
– Vi var aldri i tvil om at vi skulle
verve oss til Libya-operasjonen,
sier flyteknikerne Håvard
Saghaug og Knut Arne Arnvik da
statsminister Jens Stoltenberg
besøkte Bodø hovedflystasjon i
går. 

NYHETER SIDE 10 OG 11

Vervet seg
på flekken
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Dette bildet viser hverdagen til Svein 
Roald Strømslid. 44-åringen på Mørkved
er ME-pasient. Han er så dårlig at han lig-
ger 21 timer hvert døgn i senga i et mørk-

lagt soverom. Selv om både helseforetak
og kommune skal ha egne ME-tilbud, er
dette langt fra virkeligheten.

NYHETER SIDE 6 OG 7 

Sengeliggende 21 timer i døgnet:

TRYGLER
OM HJELP

I snart 60 år har Nicolai-
sen/Bofisk levert fersk fisk til
Bodøs befolkning. Den er i
trygge hender hos jentene
bak disken.

FRI HELG SIDE 8–11

60 år  - og
like fersk

Selv om det er helhvitt ute,
gjør Ståle Novik i Bodøs kom-
munale gartneri alt klart for
en ny sommer.

NYHETER SIDE 5

Forbereder
sommeren

Med vyer, optimisme og strate-
gisk tenkning har Frode Mel-
lemvik og Stig Fossum spilt en
avgjørende rolle for å få univer-
sitetet i havn.

FRI HELG SIDE 12-17

Slik fikk vi
universitet

KULTUR FRI SIDE 4

80-talls-
stjerner
klare for
Parken

Foto: Tom Melby
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GILDESKÅL: HAMARØY: FAUSKE: SALTDAL: VÆRØY: BEIARN:

Kommunestyret i Gildeskål
sendte overordnet ordensre-
glement for skolene i Gildes-
kål i retur til hovedutvalget
for undervisning. Bakgrun-
nen er at utvalget ikke har
behandlet saken.

Reglement i retur
Etter at Morten Aspaas tak-
ket nei til jobb som avde-
lingssykepleier fordi han ikke
var fornøyd med lønnen, har
Hamarøy kommune etter-
kommet hans krav om en
årslønn på 450.000 kroner.

Fikk høyere lønn
Rådmannen ber planutval-
get gi firmaet Aeiendom dis-
pensasjon for inntil fem tu-
rer med snøscooter. Selska-
pet skal selge en hytte som
ligger ved Kjelvatnet i Sulit-
jelma.

Visningsturer til hytte
Skuespiller Lena Kristin El-
lingsen blir dommer under
det  store korslaget under
Mons Petterfestivalen  i juni.
Den andre dommeren som er
klar til å bedømme korene er
operasanger Ketil Hugaas.

Lena blir kordommer
Det legemeldte sykefraværet
på Værøy var på 6,6 prosent i
fjerde kvartal i 2010. Det er
lavere enn landsgjennom-
snittet, som er 7,0 prosent. I
Nordland var sykefraværet
på 6,6 i fjerde kvartal i fjor. 

Legemeldt fravær
Årets store kulturelle begi-
venhet i Beiarn er planlagt
fra 2.–6. august. Torsdag
den 4. august er det duket
for den store Lakshailljkon-
serten med flere band på
scenen på Moldjord. 

Jazzcampen

21 timer i døgnet
ligger 44 år gamle
Svein Roald Strømslid
slik. I senga, utmattet
og alene.

Inger Anne Lillebø 95 88 16 80
ial@an.no

BODØ: Dagslyset stenges ute av
gardiner. Tv-apparatet står lyd-
løst på. Det eneste som surrer er
den regulerbare senga. Svein Ro-
ald Strømslid endrer liggestilling-
en og trykker på panelet.

Vi er på 44-åringens hovedare-
na, soverommet. Her ligger han 21
timer i døgnet.

Ignoreres. Strømslid fikk diag-
nosen Myalgisk encefalopati (ME)
eller kronisk utmattelsessynd-
rom, i 2005. Det er fem år siden
sist han klarte å gå på butikken.
Seks år siden han dro til byen 

Avisa Nordland skrev om den
ME-syke
mannen
for to år
siden.
Den
gangen
klarte
han å ha

dagene på sofaen i stua. Det går
ikke lenger.

I 2009 var Pasientombudet i
Nordland kritisk til det mang-
lende ME- tilbudet ved Nord-
landssykehuset. Selv om Helsedi-
rektoratet og departement senere
har bestemt at ME-pasienter skal
få gode omsorgstilbud, viser en
fersk SINTEF-rapport at så ikke er
tilfelle.  

– Min påstand er at Helse-Nor-
ge, ved å ignorere oss ME-syke,
produserer heldøgns pleiepasien-
ter, sier Strømslid.

Vil tape. I leiligheten på Mørkved
ligger han i senga nesten døgnet
rundt. Han blir fort sliten av å
snakke. Han skriver derfor en e-
post til Avisa Nordland hvor han
forteller om sin situasjon.

– Jeg kjemper nå en kamp jeg
vet jeg kommer til å tape, skriver
han.

– Jeg vil bli totalt sengelig-
gende og avhengig av hjelp fra an-
dre. Spørsmålet er bare når? I
morgen? Eller om et år? 

– Hvordan er så min hverdag?
Våkner jeg, og føler meg så noen-
lunde i «bra» form, så starter et
omfattende program for å klar-
gjøre kroppen til å klare dagens
gjøremål. Jeg henter posten ved

utgangsdøra, lager frokost,
mellommåltid og forbereder
middag. Så er det rett tilbake til
senga.

– Tiden i senga blir brukt til å
slappe av. Og så står selvsagt tv-en
på hele dagen så jeg får en viss fø-
lelse av å ikke være helt alene.

– Skal jeg oppsummere, så til-
bringer jeg på «gode» dager ca. 21
timer i døgnet i senga, skriver
han.

Tre timer. Ifølge Strømslid gjør
han alt han kan for å holde seg
unna senga tre timer i døgnet.

– Det er kun disse tre timene

som gjør at jeg ikke er en pleiepa-
sient, skriver han.

Hjelpen han får er kommunal
hjemmehjelp for å vaske huset
hver 14. dag. Dagligvarer får han
levert på døra av butikken. 

Han har bedt om hjelp til prak-
tiske gjøremål fem timer i uka.
Det får han ikke. 

– Jeg er for frisk til å få bruker-
styrt personlig assistent, og jeg er
for syk til å kunne bruke en støtte-
kontakt.

Et helvete. 44-åringen største
frykt er en dag å våkne ute av
stand til å ta vare på seg selv. 

– Det eneste jeg vet er at det
kommer til å bli et helvete, skriver
han.

Han har en bønn til politikere
og helsevesenet:

– Jeg håper at min historie kan
bidra til at de som er ansvarlige
for å ivareta vår helse, nå innser at
de er nødt til å gi oss som lider av
ME et mer helhetlig og omfat-
tende helse- og omsorgstilbud.
Dette tilbudet må vi ha nå i dag, vi
kan ikke vente lenger.

Vet han vil tape

Virkeligheten. Her ligger ME-pasient Svein Roald Strømslid, isolert store deler av døgnet i leiligheten sin på Mørkved. – Vi ME-pasienter er nødt til å få e

I stua. Dette bildet ble tatt i januar 2009.   
hverdag på sofaen i stua. 

ME-syk ber
innstendig
om hjelp. 
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SØRFOLD: RØST: STEIGEN: MELØY: RØDØY: TYSFJORD:

Sørfold kommune forvalter
midler til oppstart og tilret-
telegging for vilt, fiske og fri-
luftsliv i  kommunen. Admi-
nistrasjonen ber tiltakslystne
med prosjekter ta kontakt.
Søknadsfrist er 7. mai.

Deler ut viltmidler
Barnevernet på Røst blir styr-
ket med 0,2 prosent stilling i
2011. Styrkingen er en del av
regjeringens satsing på bar-
nevernet. Totalt har Nord-
land fått 21,5 stillinger som
er øremerket kommunene. 

Styrker barnevernet
Steigen kommune ligger an
til å få et overskudd på rundt
fem millioner på regnskapet
for 2010, mye takket være at
premieavvik kan inntektsfø-
res. Driften gikk isolert sett
med én million i minus.

Fem millioner i pluss 
På sine nettsider ber kommu-
nen innbyggerne om å følge
med på vannforbruket sitt og
loggføre dette minst en gang
i kvartalet. Dette for å kunne
oppdage eventuelle feil ved
vanninstallasjoner.

Oppfordrer til sjekk
Arnulf Hansen & Co har fått
fin omtale i Umoe Itets siste
kundemagasin, melder Mel-
øyavisa. Magasinet har et
opplag på 3.500 og presente-
rer tradisjonsbedriftene i
nord i denne utgaven. 

Hederlig omtale
Prosjektgruppa for flerbruks-
hall i Tysfjord har søkt kom-
munen om 200.000 kroner
av de såkalte kalksteinsmid-
lene til mellomfinansiering.
Det er samlet inn nesten fire
millioner i sponsormidler.

Søker hallmidler

n ME, eller kronisk utmattelses-
syndrom som det også kalles,
ble av Verdens helseorganisa-
sjon (WHO) klassifisert som en
kronisk nevrologisk sykdom i
1969. 

n Pasientene har hatt problemer
med å få stadfestet en diagno-
se fordi ME er en multisystem-
sykdom.

n Først i 2007 ga daværende hel-
seminister Sylvia Brustad et
løfte i Stortinget om at denne
pasientgruppen skal tas på al-
vor. Hun ga da også helsefore-

takene pålegg om å sikre et
adekvat behandlingstilbud.

n Også kommunene fikk i 2007
beskjed om å tilby utredning,
behandling og omsorg til både
ME-pasienter og deres pårø-
rende. 

n Nordlandssykehuset hadde i
2009 ingen planer om å opp-
rette et tilbud. De ville henvise
pasientene videre til Universi-
tetssykehuset i Nord-Norge.

n Mellom 9 og 18.000 mennes-
ker i Norge lider av ME. I Nord-
land er det 500 ME-pasienter.

fakta om ME

Kunnskapen om 
ME-pasienter er 
like dårlig i dag 
som for fire år siden.

Inger Anne Lillebø 95 88 16 80
ial@an.no

BODØ: Det er konklusjonen i SIN-
TEF-rapporten som oppsum-
merer tilbudet til ME-pasien-
tene.

ME-foreningen er ikke over-
rasket.

–   Det er utrolig trist å høre
om 44-åringen i Bodø som lig-
ger der innestengt i sitt eget
hjem uten hjelp, sier generalse-
kretær Ruth Astrid L. Sæter i
Norsk ME-forening.

– Dette er en pasientgruppe
som ikke har krefter til å kjempe
for sine rettigheter. Det er veldig
viktig at den kommunale helse-
tjenesten prioriterer denne
gruppen. Men ME-pasienter
møtes fortsatt med holdninger
om at de er utbrent eller lider av
en psykiske lidelse. Man vil jo
ikke si til en kreftpasient at de
må tenke positivt så blir alt bra
igjen, sier hun.

Generalsekretæren mener
det er forstemmende at SINTEF-
rapporten konkluderer med at
dagens tilbud er omtrent iden-
tisk med situasjonen for fire år
siden.

Ingen egne tilbud. ME-pasient
Svein Roald Strømslid mener at
han har et behov for helhetlig
omsorgstilbud fra Bodø kom-
mune. SINTEF-undersøkelsen
konkluderer med at få kommu-
ner har tilbud som ivaretar pasi-
entene behov.

I en e-post til AN skriver kom-
munaldirektør for helse- og so-
sialavdelingen i Bodø, Ingunn
Lie Mosti, at pasientene må mel-

de sitt behov til tildelingskonto-
ret som vil avslå eller tildele tje-
nester etter gitte kriterier.

Bodø har med andre ord ing-
en spesifikke tilbud til disse pa-
sientene.

Uten tilbud. I Helse Nord er ut-
redningen av ME-pasienter sen-
tralisert til Universitetssykehu-
set Nord-Norge i Tromsø. Nord-
landssykehuset har ingen til-
bud.

– Vi har ingen tilbud til voks-
ne med ME. Men vi er i en dialog
med Helse Nord, for vi ønsker å
se på behandlingstilbudet til
denne pasi-
entgruppen,
sier medi-
sinsk direktør
i Nordlands-
sykehuset,
Barthold Vo-
nen.

UNN har
selv meldt til SINTEF om sine
problemer.

– I starten av 2010 ble det
klart at det ikke er et godt nok ut-
redningstilbud ved UNN. Hen-
visninger kan bli sendt fram og
tilbake mellom avdelinger, og
også avvist uten vurdering, skri-
ver UNN. 

Utredning av ME-pasienter
har også ført til lengre venteti-
der for andre pasientgrupper.

–   Dette holder ikke, sier ge-
neralsekretær Ruth Astrid L. Sæ-
ter.

– Det skal være et tilbud til
alle ME-pasienter innen det of-

fentlige helse-
vesenet. Vår
krav er at de
må utredes og
behandles
biomedi-
sinsk, sier
hun. 

Dårlig tilbud til
ME-pasienter 

e kampen

et helhetlig omsorgstilbud. Vi kan ikke vente lenger, sier han. Foto: Tom Melby

   Da hadde Svein Roald Strømslid en
Foto: Inger Anne Lillebø

Trist. –   Det er utrolig trist å høre om 44-åringen i Bodø , sier gene-
ralsekretær Ruth Astrid L. Sæter i Norsk ME-forening.


