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Anja Leissner gick till läkaren med sin trötthet, sina 
sömnbesvär och sin ständiga hjärndimma. Hon fick 
uppmaningen att jogga sig pigg. Efter löpningsrundan 
kollapsade hon totalt. Idag har hon fått diagnosen  
ME/CFS, en sjukdom som flera tusen svenskar är 
drabbade av men fortfarande väntar på rätt diagnos 
och vård.  

vinjett

H
on var fixaren som 
hann allt — kompisgäng-
ets möhippearrangör, 
festansvarig på kemi-
sektionen på Lunds 

tekniska högskola och ambitiös 
student som jobbade extra på helger-
na. Dessutom hann hon träna och 
hålla sig i form. Förändringen kom 
över en natt för Anja Leissner, 37 år 
— och började med vaccinationen 
mot svininfluensan.

Anja har nedsatt immunförsvar 
sedan hon tvingats operera bort sin 

ME – den osynliga  
sjukdomen

TEXT MARIA TORSHALL   FOTO GUGGE ZELANDER
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mjälte i tonåren, så hon var en av 
dem som kallades till vaccination. 
Reaktionen kom direkt: 

— Det kändes som en rejäl influen-
sa, med feber, smärta och illamående. 
Körtlarna i halsen var svullna och 
ömma och jag hade ont i öronen. 

När en vecka hade gått började 
Anja sakta återhämta sig — men inte 
tillbaka till sitt vanliga energiska jag. 

— Jag blev helt enkelt aldrig riktigt 
frisk igen. Jag fortsatte att ha jätte- 
ont i halsen. Min kroppstemperatur 
fluktuerade mellan 35 och 38 grader. 
Jag vaknade flera gånger varje natt 
av att jag skakade i frossa och var 
genomsvettig. 

— Sedan började smärtan krypa  
sig på… Jag fick yrsel, svimmade och 
ramlade och slog mig.

Anja beskriver det som att leva i en 
dimma.

— Det var som om mitt vanliga jag 
sänkts ner i en behållare med vatten, 

där allt gick lite trögare. Jag tappade 
minnet och var oerhört trött hela 
tiden. Jag kunde vila en hel dag och 
ändå vara trött på kvällen. Det fanns 
dagar när jag fick välja mellan att 
tvätta håret eller klä på mig, båda 
orkade jag inte.

— I två års tid hade jag perioder på 
månader i taget när jag inte kunde 
lämna lägenheten, var helt sängliggan- 
de, inte fick behålla maten och inte 
kunde tillgodogöra mig näringen i den. 
Det första jag kände när jag vaknade 
varje morgon var smärta och yrsel, 
och att något inte stämde i kroppen.

UTÖVER TRÖTTHETEN och ”dimman” 
upplevde Anja en ny känslighet och 
reagerade häftigt på vanliga dofter 
och ljud. Stekos kunde orsaka host- 
attacker så att hon inte kunde andas 
och tvingades stänga in sig i badrum-
met. Ljud i vissa tonlägen fick henne 
att tappa alla ord och falla ihop där 
hon stod. 

ANJA VILL INTE se sig som ett offer  
och pratar inte gärna om sin sjuk-
dom.

— Relationen till människor änd- 
ras alltid när jag berättar. Vissa tar 
avstånd, andra visar sympati, men 
alla reagerar på informationen.

Envisheten är både hennes styrka 
och svaghet, säger hon med ett 
skratt. Till sist gick hon ändå till 
läkare. Efter ett batteri av frågor och 
en rad prover fick hon resultatet: 
Läkaren hittade — ingenting. 

— Hon behandlade mig som om jag 
var överdrivet känslig och gnällig — 
och sa åt mig att jag skulle ge mig ut 
och jogga. Så det gjorde jag. Läkarens 
ord var ju vad jag ville höra.

Om hon vetat då vad hon vet idag 
hade hon inte lytt rådet. Senare fick 
Anja diagnosen ME/CFS, en neuro- 
logisk sjukdom — även kallad kronisk 
trötthetssyndrom — som inte kan 
upptäckas med hjälp av några prover  

”Det fanns dagar 
när jag fick välja 
mellan att tvätta håret 
eller klä på mig, båda 
orkade jag inte.”

G

KORT OM ANJA                                       
NAMN Anja Leissner.
ÅLDER 37 år.
FAMILJ Gift med Jacob, labradoren 
Spiken.
BOR Lägenhet i Västra Hamnen i  
Malmö.
GÖR Snart färdig civilingenjör, inriktning 
bioteknik, specialitet livsmedel.

— och högintensiv träning är direkt 
skadlig för ME-patienter. 

HON KOLLAPSADE efter löpningsrun-
dan och blev sängliggande i flera 
veckor. Vad värre var: Hennes normal- 
läge sänktes ytterligare ett snäpp. 
Det var till sist Anjas mamma som 
gav henne ett kryssformulär med 
symtom att fylla i. Det var de så 
kallade Kanadakriterierna, som 
används för att identifiera ME/CFS. 
Anja fick motvilligt erkänna att listan 
stämde väl överens med hennes egna 
symtom och gick med på att åka till 
Gottfrieskliniken i Göteborg, en av de 
få kliniker i Sverige som har 
specialistkompetens på ME. 
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”Sjukdomen har tagit 
mycket — men den har inte 
tagit mig!”

Anja har i perioder fört dagbok 
över allt från mat, kroppstemperatur 
och sömn till hur många timmars 
aktivitet hon orkar med från dag till 
dag. Dagboken gav läkaren en riktiga-
re bild av henne än den verbala och 
ganska starka kvinna som ansträngt 
sig för att ta sig till kliniken den dagen 
och se fräsch ut inför besöket. Den 
svagaste Anja, den som tvingas välja 
kläder som inte skaver mot huden så 
att allt hon kan göra är att gråta av 
smärta, den ser ingen utanför den 
allra närmaste kretsen. 

När överläkaren uttalade orden 
”Det råder inga som helst tvivel om 
att du har ME/CFS” bröt Anja ihop.

— Det var blandade känslor, säger 
hon. Å ena sidan var det en dröm 
som dog, drömmen om allt jag ville 

att mitt liv skulle innehålla, å andra 
sidan är det lättare att bekämpa det 
monster du kan se.

Anja var mitt i en utbildning när 
sjukdomen drabbade henne. Hennes 
kursare har för länge sedan tagit 
examen och påbörjat sina vuxna liv, 
med karriärer, äktenskap och barn. 

ANJA OCH JACOB gifte sig för ett par 
år sedan:

— Han fick övertala mig att genom-
föra bröllopet. Jag ville inte binda 
honom vid mig eftersom jag ansåg 
att jag inte kunde erbjuda honom 
allt jag ville för honom i livet. Hans 
svar var att 10 procent av mig vida 
överskrider 200 procent av någon 
annan. 

Till sommaren tar hon sin examen, 

Detta är ME/CFS
ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue 
Syndrome) är en neurologisk sjukdom och ”postviral trött-
het” anses numera vara en mer korrekt benämning än den 
tidigare ”kroniskt trötthetssyndrom”. 

Sjukdomen drabbar cirka 0,4 procent av befolkningen  
och ungefär 40 000 svenskar beräknas lida av ME, varav  
85 procent är kvinnor. 

ME kommer ofta plötsligt i samband med en påfrestning 
på immunförsvaret – till exempel en influensa eller en 
vaccination – och debuterar framför allt i två åldersgrupper, 
bland tonåringar och 30-åringar.

Diagnosen ställs genom att andra sjukdomar utesluts 
och med hjälp av en lista över symtom, Kanadakriterierna 
(se länk under Nyfiken, längst ner på sidan 22).

 ç Smärta och värk i leder och muskler samt långvarig, 
extrem trötthet som inte kan vilas bort.

 ç Utmattning efter ansträngning som inte avhjälps av vila.

 ç Sömn som inte ger återhämtning.

 ç Kognitiv nedsättning, hjärndimma, yrsel.

 ç Överkänslighet mot ljus, ljud och beröring.

 ç En känsla av ständig influensa eller jetlag.

I Norge heter ME myalgisk encefalopati (pati = störning) 
snarare än myalgisk encefalomyelit (myelit = inflammation) 
och vissa anser att det är en mer korrekt benämning.  
(I Danmark och Finland godkänns ME däremot inte alls.)
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Läkaren:

”Vad är det för ett  
samhälle som överger just  
de här patienterna?!  ”
ME/CFS har erkänts som neurologisk sjukdom  
i Sverige. Men tusentals drabbade tas inte på allvar  
och väntar fortfarande på vård — och på samhällets 
upprättelse. 

P
å 1980-talet kallades den 
yuppieinfluensan. Långt 
tidigare hysteri och en 
”kulturyttring”. Patienterna 
viftades bort eller — ännu 

värre — spärrades in.
Sedan 1990 har ME, som direkt 

översatt från latin betyder inflamma-
tion i hjärna och ryggmärg, fått status 
som neurologisk sjukdom av Världs-
hälsoorganisationen, WHO. Men för 
patienterna är kampen långt ifrån 
över. En rad frågor kring sjukdomen 
är fortfarande obesvarade — och 
många möts fortfarande av läkare 
som inte tar dem på allvar.

Björn Bragée driver en av Sveriges 
få kliniker speciali-
serade på patient-
gruppen och möter 
dagligen patienter 
med ME.

— Jag ser en röd 
tråd bland mina 
patienter, säger 
han. De är psykiskt friska, oerhört 
kompetenta personer som är pålästa 
men totalt kränkta av vården och av 
hur de behandlats.

Inget tillstånd ger sämre livskva- 
litet än ME, enligt skattningar av 
patienterna själva. Som jämförelse 
uppskattar patienter med bröstcan-
cer sin livskvalitet till 50 procent  
— ME-patienter sin till rekordlåga  
18 procent.

DIAGNOSEN ME KAN bara ställas 
genom att en rad andra sjukdomar 
utesluts och genom att utgå från  

sju år senare än beräknat. Envishet 
— och en matematikprofessor som  
såg hennes kamp — har hon speciellt 
att tacka för det. 

— Det är en enorm sorg att tänka  
på allt sjukdomen stulit, upplevelser, 
äventyr som jag missar — kanske 
möjligheten att bli mamma. Sjukdo-
men har tagit mycket, men den har 
inte tagit mig!

— Med rätt hjälp, stöd och stor dos 
envishet så finns det möjligheter att 
må bättre! Det är det budskapet jag 
vill förmedla till alla som sitter i en 
liknande situation. Oavsett hur tufft 
det känns vissa dagar, och det finns 
många tunga dagar, så finns det alltid 
ljusglimtar i tillvaron. Det gäller att 
hitta dem, ta vara på dem och att 
aldrig ge upp!  G

Kanadakriterierna, som är en lista 
över symtom.

Bragéekliniken använder utöver 
dessa även en rad undersökningar 
som genomförs under totalt åtta 
besök: 
• Magnetröntgen av hjärnan.
• Termografi där patienten scannas 

för värme i kroppen för att hitta 
misstänkt inflammation i musklerna.

• En undersökning av smärttrösklar 
med en så kallad algometer för att 
fastställa typen av smärta.

• Ett psykofysiologiskt test där 
sensorer på kroppen mäter stress  
i allt från hjärtslag till utandnings-
luft och puls.

• Gångtest där man samtidigt mäter 
blodtryck, puls och upplevd trött-
het, vilket upprepas efter 24–48 
timmar för att kontrollera åter-
hämtning.

• Ortostatiskt blodtryck som mäter 
trycket när patienten går från 
liggande till stående.

PÅ KLINIKEN PÅGÅR ett projekt som 
går ut på att kartlägga neurologiska 
avvikelser hos patienterna. Björn 
Bragée och hans team, som består av 
allt från arbetsterapeuter till psyki-
atriker och fysioterapeuter, har 
upptäckt vissa mönster. 

— Många är överrörliga i lederna, 
säger han. De allra flesta tycks ha 
neurologiska avvikelser, som känsel-
störningar. Det är ingen tvekan om 
att centrala nervsystemet är inblan-
dat i symtombilden. 

Den behandling som patien-G

Detta hjälper 
Anja:
Medicinsk yoga
Kombucha
Vitamin B12
Vitamin E 
Vitamin D
Selen 
Zink
Magnesium
Betakaroten
Multivitamin-mineral
Valaciclovir — antiviralt  
läkemedel
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flera decimeter hög trave journaler 
på sitt skrivbord. De väntar alla  
på hans utlåtande för Försäkrings-
kassans godkännande.

Den arga doktorn skräder inte 
orden:

— Vad är det för ett samhälle som 
överger just de här patienterna?!  G

Så behandlas ME
En rad olika mer eller mindre veder- 
tagna metoder används för att behandla 
ME:

Rituximab, medicin som ges till patien-
ter med cancer, MS och reumatiska 
sjukdomar, såg länge lovande ut – men 
testerna visade sig vara negativa. Vissa 
patienter fick dock lindring.

B12-injektioner 

Kostanpassning – att helt enkelt 
undvika socker, tillsatser och  
”slarvmat”.

Koenzymet Q10 

Naltrexon, antimorfinmedel som verkar 
ha en positiv effekt.  

Pacing, en metod för att lära sig 
hushålla med sin energi.

Behandling av tarmens bakterieflora, 
exempelvis kombucha.

Magnesiuminjektioner

Läkemedel mot smärta, sömnstörning 
och andra följder.

”De tvingas välja 
mellan att till exempel 
jobba ett par timmar 
eller orka laga mat!”

Det säger forskningen
Forskare på Stanforduniversitetet i USA har i nya studier visat 
att ME är en inflammatorisk sjukdom och kunnat koppla ME till 
variationer i 17 signalsubstanser i immunsystemet, så kallade 
cytokiner, och koncentrationen av dessa till sjukdomens 
svårighetsgrad. Forskningen kan i bästa fall både leda till att 
diagnos i en framtid kan ställas via blodprov och ge svar på 
varför kvinnor drabbas i mycket högre utsträckning än män.

Diagnoserna ME, fibromyalgi (där 90 % av de drabbade är 
kvinnor) och IBS överlappar ofta varandra, vilket kan tyda på  
att de bakomliggande orsakerna har ett samband.

Huvudhypotesen är att en vanlig, relativt oskyldig infektion 
överstimulerar immunsystemet, som överreagerar. Överreak-
tionen skapar en immunsjukdom med muskel-, hjärn-, nerv- 
och tarmprocesser som pågår hela tiden i patienten och gör 
henne kontinuerligt uttröttad.

Ny svensk forskning pågår. Bioteknikbolaget Immune Biotech 
AB i Lund arbetar med hypotesen att obalanser i tarm och 
tarmfloran, som driver kroniska inflammatoriska processer, 
kan vara kopplade till ME. Bolaget kommer att, tillsammans 
med kliniker vid Neurologiska Rehabiliteringskliniken Stora 
Sköndal och Karolinska Institutet, studera effekten av en ny 
vetenskapligt framtagen probiotisk produkt på ME-patienter  
nu i höst.

terna erbjuds är smärtlindring, i 
vissa fall hjälpmedel och utbildning  
i en metod kallad pacing.

Maria Persson, som är arbetstera-
peut på Bragéekliniken, har en bild 
med cirklar på en tavla i sitt arbets-
rum: Vill. Måste. Behöver. De tre 
orden omringar ordet Jag. 

Detta är den verklighet som ME- 
patienter tvingas förhålla sig till, 
förklarar hon. 

— Det är en extremt ambitiös 
patientgrupp med hög intellektuell 
kapacitet som många gånger inte 
tillåtit sig att begränsa sig tidigare, 
utan kört på.

Pacing innebär just att begränsa 
sig enligt skedteorin, alltså: Hur 
många skedar energi har du? 

— Den reservtank som vi andra har 
att ta till efter exempelvis en dag på 
jobbet finns inte hos de här patien-
terna. De tvingas välja mellan att till 
exempel jobba ett par timmar eller 
orka laga mat. Det innebär naturligt-
vis en stor sorg, som också måste 
bearbetas.

För vissa kan en transportrullstol 
som hjälpmedel vara den avgörande 
skillnaden mellan att ta sig till ett 
möte eller inte. Energin kan då ligga 
på mötet, inte att ta sig dit eller 
därifrån.

Utöver pacing och smärtlindring 
tycker sig Björn Bragée se en förbätt-
ring i symtombilden av en kostan-
passning — att helt enkelt undvika 
socker, tillsatser och det han kallar 
”slarvmat”.

Vitamin B12, koenzymet Q10 och 
en låg dos antimorfinmedlet Naltrex-
on verkar också ha en positiv effekt 
— och många patienter har prövat det 
på egen hand.

— Det finns inget läkemedel idag. 
Det handlar ibland mer om beprövad 
erfarenhet i behandlingen av de här 
patienterna än om vetenskap.

FÖRHOPPNINGEN ÄR naturligtvis att 
vetenskapen ska gå framåt, bland 
annat med hjälp av Bragéeklinikens 
eget projekt.

— Den här sjukdomen kommer att 
botas så småningom. Det är helt klart, 
men vi pratar kanske om decennier, 
säger han.

— Jag tror att det i slutändan kom-
mer att bli en kombination av fysiska 
behandlingar och behandlingar som 
syftar till att få ordning på de struk-
turer som ligger i nedre delen av 
hjärnan, vår ormhjärna. Det är där vi 
hanterar stress, smärta och trötthet, 
så där tror jag lösningen kommer att 
ligga. Att immunsystemet är involve-
rat tycks också vara troligt.

BRAGÉEKLINIKEN TAR idag emot cirka 
200 patienter om året — och har en 
väntelista som växer med minst 50 
patienter per månad. Patienterna 
kommer från hela landet, på remiss 
från primärvården, men att få tid här 
eller på en annan specialistklinik är 
svårt. Bara tre kliniker i hela landet 
har landstingsavtal, och ytterligare 
en har nyligen förlorat sitt avtal. 

ME-patienter tvingas ofta föra 
strider på flera fronter — för att alls få 
korrekt vård av ibland oförstående 
läkare, för att få sin diagnos godkänd 
av Försäkringskassan och mot en 
oförstående omvärld.

Björn Bragée lägger handen på en 

Här finns hjälp:
• Stora Sköndals neurologiska 
rehabiliteringsklinik, söder om 
Stockholm – har landstingsavtal.

• Smärt- och rehabcentrum, 
Universitetssjukhuset Linköping.

• Bragée Rehab ME/CFS  
Center i Stockholm – har lands-
tingsavtal.

• Gottfries Clinic, Mölndal,  
Göteborg – vård i privat regi,  
saknar avtal med landstinget.

NYFIKEN?

me-cfs.se/info
rme.nu/hem


