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Vil du vite mer om CFS/ME? 
 
Les mer på våre nettsider: 
https://oslo-

universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-

klinikk/geriatrisk-avdeling/cfsme-senteret 

 
Nasjonal Kompetansetjeneste for 
CFS/ME: 
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-

og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-

nevrofag/kompetansesenter-og-prosjekter- 

habilitering/nasjonal-kompetansetjeneste-for-cfsme 

 

Nasjonal veileder for CFS/ME: 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/

nasjonal-veileder-pasienter-med-cfsme-

utredning-diagnostikk-behandling-pleie-og-

omsorg 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
Informasjon om sykdommen og vår virksomhet 
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Aker Sykehus, bygg 6, 4. etg 
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Besøksadresse: Trondheimsveien 235, 0586 Oslo  

Postadr: Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sykehus 
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Postboks 4959 Nydalen 
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CFS/ME-senteret 
Utrednings- og rådgivningstilbud 



 
CFS/ME-senteret er et tverrfaglig 
utrednings- og rådgivningstilbud i 
tredjelinjetjenesten til voksne over 18 år 
med vedvarende kronisk utmattelse 
uten kjent årsak. Vi tar i mot 
henvisninger fra lokalsykehus i Helse 
Sør-Øst, samt second-opinion-
henvisninger fra fastlege. 
 
Utredning 
Poliklinisk utredning hos oss består av 
konsultasjoner hos lege og psykolog, 
som kan suppleres med 
funksjonskartlegging og andre 
undersøkelser hos øvrige fagpersoner.  
 
Diagnosen 
Diagnosen stilles ved hjelp av definerte 
diagnosekriterier, på bakgrunn av 
grundig sykehistorie, klinisk 
undersøkelse og supplerende 
undersøkelser. Annen fysisk og psykisk 
sykdom som kan forklare symptombildet 
må utelukkes. 
 
Tverrfaglig team 
Legen gjennomgår sykehistorie og 
symptomer. I noen tilfeller rekvireres 
blodprøver eller andre undersøkelser. 
 
 

Psykologen bidrar i symptom-
kartlegging, diagnostisering og 
rådgvining. Psykologen vil henvise til 
videre psykologisk utredning og 
behandling når det er aktuelt. 
 
Fysioterapeuten kan kartlegge 
smertebilde og avspenningsevne, og 
utforske sammenhenger mellom 
mentale og fysiske aktiviteter i relasjon 
til symptomene. 
 
Ergoterapeuten kartlegger daglig 
aktivitet og hjelper pasienten til å oppnå 
et mest mulig stabilt funksjonsnivå. 
Terapeuten gir råd om energi-
økonomisering og aktivitetsavpasning. 
 
Klinisk ernæringsfysiolog utforsker 
kosthold og symptombilde, og vurderer 
om kost-omlegging kan letne 
symptomene. Rådgivning omkring 
kostendringer dersom det er aktuelt. 
 
Sosionomen gir veiledning og råd om 
pasientrettigheter og kan være et 
mellomledd i kontakt med 
hjelpeinstanser. Der det er aktuelt kan 
sosionomen samtale med pårørende om 
sykdommens innvirkning på familie og 
barn. 
 

 
 
 
 
 
Behandling 
Det finnes lite dokumentasjon på 
effektiv behandling og heller ingen 
etablert medisinsk behandling av 
sykdommen. Det finnes imidlertid 
strategier som kan lindre ubehagelige 
symptomer, bidra til konstruktiv 
mestring og bedre livskvalitet og 
funksjonsnivå.  
 
Mestringskurs 
Senteret tilbyr mestringskurs for 
pasienter som allerede har diagnosen 
CFS/ME. Fastlege eller annenlinje-
tjeneste kan henvise. Det er 
kursoppstart to ganger årlig. Kurset har 
en tverrfaglig tilnærming der formålet er 
å gi råd om hvordan man best mulig kan 
leve med sykdommen. Mange pasienter 
har også glede av å møte andre i samme 
situasjon. 
 
 

Biobank 
CFS/ME-senteret driver også en 
forskningsbiobank. Nasjonale og 
internasjonale forskere kan søke om å 
benytte materialet i biobanken til sin 
forskning. Rekruttering til biobanken 
skjer først fremst fra vår poliklinikk og 
sengepost. Vi har opprettet tette 
samarbeid med forskere og tilsvarende 
biobanker nasjonalt og internasjonalt. 

CFS/ME  biobank ligger i 3. etg og her utføres prøvetaking 
av biologisk materiale fra CFS/ME-pasienter til bruk i 
forskning. (Illustrasjonsfoto) 

CFS/ME er en komplisert og lite forstått sykdom som kjennetegnes av 
forverringsreaksjoner etter fysisk og mental anstrengelse og en rekke andre 
symptomer. Her presenteres vårt senter for CFS/ME og vårt 

virksomhetsområde.  

Om sykdommen CFS/ME og vår polikliniske virksomhet 

Diagnosekriterier for kronisk utmattelsessyndrom (Canadakriterier, 2003) 

1) Utmattelse som reduserer aktivitetsnivået med minst 50% 

2) Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse med forlenget restitusjonstid 

3) Søvnforstyrrelser 

4) Smerter 

5) Nevrologiske/kognitive utfall 

6) Autonome, immunologiske og/eller nevroendokrine utfall 

7) Varighet i minst 6 måneder 

                  (Forkortet utdrag av kriteriene.) 

 

 


