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utdanning (SIU), Midtnorsk opplær-
ing og Adecco, vil stå for semina-
rene. Det skal også holdes seminar 
av Ungt entreprenørskap der mål-
gruppen er både elever og lærere.
– Vi ser at dette er en messe som 

favner om en større region. Det som 
før var Meldal og Orkdal begynner 
å utvides. I år kommer det elever og 
bedrifter fra både Skaun, Agdenes 
og Rindal, i tillegg til Meldal og 
Orkdal, sier Langeng og legger til at 
messa er åpen for alle.

bedrifter være representert på stand 
for å  vise frem sin bransje. 
– Det kommer elever fra åtte ung-

domskoler og to videregående 
skoler, sier prosjektleder Frode Lan-
geng.

Miniseminarer
Nytt av året er at messa tilbyr en 
rekke miniseminarer for elevene ved 
den videregående skolen. United 
world of college (UWC) og Senter 
for internasjonalisering av høgre 

Tirsdag strømmer cirka 1000 skole-
elever til Meldalshallen for å delta 
på yrkesmessa. I tillegg vil 50 

Her er det elever og voksne i massevis. Bildet er fra fjorårets yrkesmesse. Arkivfoto: Øyvind Brostrøm

Finn din
bransje
På Yrkesmessa 2011 ved 
Meldal videregående skole 
har du mulighet til å finne 
bransjen du ønsker å bygge 
deg en karriere innen.
JANAREMELGÅRD

janarem@msn.com
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ORKDAL: En mann ble i 19.30-tida onsdag stoppet på 
Fv 65 på Fannrem. Mannen var i besittelse av hasj og 
tabletter. Vedkommende er ikke bosatt i STs nedslags-
felt.

Tatt med hasj og tabletter Ellers har mange ME-pasienter 
måttet ta til takke med symptom-
dempende medikamenter og/eller 
med beskjed om å «ta seg 
sammen».

SOSIAL- og helsedirektoratet har anslått at 
mellom 9000 og 18 000 nordmenn er rammet av 
ME – eller kronisk utmattelsessyndrom som syk-
dommen også kalles. Fram til nå har helsevesenet 
klassifisert sykdommen som en nevrologisk for-
styrrelse – eller sagt med andre ord; en psykisk 
lidelse. Disse pasientene har måttet kjempe for å 
få aksept for at de faktisk er syke – selv om det 
finnes eksempler på folk som er så hardt rammet 
at de er lenket til senga og faktisk må få måt med 
sonde. 

SYKDOMSBILDET er sammensatt, men 
kjennetegnes gjerne ved hurtig tretthet i muskler 
og sentralnervesystemet. Selv de minste fysiske 
og mentale anstrengelser oppleves som ekstreme 
prøvelser. Fram til nå har ingen medikamentell 
behandling virket mot sykdommen. Noen pasi-
enter har opplevd en positiv effekt ved et kurs 
som går under navnet Lightning process. Ellers 
har mange ME-pasienter måttet ta til takke med 
symptomdempende medikamenter og/eller med 
beskjed om å «ta seg sammen».

DENNE uka ble det kjent at de to kreftlegene ved 
Haukeland universitetssykehus, Øystein Fluge og 
Olav Mella, kan vise til oppsiktsvekkende forsk-
ningsresultater rundt behandling av sykdommen. 
Studien kom i stand etter at de behandlet en kreft-
pasient med medisinen Rituximab. Pasienten had-
de også ME. Ikke bare ble pasienten kreftfrisk, 
han ble også betydelig friskere av ME-
sykdommen. I forlengelse av denne oppdagelsen 
er flere ME-pasienter blitt testet med denne medi-
sinen, hvorav to tredeler av pasientene har opp-
levd å bli friskere eller helt frisk. Studien kan der-
med vise at ME ikke er en psykosomatisk lidelse, 
men en autoimmun sykdom som kan behandles 
med medikamenter.

DETTE bærer håp om et helt nytt og bedre liv 
for mange tusen nordmenn og mange millioner på 
verdensbasis. For mange er ME en sterkt invalidi-
serende sykdom, og derfor bør helse- og omsorgs-
departementet nå sette fullt trykk på å øke 
omfanget av kliniske studier – og ikke minst sørge 
for midler slik at man så raskt som mulig kan få 
gjort ny behandling tilgjengelig for så mange som 
mulig.

Anders Aa. Morken

ME-gåten løst?


