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Kristin Ludvigsen (18) har hatt kronisk
utmattelsessyndrom, ME, i snart fem år
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LANSERINGS FEST!

Kreftmedisi

– Jeg har ikke hatt ett minutt uten smerte d
Kristin Ludvigsen (18)
bruker hele dagen
hjemme på sofaen.
Hun er ME-syk.
Av Randi Kristoffersen
randi.kristoffersen@f-b.no – m:41418079

Gledestårene rant derfor nedover kinnene til Kristin Ludvigsen fra Gressvik. TV2-nyhetene hadde akkurat fortalt at
to kreftleger i Bergen har oppdaget en mulig behandling av
ME – kronisk utmattelsessyndrom.
Kreftmedisinen Rituximab
ga to av tre ME-syke bedre livskvalitet. Flere ble helt friske.
– Denne nyheten kan jeg leve
en stund på, smiler Kristin
Ludvigsen forsiktig.

Maraton med høy feber

LANSERINGSFEST LØRDAG:
Kl. 12.00: ”BIBEL 2011 - Fra steintavler til apps”
Hør Stein Mydske i Baptiskirken.

Klokken er litt over to på ettermiddagen, og 18-åringen har
stått opp fordi FB kommer.
For ett år siden fortalte avisen Kristin Ludvigsens historie:
– Jeg blir helt fortvilet når jeg
ikke orker å stå opp. Jeg er
fanget i egen kropp.
Hun forklarer ME med å ha
influensa og sterk feber samtidig som man løper maraton.
– Jeg har ikke hatt ett minutt
uten smerte de siste fem årene,
sier Ludvigsen.
– Hvordan har det siste året
ditt vært?
– Jeg har blitt verre. Jeg er
tungpusten, svimmel, vondt i
hodet og kvalm nesten hele tiden. Før orket jeg å være på
Facebook én gang om dagen,
nå orker jeg ikke det en gang.
Siden niendeklasse har Kristin Ludvigsen vært minimalt
på skolen. I år tar hun kun ett
fag på videregående. Engelsk.
Foreløpig har hun vært der totalt i 40 minutter .

– Ikke psykisk

Kl. 14.00: LANSERINGSFEST I TORVBYEN
”Hva betyr Bibelen for meg?” v/flere
Kl. 16.00: FESTFORESTILLING I DOMKIRKEN
Forfatter Edvard Hoem:
”Bibelen i mitt liv, i vår tid, til alle tider”
Andre medvirkende: Bjørnar Spydevold,
Georg Apenes, Kari Agerup,
Jeanette Olsen, Dan René Dahl m.fl.

De to Bergens-legene mener
resultatene tyder på at ME er
en fysisk sykdom.
– Denne forskningen gir nytt
håp for alle ME-syke, men den
sørger også for å gi pasientgruppen ny status. I motsetning til hva mange mener, også
helsepersonell, avskriver de to
legene ME som en psykisk sykdom. De mener at det er en
autoimmun sykdom (red.

Gratis inngang på alle arrangementer.

TILBUD
kl. 13 - 15 lørdag
TRYKK AV NAVN I GULL
Før 298,- NÅ

100,-
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FREDRIKSSTAD BLAD 24.10.2010

PÅ SOFAEN – Jeg er veldig, veldig lite sosial.Av og til hender det at jeg orker å være ut
sen kronisk utmattelsessyndrom (ME). Denne uken kom nyheten om at ny forskning
anm: antas å oppstå som en
følge av at kroppen starter å
produsere antistoff mot bestemte deler av kroppens eget
vev), sier mamma Lene Ludvigsen.
Hun startet i fjor høst en pasientgruppe for unge ME-syke

i Østfold. Totalt er 39 medlemmer.
Siden nyheten kom på onsdag har Lene Ludvigsen fått
telefoner fra mange glade ungdommer.
– Forskningsresultatet gir
håp. Jeg tror legene har funnet
kjernen. Nå håper jeg at forskere får tilført mer ressurser
og at flere kan få nytte av medisinene, sier Ludvigsen.
Kristin Ludvigsen har prøvd
mye forskjellig for å bli frisk.
– Nå vil jeg veldig gjerne få
denne medisinen.
– Er du redd for å bli skuffet?
– Jeg har ikke noe valg. Mitt
håp er at snart alle ME-syke
kan få behandling, sier 18åringen.
Etter en halv time sammen
med FB har Kristin falt ut av
samtalen. Hun bare sitter der
på stolen.
– Jeg håper så veldig at dette
forskningsresultatet er starten
på å få Kristin frisk, sier Lene
Ludvigsen.
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de siste fem årene, sier ME-syke Kristin
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298,Kunstskinn 498,Hardcover

Skinn
Skinn m/register

798,998,-

Før

298,-

te to, tre timer en helg, men da hviler jeg hele uken etterpå, sier Kristin Ludvigsen (18), som inne i sitt femte år med diagnokan bedre livskvaliteten til ME-syke.
FOTO: ERIK HAGEN

Lene Ludvigsen, mor

«Denne forskningen gir nytt håp for alle ME-syke,
men den sørger også for å gi pasientgruppen ny
status.»
ME-forskning

NÅ

10.-

FAKTA

Det finnes så langt ikke medisiner eller behandling av ME
(kronisk utmattelsessykdom).
Nå kan to kreftforskere i Bergen ha funnet en løsning.
■ Haukeland universitetssykehus opplever stor pågang etter
at forskning ble offentliggjort
onsdag – og de sier nå at de
ikke kan ta imot flere ME-pasienter til oppfølgingsstudiene
ved sykehuset.
■ ME-foreningen opplever studien som svært positiv, men ser
også at det må mer forskning til
for å vurdere langtidseffekten
av medisinen.
■

Ruukki Construction Norge AS søker:

Design- / konstruksjonssjef
Design • statikk • konstruksjon
faglig ansvar • ledelse
Se stillingsutlysning: www.technogarden.no finnkode 31265419
Mer informasjon om Ruukki: www.rukki.com
Kontakt Tone Ursin-Holm, rekrutteringsrådgiver (Technogarden)
tlf. 48 07 67 85 eller Jan Erik Bergsrønning, (Ruukki) tlf. 96 22 55 61.
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