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� JA, JEG VET HVA dere tenker: Hvorfor
komme trekkende med bilder og skrive om
vinter, kulde, snø og is
nå, dagen etter vårens
store folkefest 17. mai?
Ekstremvinteren med alle
dens problemer er jo his-
torie. Nå er det sommer-
tid som gjelder.

MEN VINTEREN har ikke helt sluppet taket
hos folk i kommunens tekniske etat, heller
ikke hos politikerne. For i siste møte i for-
mannskapet ble det fattet et enstemmig ved-
tak sommange vil hilse velkommen. Det ble
bestemt at kommunen kjøper seg en ny vei-
høvel. Slikt utstyr er ikke billig. Veihøvelen
vi her snakker om kan koste bortimot 3,5
millioner kroner.

DEN NYE HØVELEN er teknisk overlegen den
gamle fra 1982 som blir skiftet ut, og har
større kapasitet. Det betyr bedre vedlikehold
av veiene til vinteren, lover rådmannen.

DET ER GODE SIGNALER for oss veifarende.
For jeg må innrømme at jeg hadde stor med-
følelse for bilisten som i bokstavelig forstand
kom ut å kjøre i Skaustubakken i vinter. Der
var hjulsporene på den isbelagte veien så
dype at bilen rett og slett gikk rundt og lan-
det på taket. En av beboerne i området
kunne fortelle at dette var rundvelt num-
mer to i løpet av kort tid på dette stedet.

BYENS ORDFØRER Bjørn Ole Gleditsch liker
å omtale Sandefjord i rosende ordelag. Han

er ikke fullt så stolt over
forholdene på veiene i sin
kjære by på slutten av vin-
teren, og synes det er greit
å vise at politikerne tar pro-
blemene på alvor.

DETTE LIKER VI å høre. Når
teknisk sjef samtidig bebuder en gjennom-
gang av de erfaringene man har trukket i
veivedlikeholdet sist vinter, for å vurdere til-
tak som kan gi bedre kjøreforhold ved neste
korsvei, er dette svært positivt.

DA FÅR VI HÅPE at kritikken fra publikum
stilner, og at de som jobber med brøyting,
strøing, skraping og fresing slipper å få ube-
rettiget kjeft og bli skjelt ut, slik de ble ut-
satt for i vinter.
De har en tøff nok jobb som det er, disse

folkene som gjør en stor innsats for at du
og jeg skal komme på jobb om
morgenen, om ikke de i
tillegg skal bli utsatt
for sjikane.

Pust ut, det
skal bli bedre
til vinteren

Vifår håpe at
kritikken fra
publikum stilner.

12. MAI markerte vi den inter-
nasjonaleME-dagen. Dagen hen-
spiller til fødselsdatoen til
Florence Nightingale. Forskere
har nå funnet ut at hun mest
sannsynligvis hadde ME.
Diagnosenmyalgisk encefalo-

pati (ME)/kronisk utmattelses-
syndrom ser ut til å være ganske
utbredt i Vestfold. Uvisst av hvil-
ken årsak ermuligens flere barn
og unge rammet i larviksdistrik-
tet enn ellers i fylket.
Dette er en tilstand som kan

komme snikende eller nærmest
bryte ut over natten. De mest
kjente årsakene er infeksjon,

operasjon eller vaksine. Svært
mange ME-pasienter har hatt
mononukleose (kyssesyke) i for-
kant av ME-utbruddet.

HOVEDKJENNETEGNET på
ME er en plutselig og uforklarlig,
ekstrem og vedvarende utmat-
telse/energisvikt av hele organis-
men, som ikke skyldes (tidligere
tolererte) anstrengelser, og som
heller ikke går tilbake eller
bedres vesentlig ved hvile. Den
muskulære kraftløsheten og ut-
talte hjernetrettheten forsterkes
ytterligere under eller etter selv
små fysiske eller mentale an-

strengelser og belastninger. Det
kan kreve flere dager, opptil
mange uker med ro og hvile før
personen igjen har opparbeidet
et minimum av krefter til nød-
vendige gjøremål. Utmat-
telsen/alvorlig energisvikt som
følger av denne sykdommenkan
ikke sammenlignes eller likestil-
lesmed alminnelig tretthet. Den
må heller ikke forveksles med
utbrenthet – som kan ramme
mennesker i belastende yrker
eller vanskelige livssituasjoner.
ME-nettverket i Norge

(MENiN), er en landsdekkende
organisasjon for dem som er

rammet og berørt av diagnosen.
MENiN har som formål å
fremme pasientgruppens behov
og interesser.

FORENINGEN tilbyr hjelp og
støtte, arbeider for å gjøre syk-

d ommen
bedre kjent
og aksep-
tert, og bi-
drar med
faglig infor-
masjon til
p e r s one r
som er i
k o n t a k t
med pasi-

entgruppen. Som medlem får
man tilsendtmedlemsbladetME-
kanalen to ganger i året. Her fin-
nes informasjon om

ME-forskning, mange gode arti-
kler, tips og råd om diagnosen.
MENiNshovedkontor er i Bergen,
men er i tillegg organisert med
egne avdelinger i Hordaland, på
Haugalandet og i Vestfold ogØst-
fold.
Det er viktig å få stilt riktig di-

agnose tidligst mulig, for å vite
hvordan man skal legge forhol-
dene best mulig til rette for å bli
bedre. Dessverre skjer ofte det
motsatte, og betegnelsen «sving-
dørs pasient» blir dekkende. I en
årrekke henvises den syke rundt
fra spesialist til spesialist før en
riktig ME-diagnose stilles. Dette
oppleves som svært belastende
og enda mer utmattende – både
for pasient og pårørende. Spesielt
pålegg omøkt fysisk aktivitet har
slått fatalt ut for mange ME-syke

ME-nettverket i Norge

Mange rammes i Vestfold

JAN ERIC MØLLER,
JOURNALIST
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Dette er
en tilstand som
kan komme
snikende eller
nærmest bryte
ut over natten.

– de har opplevd å bli i langt
verre form.

MANGLENDE UTREDNING
og helsetilbud for ME-syke har
vært graverende, og statsråden
har av den grunn vært nødt til å
svare på spørsmål i Stortingets
spørretime. I etterkant har
Helse Sør-Øst fulgt opp ved å be
Sykehuset i VestfoldHF (SIV) om
å utforme en konkret behand-
lingslinje for pasientgruppen.
Det er svært gledelig at SIV har
tatt oppdraget på alvor, og de er
nå i ferd med å etablere sitt tre-
årige prosjekt der. «En dør inn»
kalles første steg på veien.
Penger bevilget fra Helsedirek-
toratet skal sørge for et helhet-
lig tilbud om utredning,
diagnostisering og oppfølging

avME-pasienter. I dette prosjek-
tet vektlegges det også å lære
opp fastleger og annet helseper-
sonell.

VI I MENIN region Vestfold og
Østfold har vært invitert med i
planleggingsprosessen, og vil
også få tilbud omå stillemed en
brukerrepresentant når sty-
ringsgruppa for prosjektet kom-
mer på plass. Som
interesseorganisasjon erMENiN
region fornøyde med måten vi
har blitt rådspurt, og hvordan
de ansvarlige på SIV har satt seg
inn i problematikken rundt bru-
ken av omdiskuterte diagnose-
kriterier. Vi har stor tro på at vi
på sikt i Vestfold skal få til et
best mulig tilbud for vår pasi-
entgruppe.

I VESTFOLD har frivillige i
MENiN gjennom de siste 15
årene bygget opp et positivt
kontaktnett med tilbud for ME-
syke. Sør i fylket vårt kan vi i
Sandefjord invitere til Like-
mannstreff på Hvidtgården
hver tredje fredag i måneden. I
Larvik tilbys ME treff på Folkets
Hus hver andre mandag i må-
neden. På treffenemøterman li-
kesinnede og pårørende. Du
kanmotta veiledning eller bare
være til stede for litt sosialt sam-
vær. Du slipper å forklare hvor-
for du glemmer ord, mister ord
eller snakker motsatt av og til –
det er noen av symptomene.

For MENiN region
Vestfold og Østfold

Marianne Skau Carlsen
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SI DIN MENING

NETTKOMMENTARER

Hadde de satt ned prisene, hadde det blitt flere bryllup,
selskap, konfirmasjon etc. Med de prisene de har nå er
det bare få som vil bruke midtåsen. SKUFFET

Bare sørg for at inventaret holder seg innenfor husets
«fire» vegger. Hvis de ikke har råd til det får de bare selge
unna hele greiene igjen. ANO_NYM

Selg hele Midtåsen istedet er nåmin personligemening
om dette... VINTERDVALE

Midtåsen Drift
må selge invetaret
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Dype hjulspor, som her på Blåsteinveien, skapte problemer for trafikantene i vinter.
ARKIVFOTO: TONE MERETHE UDE

8. mai 1945 var den store
frihetsdagen i store deler av
verden med unntak av
Japan, vel? Dette er en offi-
siell flaggdag og som en nå
kaller for Veterandagen.
Det har jeg når jeg ser hvor-
dan den blir feiret, fått helt
i halsen.

Det at de som represen-
tert Norge på ulike måter
skal hedres denne dagen er
vel misbruk av dagen?
Dette blir ikke noe mindre
når dagens regjering med
vår statsminister Jens Stol-

t e n b e r g
skal slå po-
litisk mynt
på at det
nå har blitt
regler for
erstatning
til de med

skader osv. og som har del-
tatt her skal få en mye
bedre erstatning.

En harmed seg, ennå, ve-
teraner fra dem som gjorde
en stor innsats i Norge
under krigen. Dette er
svært bra men med dagens
politiske opplegg er det vel
når Gunnar Sønsteby er
borte vel slutt på dette
også?

Men når en feirer 8. mai,
frihetsdagen, så har en nå
helt glemt de som seilte ute
under krigen og deres fami-
lier. Det at uten den norske
flåten, sa Churchill, så ville
en ikke vunnet krigen da
disse som seilte leverte
krigsmateriell ikke minst
til England og Sovjet.

Journalist i Dagbladet
Per Hansson, skrev flere
bøker og en om livet slik
det var i en båt som seilte i
konvoi under krigen. Det
var mer enn sterke saker
han her skrev om. De visste
aldri i hva neste øyeblikk
innebar.

Dette har også vår mest
dekorerte nålevende person
også sagt viktig ord om.
Han og hans folk hadde

stunder de kunne føle seg
helt trygge. Mens de som

seilte i konvoi nær sagt
aldri hadde slike øyeblikk.

Disse folkene fikk etter
krigen ikke utbetalt det de
hadde opparbeidet i hyre.
En nær venn av meg for-
talte at hans far som seilte
ute under krigen hadde for-
talt han at hadde han fått
sine penger kunne han ha
bygd hus til sin familie.

Dagens regjering elsker
og framheve seg selv som
garantien for det de hevder
er rett sosial politikk. De
borgerlige som overtok re-
gjeringen i 1965, 20 år etter

2. verdenskrig var over,
de fikk vedtatt Krigspensjo-
neringsloven i april 1968 og
som ga gjenlevende med
store skader en bra pensjon
og også til deres eventuelle
etterlatte.

Dette var svært viktig for
mange i Vestfold og her i
Sandefjord var de flere enn
noe annet sted som fikk
denne pensjonen etter li-
delser en knapt kan tenke
seg.

Men 8. mai hvert år nå
skal disse glemmes. Her i
vår by har vi minnemarke-
ring 17.mai. Men i 2009 var
det en glimrende taler som
leste et brev fra sin farfar til
dennes kone, dennes beste-
mor, som lå for døden etter
krigsskader på et sykehus
ut i verden. Denne talen ble
ikke omtalt i avisen og hel-
ler ikke noe om kransened-
leggelsen i 2009. Det var
noe bedre i 2009, men har
dagens innbyggere så lite
historiske kunnskaper både
om verdenssaker, Norges
saker og lokal historie?

Men la oss ha 8. mai som
vår frihetsdag og bruk hel-
ler Kr. Himmelfartsdag til
en veterandag og der en da
husker alle og slutter med
forsøk på å slå politisk
mynt?

Gunnar Schrøder Kjøll

8. mai

Glemte kjemper?

La oss
ha 8. mai
som vår fri-
hetsdag.


