
Dr. Christian Anker 
er spesialist i all-
mennmedisin. Hver 
uke lar han leserne 
ta del i historiene til 
noen av pasientene 
som har vært innom  
legekontoret hans.  
Historiene blir  
anonymisert.

Hos
LEGEN

– Jeg er utrolig sliten og lei — hele 
tiden! Det har vart i snart et år.

Mette slapp seg tungt ned  
i stolen før hun fortsatte:

– Jeg er ikke trist eller lei meg 
sånn generelt, men jeg har ikke 
noe overskudd. Det gjør at jeg 
føler meg litt «utafor».

Jobben som frilansfotograf 
krever at Mette lever et aktivt liv. 
Hun er mye på reisefot. 

– Utmattelsen går både utover 
jobben og livet ellers. Noen da-
ger orker jeg ikke å jobbe fordi 
jeg rett og slett er for sliten. Jeg 
snakket med en av oppdrags- 
giverne mine. Han fortalte om en 
bekjent som hadde fått diagno-
sen kronisk utmattelsessyndrom. 
Kan det være det jeg har?

– Diagnosen kan stilles hvis 
man har vært vedvarende trett  
og utmattet i mer enn seks må-
neder og andre medisinske og 
psykiske forklaringer er utelukket. 
Det finnes ingen laboratorieprø-
ver, røntgenbilder eller legeun-
dersøkelse som entydig kan be-
krefte diagnosen. 

– OK, det er uansett svært 
frustrerende å ha det slik. Jeg 
skjønner ikke hvorfor jeg er så 
tom for krefter.

– Kronisk utmattelsessyndrom 
er en såkalt eksklusjonsdiagnose. 
Det betyr at man først må ute-
lukke andre årsaker til trettheten. 
Fraværet av andre mulige forkla-
ringer er en viktig forutsetning for 
å stille diagnosen.

– OK, så hva er det vi må ute-
lukke?

– En av fire personer har i lø-
pet av livet perioder med bety-
delig tretthet. Vanlige årsaker er 
lavt stoffskifte, diabetes, hjerte- 
og lungeproblemer, jernmangel, 
infeksjoner, immunsykdommer, 
søvnlidelser, kronisk utmattel-
sessyndrom, ulike livsproblemer, 
depresjoner eller bivirkning av 
medisiner. 

Hos enkelte skyldes energita-

Trett og utslitt uten grunn

Jeg har fått et søkk i brystet mitt

pet bruk av rusmidler. Det er vik-
tig å kartlegge din  helse og livs-
situasjon. I tillegg til samtaler kan 
det være nyttig å få utført blod-
prøver, kanskje gjennomføre en 
røntgenundersøkelse og å utrede 
om du kan slite med en depre-
sjon. 

En ukes tid senere fikk jeg sva-
ret på undersøkelsene. Blod og 
urinprøvene hennes  viste seg  
å være normale. Det var heller 
 ingen funn som pekte mot en kon-
kret sykdom, hverken ved røntgen 

eller i spørreskjemaet, som kunne 
avdekke om hun var deprimert. 

– Litt av en runde med under-
søkelser jeg har vært igjennom. 
Jeg setter pris på at du har tatt 
deg bryet med å forsøke å finne 
ut av dette. 

– Dessverre har undersøkelse-
ne ikke gitt noe svar på hvorfor 
du er så tappet for krefter. 

– Så, da er det vel kronisk ut-
mattelsessyndrom, da?

Hun så ned i gulvet.
– I tillegg til tretthet som ikke lar 

seg hvile bort, har pasienter med 
denne lidelsen ofte både søvn-, 
konsentrasjons- og hukommelses-
vansker, smerter i ledd og muskler, 
svimmelhet og hodepine. Ømme 
lymfeknuter og sår hals er vanlig. 
Enkelte sliter med økt følsomhet 
for lyder og lys.

Mette hadde en rekke av  disse 
symptomene i tillegg til urolig 
mage. Plagene ble forsterket hvis 
hun var fysisk aktiv. Dette er 
også typisk ved kronisk utmat-
telsessyndrom.

– Ja, det ser ut til at du har 
denne tilstanden. Men i lett til 
moderat grad, ettersom du stort 
sett klarer å ivareta jobben din 
og dagliglivets oppgaver.

– Men hva kommer dette av? 
Er det virkelig ingen som vet?

– Det har vært forsket mye for 
å gi et svar på dette spørsmålet. 

Etter det man vet i dag, er det 
nærliggende å oppfatte sykdom-
men som et resultat av en rekke 
faktorer, og at betydningen av 
hver faktor er ulik fra person til 
person. Foreløpig ser det ut til at 
det er mest virkningsfullt å foku-
sere på hvordan man kan mestre 
den vanskelige situasjonen,  altså 
prøve å leve med symptomene. 
De to terapiformene som har vist 
best effekt, er såkalt kognitiv 
 terapi og gradvis økende fysisk 
trening. Kognitiv terapi innebærer 
at man få hjelp til å sette spørs-
målstegn ved fastlåste tankemøn-
stre og sine oppfatninger om seg 
selv, sin situasjon og om andre 
mennesker. Man fokuserer både 
på hvordan den enkelte kan leve 
best mulig med de begrensnin-
gene som sykdommen medfører, 
og å jobbe med å utfordre seg 
selv. 

– Ja, det er viktig å holde hu-
møret oppe og å være positiv.

Hun viste meg tommelen opp 
med en tapper mine.

– Det er en god strategi! 
Vi satte opp en treningsplan 

der Mette gradvis skulle trappe 
opp det daglige aktivitetsnivået 
sitt. Jeg henviste henne også til 
en klinisk psykolog som er godt 
kjent med kronisk utmattelses-
syndrom og har mye erfaring med 
kognitiv terapi.

Anne har vært til svangerskaps-
kontroll hos meg to ganger. Yng-
stejenta er nå et år. Hun sluttet 
å die for to måneder siden.

– Det er ganske slitsomt med 
to barn, skal jeg si deg.

Anne kikket megetsigende på 
meg med litt trette øyne. 

– Storesøster er temmelig  sjalu, 
så det blir en del konflikter. Nå vil 
hun ikke sove i sin egen seng len-
ger, og i vår ligger hun gjerne på 
tvers.

– Hm... Ja, man sover ikke så 
godt når en liten fot sparker på 
en, svarte jeg. – Kan dere re opp 
en feltseng til henne ved siden 
av deres, og henvise henne til 
den når hun kommer inn om nat-
ten?

– Kanskje det? Det spørs om 
hun vil godta det.

– Forsøk å forklare henne at 
selv om det er koselig at alle lig-
ger i samme seng, så har dere 
litt problemer med å sove, og at 
hun derfor må bruke sengen ved 
siden av. 

Dere kan eventuelt tilby henne 
en premie hvis hun sover i den 
hver dag i en uke. Men presiser 
at hun er helt fri til å velge den 
eller sin egen seng. Forsøk også 
å gjøre leggeritualet om kvelden 
til en spesiell tid der hun får den 

oppmerksomheten hun muligens 
savner, rådet jeg.

– Jeg skal tenke på det. Det 
gjør jo ikke noe å ha henne på 
rommet vårt. Men at hun sover  
i sengen vår, blir i meste laget.

Anne tok en liten pause.
– Det jeg egentlig kom for, 

er brystet, sa hun. – Brys-
tene mine har alltid vært 
litt ulike, men nå er det 
blitt et synlig søkk i det 
høyre. Jeg kan ikke 
kjenne noen kul der, 
men jeg har lest at 
groper i brystene 
ikke er et bra tegn.

– Ja, en grop skyl-
des iblant at kreft-
svulster drar i ve-
vet omkring svul-
sten. Men du har 
altså ikke kjent 
noen kul?

– Nei, det har jeg 
ikke, men jeg er litt 
usikker på hvordan 
jeg skal undersøke 
brystet.

Jeg viste henne det 
og fant normalt kjertel-
vev i det høyre brystet.  
I armhulene var det heller 
ingen unormale kuler.

– Jeg tror at søkket skyldes at 

melkekjertlene avtok litt i størrelse 
da du sluttet å amme. Etter hvert 
kommer dette til å jevne seg ut. 
For sikkerhets skyld henviser jeg 
deg til en ultralyd av brystene.

– Takk, nå føler jeg meg tryg-
gere.

Il
lu

s
tr

a
s
jo

n
: 
Id

a
 G

a
n
tr

iis

30 HJEMMET NR. 5/11


