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Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME 

• Opprettet 2012; omfatter både barn, unge og voksne 
• Arbeidsgruppe: 

– Ingrid B. Helland, lege og leder av kompetansetjenesten, 
Rikshospitalet 

– Elin B. Strand, psykolog, Aker  
– Ingrid Herder, lege, Aker 
– Kjersti Uvaag, fysioterapeut, Aker  
– Helene Gjone,  lege, Rikshospitalet 
– Berit W. Njølstad, ergoterapeut, Rikshospitalet 
– Nina K. Helvik Nordli, sekretær, Rikshospitalet 

• Nettside 
– www.oslo-universitetssykehus.no/kompetanseCFSME 

 



Referansegruppen 

 Anika Aakerøy Jordbru (Helse Sør-Øst) 
Dag Sulheim (Helse Sør-Øst) 
Else Marie B. Stålen (Helse-Midt) 
Merethe Eide Gotaas (Helse-Midt) 
Torstein Baade Rø (Helse-Midt) 
Nina Langeland (Helse-Vest)  
Inghild Follestad (Helse-Vest) 
Wendy Hansen (Helse Nord) 

 Therese Fors (Helse Nord) leder 
 Kjell Søiland (Oslo kommune) 
 
 Trude Schei (ME-foreningen) 

Oddny Selbakk (ME-Nettverket i Norge) 



Hva står i forskriftene? 

• Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt 
ansvarsområde: 

– Bygge opp og formidle kompetanse 
– Overvåke og formidle behandlingsresultater 
– Delta i forskning og etablering av forskningsnettverk 
– Bidra i relevant undervisning 
– Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, 

andre tjenesteytere og brukere 
– Iversette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester 
– Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis 
– Etablere faglige referansegrupper 
– Rapportere årlig til departementet eller til organ som departementet bestemmer 

 



Hva har vi gjort? 
• Forskning 

– Få oversikt over pågående forskning på CFS/ME i Norge 
• Årlige forskningsmøter 

 
– Knytte oss opp til eksisterende forskningsmiljøer 

• Opprettet kontakt med Vegard Bruun Wyller/Esther Crawley….. 
• Miljøet på Aker deltar i Rituximab-studien 

 
– Initiere forskning 

• Deltar i NFR brukerpanel  
 

• Formidling 
– Arrangere kurs for helsepersonell  
– Deltatt på kurs i Ålesund, Oppegård, Asker, Sandvika, Bergen, Tromsø…. 

 
• Fagutvikling (på planleggingsstadiet) 

– Systematisere erfaringer med pasientene og publisere dette 
– Lage gode dokumentasjonssystemer 
– Lage fagprosedyrer 
– Diagnosekriterier 

 
 

 



Nasjonal veileder 

http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/cfs-

me/Sider/default.aspx 



• Initiert etablering av nasjonalt nettverk for 
ergoterapeuter og barneleger 

• Planlegger nettverk for 

– Fysioterapeuter 

• Samarbeid med brukerorganisasjonene 

– Guide til voksne i deres møte med barn og unge 
med CFS/ME 

• Rehabiliteringsnettverk 

– Samling juni 2014 og september 2016 

– Felles verktøy for å evaluere effektene av 
rehabiliteringsoppholdet 

 

 



Årsrapporter 

• https://forskningsprosjekter.ihelse.net/senter/rapport
/NK-OUS-23/2013 

 

• https://forskningsprosjekter.ihelse.net/senter/rapport
/NK-OUS-23/2014 

• https://forskningsprosjekter.ihelse.net/senter/rapport
/NK-OUS-23/2015 

 

• Her kan dere også finne evalueringene fra 
referansegruppen og HDir 
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Erfaringer og utfordringer fra arbeidet 
med berørte barn/unge/voksne og 

familier  



CFS/ME hos barn og unge 

• Alvorlig tilstand 

• Medfører stort skolefravær 

 

• Alvorlige implikasjoner mtp 

– Utdanning 

– Sosial læring  

– Psykologisk utvikling 

 

 



Barn/unge 

• Barneavdeling for nevrofag 

– Barnenevrologisk seksjon 
• Barnenevrolog 

– Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri 
• Barne- og ungdomspsykiater 

• Psykolog 

• Spesialpedagog 

• Sosionom……… 



En multifaktoriell bio-psyko-sosial  
forståelse   

• Sårbarhetsfaktorer 

 

• Utløsende faktorer 

 

• Vedlikeholdende faktorer 



Den bio-psyko-sosiale modellen 
 

• All sykdom hos mennesket, alle symptomer 
eksisterer i et samspill mellom biologiske, 
psykologiske og sosiale faktorer. Det gjelder 
revmatisme, hjertesykdom, kreft og 
immunologiske sykdommer.  

 

• Vi kjenner ingen grunner til at CFS/ME skal være i 
en særstilling i så måte 

 

 

 

 



• Lokalsykehus for Oslo 

– Fastleger henviser til poliklinikk 

– Utreder i henhold til veileder 
• Henviser lokal BUP 

– Diagnosen stilles i henhold til Fukuda og/eller Jasons kriterier 
etter fullført utredning 

– Forslag til tiltak sammen med fysioterapeut og ergoterapeut 

– Følges opp 2-3 ganger i året på poliklinikken 

– Cato-senteret og/eller LMS-kurs 

 

 



• Cato-senteret 

– Gruppetilbud over 7 uker 

 

– Formøte ca. 3 uker før ankomst. 4 ukers opphold på senteret 
og en oppfølgingstelefon 2 uker etter hjemreise. 

 

– Oppfølging av lokalt hjelpeapparat 

 



LMS-kurs 

 

– To timers kurs hver annen 
uke 6 ganger, OUS 

– Deler foreldre/barn og unge 

– Går gjennom sentrale 
temaer 

 

 

– Erfaring:  ungdom som har 
vært syk lenge og som har 
svært lite/ingen oppfølging 
av hjelpeapparatet 

 

«Å leve med CFS/ME»  

Brukerne Guro Elshaug Schjønneberg, tidligere syk og Karin 

Jansen, mamma til tidligere syk datter 

«Hvordan forstå og behandle CFS/ME?» 

Dr. Ingrid Helland 

  

«Aktivitetsregulering» 

Berit Widerøe Njølstad, spesialergoterapeut 

  

«Familieliv» 

Anne Grasaasen, klinisk familieterapeut 

  

«Muligheter og rettigheter i skolen» 

Spesialpedagog Anne Bjørklund og rektor Wenche Larsen 

  

«Ernæring og kosthold»/ Veien videre 

Ingerid Øvreås, klinisk ernæringsfysiolog 

  



• Mangler 

– Utredning kan ta lang tid 
• Tiltak kommer for sent i gang 

– Overføringsmøte til lokalt hjelpeapparat i bydelen 

– Burde flere utredes av spesialpedagog? 

 

– Opplever at vi ikke vinner frem der er det er ensidig fokus på 
somatisk årsak eller der situasjonen er fastlåst 

• Henviser til tverrfaglig utredning 

• Hva med de som avslår dette? 

 

 



• Utredning ved BUP 

– «Vet ikke helt hva de skal se etter»….. 

 

– Burde psykososial utredning av pasienter med uforklarlige 
kroppslige symptomer også «sentraliseres»? 



• Og hva med dem som ikke blir henvist til OUS eller 
annen barneavdeling….. 



• Tverrfaglige innleggelser 
– Henvisninger fra hele landet 

– Forutsetning: 
• Lokal forankring hos fastlege og/eller BUP 

– Innlagt en uke på sengepost og 4 dager dagpost 

– Tverrfaglig team 
• Barnenevrolog 

• Psykiater/psykolog 

• Spesialpedagog 

• Fysioterapuet 

• Sykepleier 



• «2ukers»-innleggelse 

– 1. uke på sengepost 
• utredning 

– 2. uke dagpasient 
• Tiltak 

 

– Tilbakeføringsmøte 2-4 uker etter innleggelsen 
• lokalt 



• Forutsetning for tverrfaglig vurdering 

– Pasienten er forankret lokalt 
• Fastlege 

• BUP 

 

– Ber henvisende instans fylle ut skjema i forkant 
 



• Erfaringer 

– Pasientene godt utredet somatisk i forkant 

 

– Mindre gjort mtp psykososial kartlegging 
• Obs skjulte lærevansker!! 

 

– Til tross for informasjonsskriv opplever mange foreldre at 
«BUP» får for stor plass under innleggelsen 



• Pas og familie ofte negative opplevelser fra 
hjelpeapparatet 
– Føler seg mistrodd 

– Fått forslag til aktivitetsplan med opptrapping som ikke er 
realistisk 

– Forverring 

 

– Lite kontakt helsevesen-skole 
• «gjør det du orker»… 

 

– Hjelpeløshet 

 

 

 

 



• Tilbakeføringsmøte 

– Vesentlig for å få en helhetlig forståelse lokalt 
• Skole 

• BUP 

• Fysioterapeut 

• Fastlege…… 

– Eget oppfølgingsmøte på skolen 



• Ikke alle BUP’er som tar pasientene 

 

• Dikotomisering i helsevesenet 

– Barnelege finner ikke noe somatisk galt; henviser til BUP 

– BUP finner ikke symptomer som tilsier psykiatrisk årsak til 
plagene; henviser tilbake til barnelege…… 

 



• Fortsatt vanskelig å få aksept for dualisme 

 

– “… mennesker er ikke kroppsfrie ånder, men […] en forening 
av kropp og ånd” 

• St. Ireneus. Mot kjetteriet, ca. 180 
 

 

 

• “Ved kronisk utmattelsesyndrom kan kropp-sjel-dualismen 
hindre en grunnleggende forståelse av sykdommen” 

Marshall. J Pediatr 1999; 134: 395-405  

 
 

 



Hva med de voksne… 

 



CFS/ME senteret  

• CFS/ME-senteret er en tredjelinjetjeneste for avansert 
tverrfaglig utredning og veiledning til voksne (over 18 
år) pasienter med mistenkt CFS/ME. 

• CFS/ME-senterets poliklinikk er regionsdekkende og 
tar imot kompliserte tilfeller for "second opinion" der 
utredning i den øvrige spesialisthelsetjenesten ikke er 
tilstrekkelig. Fullstendig utredning for CFS/ME må være 
utført, og pasienten må være vurdert med tanke på 
CFS/ME i både første- og andrelinjetjenesten for at 
søknad til senteret skal bli akseptert 

 



• CFS/ME-senteret disponerer to senger på avdeling for geriatri og 
rehabilitering der de tilbyr 12 dager langt sengepostopphold for pasienter 
med CFS/ME som ikke klarer å komme seg til poliklinisk utredning. Denne 
funksjonen er landsdekkende.  

 

• Senteret arrangerer mestringskurs for pasienter med CFS/ME som er i stand 
til å delta på poliklinisk gruppeundervisning. Kurset er en andrelinjetjeneste 
og kan søkes fra fastlege. 



  
Erfaringer fra 
sengepost 

 
• Systematisk gjennomgang av journaler mht somatiske 

og psykiske aspekter.  

• 40 pasienter 

• Inneliggende i to uker 

• Tverrfaglige vurderinger 

• Symptombehanling 

• rådgivning 

• Ingen oppfølging/rehabilitering 

 

 

 



Somatiske symptomer –  utfordringer 

• Smerte 

– Muskelsmerter 

– Hodepine/migrene/spenningshode
pine  

– Magesmerter 

• Ernæringsproblem 

– Feilernæring, vekttap, 
gastrointestinale problem 
(sensitivitet), forstyrret 
måltidsrytme/problem med spising 

• Søvnproblem 

– innsoving/oppvåkninger 

– 50% problem med døgnrytme 

 



Psykiske aspekter generelt 

• CFS/ME ingen psykiatrisk sykdom 

• Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser er på 
samme nivå som i resten av befolkningen. 

• CFS/ME beskytter ikke mot psykiatriske lidelser eller 
psykologiske/emosjonelle reaksjoner 

• Å være alvorlig syk av CFS/ME kan være risikosituasjon 
for å utvikle psykiske reaksjoner/lidelser 

• Depresjon og angstreaksjoner er vanlig ved kroniske 
somatiske sykdommer 

 



Psykiske symptom/reaksjoner 

• Noen hadde hatt en tidligere psykiatrisk diagnose, 
var behandlet/stabilisert 

• tidligere utsatt for mobbing  

• De fleste fortalte at de hadde hatt en eller annen 
psykisk/emosjonell reaksjon (etter at de ble syke) 

• Symptomangst  



Forholdet mellom pasient og helsepersonell 
kan være utfordrende 
• Kan skape stress 
• nesten 1/3 av pasientene 

rapporterte negative/traumatiske 
opplevelser med 
behandler/helsevesen 

– Opplever ikke at de blir tatt på alvor 
– Utfordringer med å finne behandlere 

som har kompetanse 

• Hjelpeløshet, usikkerhet, og 
frustrasjon hos behandler 

• toleranse for kompleksitet, det å 
ikke forstå eller ha en åpenbar 
løsning 

• Pasienten får negative 
forventninger til andre behandlere 
også 
 

 



Mange utfordringer 

  

• Pasienten rapporterer lavere funksjon og livskvalitet 
enn andre pasientgrupper 

• Mangler tiltak som retter seg spesifikt mot dette 

• Opprettholde funksjon, forebygge kroppslig forfall 

• psykiske ressurser blir viktig (mentale løft, Se mening, 
mestring, akseptering, optimisme og håp om bedring 

• Fokusere på omsorg, psykiske helse og tiltak for å 
opprettholde livskvalitet og kroppslig funksjon 

 



Utfordring for oss 

• Vi var usikre og redde for å ta i dem og å presse dem 
• Vanskelig for oss å forstå  
• Vanskelig å vite hvor mye vi kunne forvente av dem 
• Noen ganger også vanskelig å tro på dem 
• Vi tenkte noen ganger de hadde større potensiale enn de brukte 
• Noen ganger ulik oppfatning av sykdom mellom pårørende og 

behandlere (diagnostisering/oppfatnings om) 
• Fedre som var påfallende aggressive og pågående på vegne av barna 

særlig mht medisinsk behandling og kanskje mindre opptatt av 
hvordan barna egentlig hadde det 

• Var bekymret for hvordan det skulle gå med dem dersom de ble 
liggende, samtidig som vi ikke ville presse dem og var redd andre 
(hjemmetjenesten) skulle gjøre det  

• Sendte dem ut uten et godt nok tilbud i kommunen/hjemmetjenesten 
 
 
 
 
 



Hvilke utfordringer møter vi som 
helsepersonell? 

• Mange forskjellige hypoteser om årsak til CFS/ME 

– Biologisk 

– Psykososial 

 



• Behandlinger som har dokumentert effekt for noen: 
– KAT og gradert aktivitetstilpasning 

 

• Stort press for å gi ikke-dokumentert medisinsk behandling 
– Antiviral medisin 
– Antibiotika 
– Immunglobulin 
– Rituximab……. 

 

• Opplever at familien har kontakt med andre leger «på 
byen» med mer ensidig biologisk fokus under 
innleggelsen…… 



• Klager 

• Anmeldelser til  

– Fylkeslegen 

– Helsetilsynet 

 

• «Hets» på sosiale medier….. 

 

 



• Klager 

• Anmeldelser til  

– Fylkeslegen 

– Helsetilsynet 

 

• «Hets» på sosiale medier….. 

 

 



Vi må ikke glemme…. 
 

• CFS/ME er en alvorlig tilstand 

 

• Kunnskap om tilstanden viktig for å ivareta pasient og 
familie 

 

• Vi kan hjelpe pasienten! 

 



Vi må ikke glemme…. 
 

• CFS/ME er en alvorlig tilstand 

 

• Kunnskap om tilstanden viktig for å ivareta pasient og 
familie 

 

• Vi kan hjelpe pasienten! 

 


