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Om oss 
 
Den nasjonale kompetansetjenesten 
for CFS/ME er organisert i 
Barneavdeling for nevrofag, Barne- 
og  ungdomsklinikken, 
Rikshospitalet OUS.   
Den er lokalisert både på Aker og på 
Rikshospitalet. De faglig ansatte 
utgjør til sammen  110 % stilling. I 
tillegg er det en 50 % 
sekretærstilling.  
 
Tjenesten er tverrfaglig 
sammensatt, og omfatter både 
barn, unge og voksne. Tjenesten 
skal bidra til å øke kvaliteten på 
utredning, diagnostisering og 
behandling av pasienter med 
CFS/ME, og bidra til at det etableres 
gode pasientforløp i alle 
helseregioner.  
 

Kompetansetjenesten er nært 
knyttet til de kliniske miljøene som 
arbeider med CFS/ME pasienter på 
OUS: CFS/ME senteret på Aker 
(voksne) og CFS/ME teamet på 
Rikshospitalet (barn og unge). På 
den måten oppnås synergi mellom 
kompetansetjenesten og klinikk. 
 
 
 
 
 

 

Vårt mandat 
Som nasjonal kompetansetjeneste 
har tjenesten et mandat som 
omfatter følgende 
• Bygge opp og formidle 

kompetanse 
•  Overvåke og formidle 

behandlingsresultater  
• Forskning og etablering av 

forskningsnettverk  
• Undervisning og veiledning  
• Nasjonale retningslinjer og 

kunnskapsbasert praksis. 
 

 

Referansegruppe 
Det er oppnevnt en faglig 
referansegruppe for 
kompetansetjenesten. Denne skal 
følge opp at tjenesten drives i tråd 
med intensjonen og at tjenestens 
tilbud er likeverdig tilgjengelig for 
helsetjenesten og brukere i hele 
landet. Alle regioner, 
brukerorganisasjon, 
førstelinjetjenesten og UiB er 
representert. Den enkelte 
helseregion oppnevner sine  
regionale representanter i 
referansegruppen 

 
 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME 

Kompetansetjenesten har nedsatt 
en arbeidsgruppe med følgende 
representanter: 

 
Ingrid B. Helland, lege og leder, 
Rikshospitalet 
 
Elin B. Strand, psykolog, VID 
 
Kjersti Uvaag, fysioterapeut, Aker 
 
Berit W. Njølstad, ergoterapeut, 
Rikshospitalet 
 
Daysi Duarte Sosa, lege Aker  
 
Helene Helgeland,  lege, 
Rikshospitalet 
 
Nina K. Helvik Nordli, sekretær, 
Rikshospitalet 
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Hva er CFS/ME? 
CFS/ME er en tilstand som vi ikke vet årsaken til. Pasientgruppen er  
sammensatt, men pasientene har det til felles at de har en langvarig,  
betydelig, og til tider invalidiserende utmattelse og karakteristiske  
tilleggssymptomer. Utmattelsen og de andre symptomene forverres av  
mental, sosial eller fysisk anstrengelse og lindres ikke som normalt av hvile.  
Forverrelsen kan være forsinket med timer eller mer, og restitusjonstiden  
er forlenget. 


