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Som kjent gjennom media har Sølvskottberget mistet avtale med det offentlige på  40 døgnplasser 

for rehabilitering av CFS/ME-pasienter, kreftpasienter med utmattelsestilstand etter 

primærbehandling, og pasienter med psykisk tilleggs- lidelse etter  forskjellige  traumer.  Vi er de 

eneste i landet som gir dette tilbudet og har hatt opp mot et halvt års venteliste.  Det er pr. i dag ikke 

kjent om noen andre rehab.institusjoner skal gi et likeverdig tilbud på 4-6 uker. 

Vi har et kunnskapsbasert mestringskurs til CFS/ME-pasienter på 6 uker som har gått kontinuerlig  fra 

april  -08.  Kurset er basert på mer enn 10 års erfaring med ME-pasienter,  og har en pedagogisk 

oppbygging med fokus på empati, alliansebygging , gradert aktivitetstilpassning og kognitiv 

tilnærming.  Vi har også lagt vekt på brukermedvirkning og samarbeid med brukerorganisasjoner 

(ME-foreningen og MENIN).  Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet har vært med på å utvikle 

vårt tilbud.  

Vi bruker et validert evalueringsverktøy SF-36 som er beskrevet som nært opp til gullstandarden når 

det gjelder måling av helsekvalitet og effekt av forskjellige behandlingsformer (Michalos 2004).  Våre 

data (n 130) viser signifikant bedring hos ca 60% av pasientene (vist på konferansen om CFS/ME ved 

universitetet i Tromsø okt. 2010).  Og på intern evaluering av pasient-tilfredshet svarer  over 80% 

”svært fornøyd”.  

HAMAR og Helse Sør-Øst 02.12.10 kl 10.00: 

En gruppe av de ansatte gjennomfører en punktdemonstrasjon i morgen den 02.12.10 med fakler og 

plakater utenfor Helse Sør-Øst sine lokaler  – på det tidspunktet som ankefristen  for klage på 

avgjørelsen utgår. 

 Det er grunn til alvorlig bekymring på vegne av pasientgruppen.  ME-pasientene er vår tids 

”spedalske” som jages fra kontor til kontor, og de opplever at de ikke blir møtt eller trodd.  Hvem skal 

videreføre et tilbud til disse pasientene?  Har Helse Sør-Øst tenkt å overlate dette til kommunene? 

SOLIDARITET 

Vi viser vår solidaritet med de pasientene som vil lide etter en slik trussel om nedleggelse. 

Mange pasienter ville gjerne stått sammen med oss, men de er dessverre for syke til å stille opp. 

Med hilsen, ansvarlig lege v/Sølvskottberget. 


