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Svar på henvendelse 

Viser til tidligere korrespondanse med deg, du har sendt ytterligere henvendelse med nye 
spørsmål. Direktoratet takker for det viktige engasjementet du viser på vegne av denne store 
pasientgruppen. 
 
Helsedirektoratet mottar mange henvendelser og alle besvares, og ofte på et overordnet nivå. 
Mange henvendelser mottas og brukes som innspill i pågående arbeider. Direktoratet har ikke 
ressurser til å gå inn i direkte kommunikasjon og svare ut alle henvendelser med detaljerte 
spørsmål, men ser behovet for å oppklare og svare ut noe i din henvendelse. 
 
Morten Græsli er ikke en del av støttegruppen.  
 
Helsedirektoratet kjenner til at det naturlig nok gikk ut en oppfordring om å gi innspill på 
høringsutkastet til NICE retningslinjen da ble lagt ut. Internasjonalt samarbeide er avgjørende 
og viktig for at kunnskapen om medisinske forhold skal bli bedre, og det er opp til NICE selv å 
vurdere i hvilken grad de vil ta hensyn til innspillene. 
 
Du stiller spørsmålstegn ved hvorfor representanter fra Recovery Norge får bidra inn i 
pakkeforløpsarbeidet. Til det er det å si at dette er mennesker som har erfaring mtp 
sykdommen CFS/ME,  og om bl.a. hvordan helsevesenet har møtt dem. Deres erfaringer er 
verdifulle å ha med inn i arbeidet. 
 
Helsedirektoratet setter brukererfaringer og brukermedvirkning høyt, og har stort fokus på 
dette. Direktoratet bygger sitt kunnskapsgrunnlag på bl.a. brukererfaringer, i tillegg til 
forskning, klinisk erfaring, kunnskapsoppsummeringer, kunnskapsgjennomganger, 
oppdateringer, innhentinger og annet fra mange andre instanser, som de du nevner; UiO, 
NTNU og FHI. I tillegg til andre, også internasjonalt. 
 
Helsedirektoratet er opptatt av at denne pasientgruppen, på lik linje med andre pasienter, skal 
bli møtt av helsevesenet på en god måte og oppleve helhetlig og trygg faglig oppfølging og 
behandling. I forbindelse med arbeide for å oppnå dette er direktoratet sammen med fagfeltet 
bredt nasjonalt i gang med å utarbeide pakkeforløp bl.a. for pasienter med CFS/ME.  

Sissel Sunde 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 21/5295-6 
Saksbehandler: Cesilie Aasen 

Dato: 19.05.2021 
  
Unntatt 
offentlighet: 

offl. § 13 (1), fvl. § 13 (1) nr. 1) 

 



- 2 - 
 

 
Vennlig hilsen 
 
Morten Græsli e.f. 
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