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kveldsbråk ved engervannet
Veidekke har søkt kommunen om
tillatelse til å avvike fra bestemmelser om bygge- og anleggsstøy
langs Engervannet de nærmeste
to ukene. Det er i forbindelse med
Løkkeåstunnelen (bildet) at det
skal legges noen kabler langs
Engervannsveien. Arbeidet må
utføres om natten, av hensyn til
trafikken. Det mest støyende
arbeidet skal gjøres før klokken
23, heter det i søknaden.

flytter returpunkt
i edelgranveien
I forbindelse med utbyggingen av boliger
på Øverland må dagens kommunale
returpunkt, som er etablert langs
Edelgranveien, flyttes for å gi plass til
adkomstvei. Øverland Miljøtun har inngått avtale med Bærum kommune om at
returpunktet flyttes 15–20 meter i nordlig
retning langs Edelgranveien. Kostnader
knyttet til utstyr og leveranse av container dekkes av Bærum kommune.
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Sandvika. Kommune

fakta
ME-fakta
■ Myalgisk encefalopati (ME) betyr syk-

dom i hjernen med muskelsmerter.

■ Betegnes også som kronisk utmattel-

■
■

overlegen i Bærum har
tatt kontakt med Norsk
Folkehelseinstitutt om
den mulige opp
hopningen av MEsyke
på Rykkinn og Bærums
Verk.

■

■

■
■

Etter at Budstikka forrige lørdag
skrev om ME-syke på Rykkinn og
Bærums Verk, har flere reagert på
at det skal være spesielt mange
tilfeller akkurat i disse boområdene. For kommuneoverlege
Frantz Leonard Nilsen var det helt
ukjent, og nå har han tatt kontakt
med folkehelseinstituttet, som har
som oppgave å finne ut av årsaken
til at sykdommer hoper seg opp
innen spesielle miljøer.
– Kommunen vet om tre husstander på Rykkinn hvor det er
registrert ME. Vi kjenner ikke
til tilsvarende opphopning på
Bærums Verk, så det må være
kunnskap som ME-foreningen
selv sitter med. Vi kan hverken
bekrefte eller avkrefte dette. De
enkelte legekontorene har hverken anledning eller plikt til å rapportere enkelttilfeller av sykdom
videre til kommuneoverlegen, sier
Nilsen.

Felles skJebNe: Lise Fjellvær (44), Hege Nesheim Fleisher (40), Karen Brandshaug (46), Mette Schøyen (55),
Tonje Waitz (24) og Ellen Marie Vadseth Aksnes (64).

MErkelig
sammentreff

Hvorfor i all verden bor det 19 ME-pasienter i fjorten hus
på Rykkinn og elleve til i ti hus på Bærums Verk?

Stig Solheim • Trine Jødal (foto)

– Jeg aner ikke, sier Mette Schøyen.
Bioingeniøren bare vet at det er sånn, for det
var hun som oppdaget det. Som foreldrekontakt
i Norges Myalgisk Encefalopati Forening, MEforeningen i dagligtale, har hun registrert en
underlig opphopning av ME-tilfeller på to konsentrerte områder i Bærum. Det ene er hennes
eget nabolag på Rykkinn, det andre er Bærums
Verk.
– Over 20 tilfeller på to så begrensede områder, så nær hverandre, er påfallende mange. At
flere av dem dessuten har bodd begge steder
gjør det ytterligere spesielt. Dette er så interessant at noen burde bruke tid og penger på å
finne ut av det. De berørte bør absolutt melde
dette til kommuneoverlegen, sier Barbara
Baumgarten Austrheim, overlege ved Norsk
kompetansesenter for ME ved Oslo Universitetssykehus (OUS).
– Teoriene er mange, som miljøgifter, høyspentledninger og drikkevann. Ideen om det
siste oppsto etter at både en legionellaepidemi
i Østfold og giardiaepidemien i drikkevannskil-

På alvOr: Bærum kommune tar ME på alvor, mener kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.
Toril Attramadal, som er direktør
for Divisjon for miljømedisin.
– Jeg har snakket med kommuneoverlegen og
bragt saken videre
her hos oss på
tvers av fagdivisjoner. Det er spesielt
aktuelt å koble inn
epidemiologisk kompetanse. Det
er ennå for tidlig å si hva vi kan
gjøre, og om vi kan si noe konkret
om sammenhengen, sier hun.
– Har du hørt om slik opphopning av ME-sykdom tidligere?
– Nei, ikke jeg personlig, men
jeg diskuterer nå saken nærmere
med de andre fagmiljøene hos oss
for å se hva vi kan melde tilbake
til kommuneoverlegen. Vi tar
rapporteringen på alvor, sier Toril
Attramadal.

FOtO: JOhAnne thORSeth

Torsdag tok han kontakt med Folkehelseinstituttet. Det bekrefter

Da stortingspolitikeren og eksstatsråden Laila
Dåvøy fikk høre om «tilfellet Rykkinn», oppfordret hun Schøyen og de andre til å ta saken
opp med kommuneoverlegen i Bærum.
– Vi har jo ikke orket det, kan du skjønne,
sier hun med et lite smil og avliver myten om at
ME-rammede ikke har selvironi.
Hun har klart å samle seks medsøstre hjemme
i rekkehuset i Nerhavna i dag. Flere av dem
trengte betenkningstid før de sa ja til å komme,
og det har hun full forståelse for.
– Å stå frem offentlig som ME-syk er fortsatt
så belastende at mange ikke orker det. Vi er en
pariakaste blant pasienter, som mistenkeliggjøres, mistros og til og med latterliggjøres av
enkelte, både i helsevesenet og blant folk flest,
sier hun.

HåP OG drØm: – Håpet er at Tonje kan få være med på for-

søkene med

jobben ved Diakonhjemmet siden 2000.
– Jeg var frisk som en loppe helt til jeg tok en
vaksine mot hepatitt B i forbindelse med jobben
i 1996. Gradvis opplevde jeg endringer i kroppen, fikk feber, smerter, ble svimmel og susete
i hodet. I januar 2000 ble det verre. Jeg fikk
en kraftig halsbetennelse og ble ordentlig syk.
Siden har jeg vært sykemeldt.
To uker senere fikk den nest eldste datteren
hennes, Tonje, den gang elleve år, også halsbetennelse.
– Det var ille nok at jeg hadde smittet henne.
Verre var det at hun heller ikke ble frisk. Etter
dette har hun stort sett vært borte fra skolen
og har hatt hjemmebasert undervisning fra 7.
klasse på barneskolen. Nå tar hun et fag i året
på voksenopplæring for å bli ferdig med videregående. Drømmen hennes er å bli frisk nok til
å studere biologi eller aller helst til veterinær.
Håpet er å få være med på forsøkene med
Rituximab og å oppleve et friskt liv.
meD elDstejenta er Det verre. Veldig mye
verre.
– Kristine var frisk til hun fylte 18. Da fikk

Eira Kjernlie
eira.kjernlie@budstikka.no

Blir
fulgt opp
politisk
Ida Ohme
Pedersen
(Frp) er
nestleder i
sektorutvalg
bistand og
omsorg.

Kommune
overlegen får
forskerhjelp

Forskere koblet inn

vekkende spørsmål da hun var i kontakt med
tildelingskontoret i Bærum kommune for fem
år siden: «Hva er det med dere der oppe på Rykkinn? Vi har registrert så mange ME-tilfeller at
vi snakker om dere her på kontoret.»
– Men å gjøre noe med det har visst ikke falt
dem inn, sier Schøyen.

budstIkka: Lørdag 3. mars.

Ny forskrift

– Betyr det at en opphopning av
sykdom ikke blir registrert?
– Ja, det eneste som varsles oss,
er smittsomme sykdommer. Men
nå er en ny helseforskrift ute til
høring, om oversikt over helsetilstanden i kommunene. Meningen
er at vi skal få en
bedre oversikt fra
helsemyndighetene, og vi skal selv
hente inn informasjon fra våre tjenesteytere, sier Nilsen.
Han understreker at kommunen tar ME på alvor.
– Her i Bærum har vi en egen
ressursgruppe for ME, knyttet til
tildelingskontoret. Vi har vært
opptatt av å håndtere denne sykdommen på en veldig ordentlig
måte. Jeg har ikke inntrykk av at
det blir bagatellisert i kommunen.
Tvert imot anerkjenner vi ME som
en sykdom, sier Nilsen.

sessyndrom (CFS) og post-viralt utmattelsessyndrom.
Årsaken til ME/CFS er foreløpig ukjent.
70–75 prosent av tilfellene er utløst av
en infeksjon.
Det er usikkert hva som vedlikeholder
sykdommen når infeksjonen er leget.
Det finnes anslagsvis 10.000-20.000
personer med ME/CFS i Norge.
ME forekommer hos både voksne og
barn, men oppstår oftest i 30- og
40-årene.
Ca 70 prosent av pasientene er kvinner.
Bare 5–10 prosent av tilfellene blir
helt friske.
Kilde: ME/CFS-senteret ved Oslo
Universitetssykehus

me-syke: Mette Schøyen og Tonje Waitz sto sammen med en rekke andre
kvinner fra Bærums Verk og Rykkinn frem med sin ME-lidelse i Budstikka
lørdag 3. mars.
FOtO: tRIne JØDAL

På torsdagens møte
stilte hun
spørsmål til sPØrsmål: Ida
kommune- Ohme Pedersen (Frp)
overlegen
tok opp saken i
om saken
kommunen.
på bakFOtO: KARL BRAAnAAS
grunn av
artikkelen i Budstikka.
– Jeg reagerte på at vi har to
opphopninger av sykdommen, og
da er det viktig å prøve å finne ut
om det er en tilfeldighet eller en
sammenheng. Og det virker som
kommunen har god kontroll og
at ME-syke får god oppfølging i
kommunen, sier Pedersen.

