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Forskning på kosthold og CFS/ME

• Ingen dokumentasjon for at en spesifikk diett gir mindre CFS/ME-
symptomer

• Viktig å sikre tilstrekkelig inntak av alle næringsstoffer gjennom et 
variert kosthold

• Noen har tilleggsutfordringer som mage-/tarmplager, søtsug eller 
intoleranser. Dette kan ha andre årsaker.





For de fleste av oss betyr dette

Spis mer av

• Grønnsaker
• Antioksidanter, fiber

• Frukt
• Antioksidanter, fiber

• Bær
• Antioksidanter, fiber

• Fisk og fiskeprodukter
• Protein, omega-3-fettsyrer (fet fisk)

Spis mindre av

• Rødt kjøtt og kjøttprodukter
• Mettet fett

• Salt og matvarer med mye salt

• Sukker, brus, saft og godteri



Og velge disse matvarene

• Grove kornprodukter i stedet for fine
• Fiber

• Olje og myk margarin i stedet for smør
• Umettet fett, noe omega-3 i enkelte oljer

• Magre meieriprodukter i stedet for fete
• Protein, kalsium, jod, B-vitaminer

• Vann i stedet for saft og brus
• Pass på å drikke nok, ca. 30 ml per kg kroppsvekt



Ufrivillig vekttap

• Øker risiko for infeksjoner og reduserer livskvalitet

• Velg energirike matvarer
• Unngå lett produkter

• Olje, margarin, fløte, egg, rømme, berikningspulver

• Mye pålegg på brødet

• Ha fokus på tilstrekkelig proteininntak

• Spis små måltider hver 2.-3. måltid

• Velg energiholdig drikke, gjerne melkebasert pga. proteininnhold



Aktuelt med kosttilskudd?

• Omega-3
• Hvis man spiser lite fet fisk 

• Vitamin- og mineraltilskudd
• Ved lavt matinntak, ensidig kosthold eller påvist mangel 

• Antioksidanttilskudd har ikke samme effekt som antioksidanter fra matvarer 
(frukt, bær, grønnsaker, krydder, nøtter, frø)



Matlaging – energiøkonomisering

• Kjøp ferdig oppkuttet

• Ferdige retter som kan varmes opp, eks. Fjordland, Toro, Rema m.m.

• Mat som stekes i ovnen gir mulighet for hvile mellom matlaging og 
spising

• Porsjonspakket mat, f.eks. yoghurt, havregrøt.



Spørsmål og erfaringsutveksling


