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Vedrørende forskning på CFS/ME 

 

Jeg har lest e-posten du sendte meg 5. desember der du tar blant uttrykker stor 

skuffelse fordi du hadde et håp om at forskningsprosjektet om ny behandling  for 

CFS/ME ved Haukeland sykehus HF skulle få forskningsmidler fra Norges 

forskningsråd denne høsten. Du skriver også at du ble fratatt dette håpet da du ble 

kjent med at dette prosjektet ikke fikk forskningsmidler, og at dette var vondt. 

 

Først vil jeg også understreke at jeg, på samme måte som tidligere helse- og 

omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen, er veldig tilfreds med og opptatt av at det 

kommer nye forskningsresultater som kan bidra til å gi svar på gåten om CFS/ME. Det 

var også derfor min forgjenger unntaksvis øremerket 2 mill. kroner som et bidrag til å 

igangsette en multisenterstudie på CFS/ME gjennom Helse Vest RHF (Haukeland 

sykehus) i 2012. Disse midlene har jeg ønsket skulle videreføres i 2013, det foreligger 

derfor nå 4 millioner kroner til denne studien. Studien er så vidt jeg er kjent med 

fremdeles under planlegging og skal gjennomføres som en nasjonal studie med 

deltakelse fra sykehus i alle helseregionene, under ledelse av Helse Vest RHF.  

 

Departementet finansierer gjennom statsbudsjettet hvert år betydelige midler til 

helseforskning. Dette gjøres både gjennom øremerking av forskningsmidler til 

helseregionene og gjennom Norges forskningsråd.  

 

Flere av forskningsprogrammene som departementet finansierer gjennom Norges 

forskningsråd har søknadsfrist februar 2013.  De aktuelle forskerne kan søke om midler 

herfra for å få finansiert den ovennevnte studien på samme måte som andre som vil 

forske på CFS/ME kan gjøre.  Departementet har i tildelingsbrevet til Norges 



Side 2 

 

forskningsråd for 2013 lagt inn en tydelige føring slik at gode forskningsprosjekt på 

CFS/ME skal prioriteres når søknader etter den nevnte utlysningen skal vurderes 

våren 2013. 

 

Lykke til videre. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jonas Gahr Støre   
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