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Vård av personer med svår ME

Med tanke på alla missuppfattningar och all felaktig eller feltolkad information kring
ME som finns tillgänglig, är det viktigt att de som tar hand om och ger vård till
personer med ME får korrekt information kring hur de på bästa sätt kan ge bra

och säker vård.

Först och främst är det viktigt att ha klart för sig att Myalgisk Encefalomyelit är en allvarlig
fysiologisk sjukdom, som medför komplexa symptom och bristande funktion i flera av
kroppens olika system.

Enormt stor skada kan orsakas av någon som inte är fullt medveten om att den som är drabbad
av svår ME är allvarligt fysiologiskt sjuk, och inte går att “göra frisk” genom förändrade
tankemönster eller gradvis ökad aktivitetsnivå.

Den som tar hand om någon med svår ME måste vara otroligt försiktig och uppmärksam.
Okunskap och bristfällig omvårdnad kan göra stor skada, till och med leda till döden. Den
fysiska bräckligheten och den stora risken för försämring hos den som har svår/mycket svår
ME kan inte överdrivas eller ens beskrivas. Det kräver största tänkbara försiktighet och
noggrannhet.

Den viktigaste aspekten av att ta hand om en person med svår ME ligger i den grundläggande
inställning vårdgivaren har till den som vårdas och den vård som behövs, vilket styr hur vården
ges. Vårdarens uppfattning kommer att i mer eller mindre tydlig grad påverka relationen till
personen och hur omsorgen ges, och får i och med det enorm påverkan på kvaliteten på vården
och därmed hälsotillståndet hos den som vårdas.

De grundläggande principerna för vård av svårt ME-sjuka är:

1. Låt aldrig beteendet hos den du vårdar styra din uppfattning om personen

2. Var medveten om den allvarliga och svåra fysiologiska sjukdom som ligger bakom personens
symptomupplevelse.

3. Använd den strikta definitionen av ME (The International Consensus Criteria).

4. Respektera WHO-klassificeringen av ME som en neurologisk sjukdom, och agera i enlighet
med detta, precis som vid andra erkända neurologiska sjukdomar.

5. Behandla personen med respekt på alla plan; respekt för hur man interagerar, för de fysiska
och de kognitiva begränsningar personen tvingas till på grund av sin allvarligt handikappande
multisystemiska sjukdom.

6. Respektera vad personen säger angående sina fysiska och kognitiva behov.



7. Lyssna på personen och interagera endast vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Vi kallar detta
“MOMENT”-attityden (ögonblick för ögonblick); att ta hänsyn till den svåra sjukdom
personen har och optimera interaktionen med personen så att all vård som ges hjälper och inte
skadar.

8. Respektera de överkänslighetsproblem personen har (olika kemiska ämnen, mediciner,
beröring, ljud, ljus, rörelse kring personen, förflyttning); de får aldrig negligeras, bagatelliseras
eller undermineras. Kom ihåg att riskerna i en vardaglig omgivning är högst reella, inte bara
upplevda.

9. Förstå och respektera att en person med svår ME inte upplever världen på samma sätt som
en frisk person, och endast med svårighet eller inte alls klarar att uppfylla de krav och
förväntningar som andra har på dem. En flexibel, kunnig, känslig, lyhörd, medkännande och
icke dömande inställning som inte är målorienterad utan har fokus på personen måste alltid
upprätthållas. En grundsten är att vara medveten om konsekvenserna av varje interaktion med
personen, och att även något som en gång klarats av inte nödvändigtvis kan klaras eller
tolereras nästa gång, eller om det görs regelbundet, eller i högre grad.

10. Var medveten om hur irrelevant, gagnlös och skadlig en psykosocial tolkning och
inställning till svår ME är. Psykiatrin får inte vara förstahandsinstans för denna fysiologiska
sjukdom, som istället kräver biomedicinsk respons och vård.

Det är absolut nödvändigt att aldrig utsätta personen med svår ME för direkt eller indirekt
press, krav eller förväntan på förbättring, inte heller några underliggande föreställningar som
inte är i överensstämmelse med sjukdomens realitet och svårighetsgrad eller den totala
avsaknaden av verksam behandling och botemedel.

Varför ett ögonblick för ögonblick-perspektiv är nödvändigt

Hela kroppen och huvudet brinner av smärta, bristfällig funktion i flera av kroppens olika
system ger komplicerad överkänslighet och obeskrivliga kognitiva problem som får huvudet
att kännas helt tomt, med hög risk att försämras ytterligare, och detta bara av att någon
befinner sig i samma rum. Med sådana förutsättningar måste all omvårdnad, även för att ta
hand om de mest grundläggande behoven, ske utifrån ett ögonblick för ögonblick-perspektiv
(Moment by Moment), och även då är det enormt svårt och smärtsamt att uppnå.

Man kan tolka bokstäverna i ordet MOMENT (ögonblick) så här:

Maximal
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Nyttjande av rätt

Tillfälle

Vi kallar detta för MOMENT-(ögonblick för ögonblick)-perspektivet.

Maximal Omtanke och Medkänsla och Effektivt Nyttjande av rätt Tillfälle

Om du ska ta hand om någon som är så här sjuk måste du lära dig vad personen kan uthärda,
och om det finns tillfällen då det tolereras bättre än annars, eller över huvud taget. Du måste
lära dig hur du på ett säkert sätt (som belastar personen så lite som möjligt) kan utföra
praktiska saker som matlagning, städning, tvätt och handling, eller ge mer intim vård såsom att
hjälpa till med att äta, tvätta sig, klä på sig, röra sig, tömma blåsa och tarm.

Varje tillfälle räknas när du tar hand om en person med svår ME. Varenda rörelse du gör, varje
ljud du åstadkommer, allt du gör påverkar personen.

För att verkligen på rätt sätt interagera med den som är sjuk måste du vara beredd att lära dig
mer om dig själv. Du måste utveckla din medvetenhet om din egen kropp, inte bara när du är
nära personen utan var du än är i hemmet, så att du utför allting tyst och försiktigt, medveten
om hur det du gör kan påverka personen.

Du måste också utveckla din medvetenhet om ljud, rörelse, ljus och olika kemiska ämnen så att
du kan se, känna och upptäcka fara omedelbart. Genom att reagera snabbt och effektivt kan
du hjälpa till att skydda personen från skada och ytterligare försämring.

Du måste tänka på hur du gör saker, och sedan avgöra om du kan vara mer försiktig när du gör
samma sak framöver, så att det kanske tar mindre tid eller kanske kan göras tystare. Det kan
innebära att du behöver göra saker långsammare så att de tar längre tid än vanligt, speciellt när
det gäller direktkontakt med personen.

Fotsteg kan låta förvånansvärt mycket, och det är lättare än man tror att stänga en skåplucka
för hårt eller skära mat för högljutt utan att tänka på att det skulle kunna göras tystare.
Självklart är det omöjligt att uppnå total ljudlöshet, men du måste ändå bli mer medveten om
hur varje enskild sak du gör oavsiktligt kan orsaka smärta och ökade symptom.

Du måste tänka på hur du kan undvika exponering för olika kemiska ämnen, parfym och
annat som doftar, liksom onödig skada från ljus; det är inte så lätt som det låter.

Du måste ta oerhörd hänsyn när du rör dig i hemmet, speciellt när du är i samma rum och
alldeles särskilt när du är nära personen. Minsta snabba rörelse, hostning eller kliande i
huvudet, som du kanske inte ens märker själv, kan orsaka stor smärta och sätta igång andra
symptom.



Vid svår ME gäller inte längre normala reaktioner

Ingenting är som det verkar, för kroppen reagerar inte på det normala sätt de flesta andra
människor förväntar sig. Detta är en annan värld, där terrängen måste utforskas noga, och
beträdas försiktigt. Du kan behöva ställa om dina förväntningar och antaganden.

Här:

● ger vila ingen lättnad

● är vänskapligt småprat och konversation ofta, om inte alltid, outhärdligt

● är det svårt att ta in, förstå och komma ihåg information

● leder rörelse till försämring

● gör beröring ont

● är vanligt ljus smärtsamt eller rentav outhärdligt

● kan din favoritparfym eller deodorant orsaka illamående och skada

● kan även det svagaste ljud plåga och i värsta fall paralysera

● kan rörelse irritera och förvirra, även orsaka smärta

● är det svårt att förmedla sina behov

● kan det till och med vara omöjligt att tala

● kan förmågan att utföra den allra enklaste rörelse komma och gå, eller inte infinna sig alls

● kan ditt sätt att laga mat vara olämpligt, mat du tycker verkar god kan vara helt annorlunda
för personen, kanske oätlig eller skadlig, särskilt om du tillsätter ingredienser personen inte
tål eller tillagar maten på fel sätt

● kan gåvor, om de inte är ytterligt genomtänkta, leda till försämring av sjukdomen

● kan oväntade gäster vara alldeles för mycket att hantera

● kan en telefonsignal med ett vänligt meddelande innebära oavsiktlig tortyr

Allting vänds upp och ner med svår ME, där det inte är självklart att det finns energi nog ens
för kroppens inre organ att fungera effektivt, och saker gjorda i all välmening men utan
kunskap kan vara skadliga.

Resultatet är isolering, från en normal tillvaro och från människor, på alla nivåer. Varje
interaktion kan bokstavligen innebära plåga och medföra risk för lidande och försämring.



Ingenting är enkelt; det är sällan uppenbart vad som behöver göras. Följ
varje instruktion och vägledning personen ger.

Ditt fokus måste vara på den du vårdar och hur ditt sätt att interagera upplevs. Du måste vara
mentalt, känslomässigt och fysiskt närvarande. Du måste kunna känna av när din kontakt eller
närvaro inte kan tolereras. Det kan hända att personen inte kan uttrycka det själv. En del kan
inte tala. För andra kan det vara oförutsägbart. Du måste lära dig de små nyanserna av
kommunikationen, och tillsammans utveckla förståelse.

Med svår ME är allting oförutsägbart och omedgörligt, sjukdomen kan helt enkelt inte
kontrolleras, varken av den drabbade själv eller någon annan.

Det är lätt att bli frustrerad när något man vill göra, som kan tyckas väldigt enkelt för en frisk
person, visar sig vara helt omöjligt just då för en person med svår ME.

Det handlar om att vänta, iaktta och vara uppmärksam på när det bästa tillfället uppstår innan
du agerar. Det är absolut nödvändigt att du förstår att symptomupplevelsen är utom
personens kontroll, annars kan du få falska förväntningar eller tolka saker fel. Er relation
kommer att påverkas negativt om du inte förstår eller åtminstone accepterar den inre
verklighet och de komplexa, outhärdliga symptom personen upplever, svårigheten att hantera
omgivningen, och till och med att ha dig i närheten.

Ingenting är mer fantastiskt än att få kontakt och fungera tillsammans, särskilt under extra
svåra omständigheter, och få känna sig tillfreds som vårdgivare. Om du får det att fungera kan
du ge tröst och uppmuntran, tillit och ökat värde i livet för er båda. Du kan då vara till verklig
hjälp, utan att oavsiktlig skada.



av Greg Crowhurst

http://stonebird.co.uk/Notes/index.html
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