

Arrangör
RME, Riksförbundet för ME-pa�enter
Malmgårdsvägen 63 A, 2 tr., c/o Hörselskadades förening
116 38 Stockholm
Telefon kansliet: +46 730 45 72 40
info@rme.nu
www.rme.nu

På plats Digital konferens
Ordinarie bilje� 695:- 695:-
Studenter* 50:- 0:-
Medlemmar i RME 50:- 0:-
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