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I DAGBLADET 25. oktober
argumenterer Jørgen Jelstad
for at pasienter medME
(kronisk utmattelsessynd-
rom) må få et bedre helse-
tilbud. Dette er vi helt enige
om.

DE SISTE TI ÅRENE har
derfor vårt fagmiljø ved
Kvinne- og barneklinikken på
Oslo Universitetssykehus
behandlet mange hundre
barn og unge medME, vi har
publisert en rekke viten-
skapelige artikler, vi har
laget informasjonsmateriell,
holdt kurs og konferanser
osv. Kort sagt: vi har forsøkt
å hjelpe denne utsatte pasi-
entgruppen så godt som
mulig.

MEN DET KAN virke som om
Jelstad vil ha seg frabedt vår
hjelp. Han unngår for ek-
sempel å kommentere våre
forskningsresultater som
viser hvordanME-pasienter
har forstyrrelser i kontrollen
av puls og blodtrykk. I stedet
latterliggjør han vårt (og en
rekke internasjonale fag-
folks) syn på at sosiale,
psykologiske og kulturelle
forhold også kan bidra til
utviklingen avME. Dette er
ikke kontroversielt – de fleste
kroniske sykdommer skyldes
faktisk et komplekst sam-
virke av biologi, psykologi og
kultur. Med andre ord: vår
forskning på puls og blod-
trykk, bergensforskernes
viktige oppdagelse av im-
munologisk behandling og
andre forskeres funn knyttet
til psykologiske behand-
lingsformer står ikke noe
motsetningsforhold til
hverandre. Men å påpeke
dette – slik vi har gjort of-
fentlig – mener visst Jelstad
er tegn på dårlige hold-
ninger.

DET STORE flertallet av
ME-pasienter mener heldig-
vis noe annet.
De ønsker å bli friske, men

bryr seg lite ommetoden
består av legemidler eller
samtaleterapi så lenge den
virker. Og de ønsker at man
skal drive forskning med et
åpent sinn for å kartlegge
sykdommens komplekse
årsaker. Derfor skal vi fort-
sette vår virksomhet, til
tross for Jelstads uvørne
retorikk og selektive sitat-
praksis. Han er heldigvis ikke
representativ for den pasi-
entgruppen han mener å
forsvare.

Vi tar ME
på alvor
Vegard BruunWyller
Lege, Oslo Universitetssykehus

BPA: Vi har fulgt Dagbladets sta-
dige avsløringer innen brudd på
arbeidsmiljøloven. De siste av-
sløringer innen omsorg har
imidlertid fått oss til å stusse litt.
Dagbladet ser ut til å gjøre for-
skjell på kommunal og privat
lovbryter. I de private arrangøre-
nes lovbrudd går de gang på gang
inn i enkeltsaker. Kommunen
slipper unna med én eneste ar-
tikkel der det kun nevnes hvil-
ken sektor, og antall saker de er
anmeldt for. I tillegg er politian-
meldelsen unndratt offentlighe-
ten. Hva skjedde med «mer
åpenhet»?
Vi er to brødre som mottar

hjelp fra kommunens omsorgs-
avdeling. DetDagbladet har klart
å tydeliggjøre for oss, er at ar-
beidstakerne i Norge har kjem-
pet en lang og god kamp, som i
dag gir alle en bedre arbeidsdag.
Noe vi også unner dem av hele
vårt hjerte.

MEN SOM mottagere av omsorg
tilrettelagt av egen kommune,
føler vi at våre rettigheter virkelig
har blitt hengende etter. Hvorfor
skal kommunal selvråderett
komme foran retten til å bestem-
me over eget liv?
Etter et opphold på Sunnaas

sykehus i 1994, hvor vi var så
heldige å få være med på et fore-
drag om BPA (borgerstyrt per-
sonlig assistanse), var det som å
oppdage at det faktisk fantes lys i
enden av tunellen.
BPA gjorde det nemlig mulig å

leve et tilnærmet normalt og fritt
liv, på tross av at fremtiden så ut

til å innebære rullestol og av-
hengighet av respirator 24 timer
i døgnet. Men nå, 17 år senere,
har vi fortsatt ikke fått realisert
noe av det vi så for oss. Hvorfor?
Fordi det kommunale hjelpeap-
paratet ser seg best skikket til å
avgjøre hva som er et bra ogme-
ningsfullt liv for oss.

NOK EN GANG må vi å ty til det
kommunal motstridighet har
gjort oss gode til, nemlig å skri-
ve. Man skulle tro søknader og
anker i over 20 år har hjulpet oss
til en bedre hverdag. Men nei.
Det har faktisk hatt en motsatt
effekt. Der blir vi sett på som de
vanskelige. De som ønsker mer
enn alle andre.
Men det er så langt fra sann-

heten det går an å komme. Vi
ønsker ikke mer enn andre, men
vi ønsker derimot å organisere
den hjelpen vi allerede mottar
selv, fordi vi kjenner våre egne

Hva med funksjons-
hemmedes rettigheter?

behov best. De som styrer om-
sorgsavdelingen har kanskje tre-
årig utdannelse etter videregå-
ende. Hvorfor skal deres vurde-
ringer veie tyngre enn 46 års
hardkjøpt erfaring i å leve med
denne diagnosen?
Sist vi søkte BPA var avslaget

blant annet begrunnet med at vi
ikke hadde helse til all organise-
ringen. La oss avgjøre det. Det er
umyndiggjøring å heve seg over
andre på denmåten. Men vi skal
ta denne omkampennå. Først og
fremst for oss selv, men også for
dem som ikke kan si ifra. Demer
det ennå lettere å overkjøre.

EN ANNEN TING vi har proble-

mer med å forstå, er alle snuble-
fellene som legges for tiden. Sam-
handlingsreformen som kommer
til neste år kan komme til å full-
stendig rasere assistentyrket. Om
BPA legges under helsepersonel-
loven, stilles det krav om utdan-
nelse.
BPA er et frigjøringsverktøy og

et antidiskrimineringsverktøy.
Den har ingenting med helse og
omsorg å gjøre. Helsa tar vi vare
på selv, og omsorg er ikke noe vi
forventer å få av assistentene.
Den kan familie, venner, eventu-
elle kjærester og arbeidskolleger
gi oss. Men kommunal «omsorg»
slik vi har nå, gjør det umulig
å få seg kjæreste, stifte familie, el-
ler å beholde venner. Og utdan-
nelse og arbeid kan vi bare glem-
me.
Få dette diskriminerende,

umyndiggjørende kommunale
omsorgsvesenet ut av våre liv!
BPAmå rettighetsfestes nå!

INN I LOV-
VERKET:
Brukerstyrt
personlig
assistanse
(BPA) må
rettighets-
festes, skriver
artikkelforfat-
terne Øyvind
Hansen og
Bjørn R.
Hansen.
Foto: Privat

Hvorfor skal
kommunal
selvråderett

komme foran retten til å
bestemme over eget liv?

Øyvind Hansen
Rullestolbruker, tidligere
styremedlem i NHFu og FFMu

Bjørn R. Hansen
Rullestolbruker, tidligere
styremedlem i NHFu, og eldste i
Norge med Dmd

AKTIV DØDSHJELP: I Dagbla-
dets spalter ser det ut til at det i lø-
pet av den siste uka har blitt etab-
lert en «sannhet» om at dronning
Maud i 1938 ble utsatt for aktiv
dødshjelp. I realiteten er det in-
genting som tyder på at dette var
tilfelle.

TOR BOMANN-LARSENS BOK
Æresordet, som Dagbladet henvi-
ser til i sitt sensasjonsoppslag 28.

oktober, inneholder heller ingen-
ting som tyder på dette.

DERIMOT NEVNER han det som
har vært kjent siden1983, nemlig
at livlegen lord Dawson of Penn
ekspederte dronning Mauds bror,
kong George V av Storbritannia,
med en overdose morfin og ko-
kain for å rekke The Times’ dead-
line.
Som kongelig britisk livlege var

Dawson en av dem som signerte
bulletengen om dronning Mauds
død på en klinikk i London, men
han var ikke i nærheten da hun
døde.

DRONNINGEN led av uhelbred-
elig kreft og etter noendagers dår-
lig tilstand etter en mislykket
operasjon døde hun av akutt hjer-
tesvikt midt på natta med bare en
pleier til stede. At kong Haakon
ga uttrykk for lettelse over at hun
slapp ytterligere lidelser, er typisk
for hva man sier når en man er
glad i dør i en tidlig fase av en
uhelbredelig sykdom og dermed
blir spart det verste smertehelve-
tet.
Derfra til å hevde at det er trolig

at dronning Maud fikk aktiv
dødshjelp er det et enormt sprang
som ikke lar seg gjennomføre.

Dronning Mauds ikke så mystiske død
Trond Norén
Isaksen
Historiker
og forfatter

VAR SYK:DronningMaud, her
med hunden Billy.
Foto:
Sjøwall/KSO/Cappelen Damm

Nå skal alle politikere «ta
byen tilbake», og Super-

Fabian skal personlig følge fulle
småjenter hjem. Lurer på hva
de skal neste uke? @matkunst

Gledelig førsteside i Af-
tenposten! Oslofolk tok

natta tilbake. Øyne på gata er
trygghet i praksis. @gurovåga

Å gå i høyhælte sko hjem
fra byen, anbefales virke-

lig aldri. Ps: sykt skummelt å gå
nå.

@heleeeen

Ekstra politifolk og nat-
teravner gir kvinnene i Oslo
trygghetsfølelsen tilbake.

Nok en hyggelig natt med
Natteravnene. Dekket 9

kilometer og lærte mye nytt om
byen min. Gikk sammenmed
tidligere medlem av justiskomite-
en. Sees neste helg! @atluxity

Klarte meg en hel kveld på
byen i Oslo uten andre

ubehageligheter enn å skvette av
en roseselger og få skarre-r på
hjernen. Cupfinale, sa du?

@tinssa
Går alene hjem fra byen.
Den som prøver seg får

sine edlere deler likvidert av mine
stiletthæler! @ktorbergssen

Fint å sjå at det er masse
politi og natteravnar på

byen i kveld. Elles vil eg anbefale
Pigalle. For ein rar og fin plass å
gå for å danse. @ainabasso

Merket masse politi rundt
i byen nå. Ingen voldtekts

tilfeller inntil videre. Det er bra
at det skjer forandringer.

@HardcoreLe
Noen folk må knekkes si
to, rett og slett. Voldtekts-

menn, mongiser som drar på
byen bare for å bråke, terrorister
og frekke svensker i Oslo.

@robinogbugge_R

Denne voldtektsbølgen er
virkelig skummel ...

Skjedd et tilfelle nær byen jeg
bor i. Det er så skummelt !

@GGKami
Gentlemen, foren eder!
Følg en pike til døren, før

De selv går hjem. Ta byen til-
bake fra samfunnets avskum!

@liksom
Hvorfor dette maset med
å ta tilbake byen? Hvis vi

først trenger en by, kan vi ikke
ta en annen, en som er litt
kulere? Berlin, for eksempel.

@mikalhem
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