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Henvisningen sendes: 
 

Oslo universitetssykehus HF 
Sentralt henvisningsmottak 

Forskningsveien 
Postboks 4959 Nydalen 

0424 Oslo  
 

Vedlegg til henvisningen:  
kopi av journaler og epikriser, Navn og direktenummer henvisende lege og evt 

på ansvarlig i kommunen. 
 

Transport til og fra oppholdet organiseres av avdelingen. 
 

Henviser og involverte faggrupper kan ringe  
ekspedisjonen på CFS/ME senteret 23033105. 

Ved praktiske spørsmål rundt innleggelsen, ring: 23034861 
 
 

Oppmøtested: 
 

Aker sykehus 
Trondheimsveien 235 

Enhet for rehabilitering, OUS 
bygg 11, 2. etg 

Telefonnummer sengepost: 22 89 44 52 
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CFS/ME 
Pasienter med planlagt innleggelse 

 

CFS/ME-Senteret 
Medisinsk klinikk 

Besøksadr: Aker sykehus, Trondheimsvn. 235, bygg 11, 
2.etg 

Målgruppe:  
Fastleger, pasienter og deres 

pårørende 
Utgiver:  

CFS/ME-Senteret 
Dato: oktober 2016 

Postadr: Oslo universitetssykehus HF  
Medisinsk klinikk, ME/CFS-Senteret 
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo 

Telefon: 23 033105  

Et nasjonalt tilbud til CFS/ME-pasienter som er for syke 
til å utredes og behandles poliklinisk 



 

 

Myalgisk encefalopati/ kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)    Tverrfaglig samarbeid:  

 
Tilbud:  
Ett planlagt opphold på to arbeidsuker 
for pasienter med uavklart diagnose, 
eller komplekse tilstander i tillegg til en 
CFS/ME-diagnose. Pasientene er for 
syke til å komme til poliklinisk utredning 
eller behandling.  

 
Hvor:  
Oslo universitetssykehus, Enhet for 
rehabilitering ved Aker sykehus, bygg 
11, 2 etg. To enerom er øremerket 
CFS/ME-pasienter. Rommene har 
mulighet for lysskjerming og er skjermet 
fra resten av avdelingen. Egen adgang 
til toalett og dusj som de to rommene 
deler. Tilrettelegging ved hjelp av 
tekniske hjelpemidler etter behov.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Dette må være avklart og organisert før 
innleggelsen:  

 Pårørende som følger og som 
trenger overnatting kan selv 
bestille dette på pasienthotellet 
Ullevål.  

 Kommunen må ha forberedt 
hjemkomsten - garantere 
hjemmesykepleie/ 
sykehjemsplass ved behov 

 Henvisningen avklares mellom 
henviser og pasientens 
bostedskommune  

 Skjemaene som er tilsendt må 
returneres før innleggelse, slik 
at oppholdet blir best mulig 
planlagt.  

 

Forløp: 
UKE 1:  
Mandag  
kl 13.00: Innkomstsamtale med lege og 
psykolog og sykepleier  
13.00: Sosionom tilbyr samtale til 
pårørende.  
kl. 14.00: Lege tilbyr samtale med 
pårørende  
Tirsdag  
kl. 09.30. Kartlegging med ergoterapeut og 
fysioterapeut – varighet 15-30 minutter. 
kl. 11.30: Kort samtykke samtale med Bio-
banken 
Onsdag  
Kl. 10.00 Klinisk ernæringsfysiolog 
kartlegging + oppfølging 
kl. 10.30: kartlegging av psykolog 
Torsdag:  
kl. 13.00: Kartlegging av hjemmesituasjon 
med ergoterapeut  

 
Uke 1 og 2:  
Lege hver dag kl. 09.30 
Fysioterapi hver dag kl. 12.30 – varighet 15 
minutter (kroppsbevissthet, micropauser, 
karlegginger, avspenning) 
Psykolog følger opp ved behov.  
 
UKE 2:  
Mandag 
13.00: Sosionom er tilgjengelig for samtale 
med pårørende eller pasient 
kl. 14.00: Lege tilbyr samtale med 
pårørende. 
Tirsdag og torsdag:  
Ergoterapeuten sender søknader om 
hjelpemidler, samarbeid med bydeler og 
kommune.  Ergoterapeut følger opp ved 
behov. 
Torsdag  
kl. 13.30: Utskrivingssamtale med lege, 
sykepleier + eventuelt andre personer som 
har vært sentrale i forløpet.  
Fredag; 
Hjemreise 
 

Målet for oppholdet er at du skal 
få en bedre hverdag med din 
ME/CFS-diagnose.  Oppholdet har et 

individuelt tilrettelagt program, der 
ønsker og forventinger er kartlagt før du 
kommer hit. Vi har et tverrfaglig team 
bestående av lege, sykepleier, 
psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, 
sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.  
Ditt individuelle program kan omfatte 
ulike undersøkelser, blodprøvetakinger, 
kartlegginger og samtaler med ulike 
profesjoner.  
 
Vi har en tverrfaglig tilnærming til dine 

utfordringer der vi jobber på tvers av 
profesjoner og faggrupper. Vi 
samarbeider om diagnostikk og 
behandling, og om hvilke tjenester du 
måtte ha behov for etter utskrivelsen.  

 
Hver tirsdag og torsdag er det et 
tverrfaglig møte der involverte 
fagpersoner deltar 
 

 
 

 
NB! Med forbehold om endringer  


