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Åpent brev: Når skal dere bry dere om ME-syke? 

 

Vi viser til din henvendelse til bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet og statsråden 15. 

februar.  

 

Vi synes det er leit at du opplever at myndighetene ikke bryr seg om ME-syke. Regjeringen 

og departementet er opptatt av å styrke kunnskapen, kompetansen og behandlingstilbudet 

for de som rammes av ME. Siden vi mangler sikker kunnskap om årsaker til ME og hva slags 

behandling som virker, ser vi det som viktig å ha god dialog med hele fagfeltet og de ulike 

pasientgruppene.  

 

Pakkeforløp for utmattelseslidelser er under utarbeidelse av Helsedirektoratet og 

ventes å være ferdigstilt rundt årsskiftet 2021/2022. Pakkeforløpet utarbeides i dialog med 

fagmiljøet, pasientorganisasjonene og kunnskapsressursene tilknyttet pilotprosjektet for 

langvarige smerte- og utmattelsestilstander ved St. Olavs hospital. Vi viser også til at de 

regionale helseforetakene i oppdragsdokumentet for 2020 fikk i oppgave å videreutvikle 

behandlingstilbudet til pasientgruppen, hvor erfaringene fra pilotprosjektet skal legges til 

grunn. 

 

Regjeringen har prioritert forskning på utmattelsestilstander gjennom særskilte føringer til 

Norges forskningsråd. Etter at ME-studien ved bruk av Rituximab ved Haukeland 

universitetssjukehus ble avsluttet i 2018, ble det fra 2019 øremerket to millioner kroner ekstra 

til ME-forskning gjennom Forskningsrådet. Bevilgningen er videreført i statsbudsjettet for 

2021. Selv om forskningsaktiviteten har økt de siste årene, er det fremdeles stort behov for å 

få bedre kunnskap om CFS/ME. Det er derfor viktig at forskere benytter seg av de 

mulighetene som finnes når det utlyses forskningsmidler på området. 
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Side 2 
 

Til slutt nevner vi at National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannia 

før jul i fjor publiserte et høringsutkast til retningslinje for behandling og diagnostisering av 

CFS/ME. Helsedirektoratet har lest utkastet og avventer endelig publisering av den britiske 

retningslinjen etter høringsrunden, før det vurderes om det er grunnlag for å revidere den 

norske veilederen for CFS/ME, samt om det er elementer i de britiske anbefalingene som er 

aktuelle å vurdere innenfor pakkeforløpsarbeidet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lisbet Rugtvedt (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sjur Øverbø Andersen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

https://www.nice.org.uk/guidance/GID-NG10091/documents/draft-guideline
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