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HELSEMINISTEREN kunngjorde
mandag at Oslo Universitetssykehus
(OUS) fra 2012 skal få status som
nasjonalt kompetansetjeneste for
ME. Hvilket miljø på OUS skal være
toneangivende?
Det finnes i dag to miljøer, et for

voksne på Aker, ledet av
Barbara Baumgarten-Austr-
heim, og et for barn på Riks-
hospitalet, ledet av Vegard
BruunWyller. Det er enor-
me sprik mellom disse to
miljøene, både når det gjel-
der oppfatningen av ME som
sykdom, og hvordan den
skal behandles.
Baumgarten-Austrheim

deler ME-foreningens for-
ståelse av at ME er en alvorlig
fysisk sykdom, og hun har
vært med å utarbeide de
internasjonale konsensuskriteriene
for diagnose. Ut fra disse kriteriene
framstår ME som en tydelig synd-
romdiagnose med en utbredelse på
0,2 - 0,4 prosent. I tillegg til energis-
vikt og anstrengelsesutløst utmatte-
lse, må det foreligge symptomer blant
annet innenfor kriteriene nevrologi,
immunologi og gastroenterologi.

KREFTLEGENE Øystein Fluge og
Olav Mella fra Haukeland universi-
tetssykehus presenterte tidligere i
høst oppsiktsvekkende resultater fra
sin forskning. Ti av 15 ME-pasienter
hadde betydelig effekt av behandling
med Rituximab. Pasientene opplevde
bedring fra alle ME-symptomer.
Regjeringen bevilget mandag to

millioner kroner til videre studier.
ME-senteret OUS Aker er i dialog
med Fluge og Mella om forsknings-
samarbeid. Det knyttes stor spenning
til om videre studier vil bekrefte
antakelsen om at ME er en auto-
immun lidelse som det på sikt kan
finnes medisiner for.

WYLLER FRA barneklinikken på
Rikshospitalet forstår sykdommen ut
fra en stressresponshypotese, og
anbefaler behandling med kognitiv
atferdsterapi og gradert trening.

Kriteriene for å få diagnosen er vide.
Wyller mener at alle som er slitne

lenge nok, og ikke har noe annet, de
har dette. Wyller har anbefalt barn og
ungdom å ta Lightning Prosess-kurs
(LP) hos Aktiv prosess «fordi mange
elementer harmonerer godt med det
vi ellers vet om tilstanden».

LP-INSTRUKTØR Live Landmark i
Aktiv Prosess skriver på sin blogg:
«Alle kursdeltakere må være overbe-
vist om at de vet at vi underviser i en
metode der de selv kan være med å

snu eller påvirke en til-
stand som kan være for-
årsaket eller opprettholdt
av stress.»
Hunmener én til to

prosent av befolkningen
rammes av denne til-
standen og holder foredrag
for lærere og leger og deler
informasjon ommetoder i
håp om at de skal møte
utslitte, stressede eller
engstelige barn og voksne
mer hensiktsmessig.
På LP-kurs lærer man en

metode for å slutte «å gjøre ME, ta
ansvar for egen helse og skape seg et
friskt liv». Flere av våre medlemmer
har opplevd kraftig sykdomsfor-
verring etter å ha praktisert LP-meto-
den.

WYLLERS biopsykososiale forkla-
ringsmodell har dessverre fått stor
utbredelse. Nav begrunner avslag på
pleiepenger til foreldre med alvorlig
syke barn (med pleiebehov 24 timer i
døgnet) med at de i samarbeid med
Rikshospitalets barneklinikk har
kommet fram til en liste over de klart
alvorlige sykdommer hvor det nor-
malt innvilges pleiepenger.
Selv om det eventuelt er behov for

omfattende pleie fra foreldrene, kan
ikke sykdomsbildet generelt sam-
menliknes med de sykdommene som
etter retningslinjene anses som svært
alvorlige.

NORGES ME-FORENING håper at
den nasjonale kompetansetjenesten
for ME legges til fagmiljøet på ME-
senteret ved OUS Aker.
Vi har hørt for mange historier om

barn og unge som har blitt enda
sykere av å følge råd og behandlings-
regime anbefalt av barneklinikken på
Rikshospitalet.

Velg riktig behandlin
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Hva disse klovnene
mener er uviktig. Oslos

befolkning vil ha museet der
det er, på Tøyen. Stockholmy

Hvor Oslos befolkning
vil ha dette museet er

ikke så vesentlig, Stockholmy.
Det som er viktig er en effek-
tiv og forsvarlig forvaltning av
kunsten til Munch. Det disse
«klovnene» mener er derfor
interessant og relevant.

Andreas Brekke

Stå på, Audun Eckhoff
og co! La ikke disse 100

mill som allerede er brukt, gå
rett i dass. Museet i Bjørvika
ligger slik til at turistene
legger merke til det ved inn-
farten til Oslo. Munch gir
dessuten mulighet til å sette
Norge på kartet. Lorengren

En vanlig blokk blir
verken mer spennende

eller interessant selv om den
får en knekk på toppen.

Larsarus50

Lambda er et påfallen-
de bygg; men jeg nik-

ker tilbake, og ser muligheten
for et nytt landemerke som
vil trekke nye besøkende til
Bjørvika, Oslo og Norge.

GiovanniBruno

Kutt ut den idiotiske
byggingen ved vann-

kanten. Anlegg en grønn park
som alle mennesker kan ha
glede av isteden. Det vil i
tillegg åpne opp og gi bedre
utsikt fra bykjernen og ut mot
sjøen. m22orty

Det ble vedtatt at det
ikke skulle bygges noe

som stengte østkanten ute
fra sjøen. Men ojsann, det
glemte noen å huske på. Bygg
påMunch-museet på Tøyen.
Utnytt arealer både over og
under bakken. moonsun

Politikerne i Oslo er
mest interessert i øko-

nomi, ikke arkitektur.
Aeser

prosent av Englands
skoler var stengt på
grunn av lærerstreik
i går, ifølge
The Guardian.

58

RETT
FRA NETT

Toppsjefene ved
Norges største
kunstinstitusjoner

vil redde Lambda.

DELTA I DEBATTEN
PÅ DAGBLADET.NO

Det er enor-
me sprik
mellom disse
tomiljøene.

Cornelia
Kristiansen

Mikal
Hem
Debatt- og kronikk-
ansvarlig
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land universitetssykehus har fått to millioner til å forske videre på omME er en autoimmun lidelse.
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kompetansetjenesten opprettes.

Bare de
sinnsyke
tar seg selv

helt alvorlig.
Max Beerbohm

INNVANDRING: I en kronikk
med den megetsigende tittelen
«Søppelmennesker» går Eivind
Trædal til frontalangrep på flere
innvandringskritikere, inkludert
undertegnede.
Han innleder med å fortelle om

noen hijabkledde jenter som ble
mobbet av en truende nordmann
av det lavpannede slaget. En skik-
kelig trist episode, som bør mane
begge sider i innvandringsdebatt-
en til ettertanke.

I LIKHET MED Trædal tillater jeg
meg å kommemed en anekdote. I
tiden etter 22. juli komdetmange
hilsener fra folk som lurte på
hvordan det gikk med meg i all
hurlumheien. En av de som gjor-
de sterkest inntrykk, kom fra en
muslimsk student. Jeg ante ikke
hvem hun var, men hun hadde
observert meg på seminar i Rabi-
ta-moskeen. Neste gang jeg var
der, kom hun bort i en av pausene
og presenterte seg. Vi fikk en lang
og hyggelig samtale.
Dette nevnes for å sette følgen-

de utsagn fra Trædal i relieff:
«[Mobberen] kunne ha skrevet at
disse unge jentene ikke kan for-
enes med demokratiet, at de ut-
gjør en kolonisering av Norge, og
at samfunnet vårt ville bryte sam-
men dersom flertallet av nord-
menn var som dem.»

SOM JEG HAR vært inne på før,
ser jeg heller at kvinner ifører seg

Søppel og IQ
hijab enn at våremest rabiate rød-
strømper skal vinne fremmed si-
ne visjoner. I løpet av de siste åre-
ne har jeg møtt en rekke muslim-
ske kvinner (og enda flere menn),
både i offentlige og mer private
sammenhenger, og det er ingen
tvil om at vestlig kultur kunne
trenge noen impulser fra det hol-
det.
La oss likevel kalle en spade for

en spade. Dersom innvandrede
muslimer kommer i flertall i Nor-
ge i overskuelig fremtid, da kan
man godt snakke om kolonise-
ring. Og selvsagt vil en slik utvik-
ling få dramatiske konsekvenser
for demokratiet og samfunnets
sammenhengskraft.

DELER AV venstresiden har tilsy-
nelatende ennå ikke vokst fra den
kulturmarxistiske forestillingen
om at sannheten bør undertryk-
kes dersom det kan være til (kort-
siktig) hjelp for den undertrykte.
Men er det ikke egentlig nokså
innlysende at vi i det lange løp
kommer lengst med å snakke sant
om de utfordringene vi står over-
for? Selv om det er ubehagelig?
Selv om minoriteter kan komme
til å føle seg rammet? Ja, selv om
det skulle gjelde noe så brennbart
som godt dokumenterte IQ-for-
skjeller mellom ulike folkeslag?
Trædal er åpenbart uenig, og

stempler den slags som «mennes-
keforakt forkledd som ordentlige
standpunkter». Dessverre ser han
selv ut til å fremmemeningsmot-
stander- og moralfilosofiforakt
forkledd som humanisme. Dette
er ille. Norge trenger mer ærlig
meningsbrytning. Og mindre
gjørmebryting.

HIJAB: «Jeg ser heller at kvinner ifører seg hijab enn at våre mest
rabiate rødstrømper skal vinne fremmed sine visjoner», skriver
artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Scanpix

STARS
AND STRIPE

Clay Bennett
har jobbet som
politisk avistegner
siden 1981, og teg-
ner i dag for Chatta-
nooga Times Free
Press. Trebarnsfaren
har vært nominert
til Pulitzerprisen
seks ganger, og vant
den prestisjefylte
prisen i 2002.

Ole Jørgen
Anfindsen
Redaktør av nettstedet
HonestThinking


