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Le ge ne trod de 
ME-syke Anettes 

ut mat tel se  
«satt i ho det»

Jeg skam met 

meg sånn over 

å være syk
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▴ LIV I MØRKET: 
Med bind for  
øynene lå Anette 
og samlet krefter.  
– Jeg følte meg  
levende død,  
sier hun.  Foto: Privat 

For en in gen for  
ME-pa si en ter, Nor ges  
My al gisk En ce fa lo pa ti  

For en ing, fin ner du på nett si den  
www.me-forening.no, el ler du kan  
ta kontakt  på telefon 22 20 34 24.

Re gis sør Pål Win sents do ku men tar film 
om Anettes kamp, «Få meg frisk!», gikk  
i fjor på kino og ble også vist på NRK. 

Fil men har sin egen side på  
Face book, som du fin ner ved  

å gå til  nettad res sen  
www.facebook.com  

og søke på  
«få meg frisk».
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■ I 1995 fikk Anet te kys se sy-
ken. Hun els ker å syn ge, og 

sam men med pia nis ten øvde hun 
på en sang hun skul le ur frem- 
 fø re. Plut se lig fikk hun ikke frem 
en tone. Kref te ne bare for svant.

– De kom ikke til ba ke igjen, 
hel ler. Man ge med kys se sy ken 
opp le ver det te, at de ikke blir 
 fris ke igjen et ter på, sier Anet te.

Hun var di plom øko nom fra BI 
og had de job bet i to år som sti-
pen diat for Stats kon sult og Ad mi-
nist ra sjons de par te men tet. På fri ti-
den var in ter es se ne fri lufts liv, kor 
og spei de ren. Hun del tok også i 
et ledertreningsprogram for unge, 
og hun had de ak ku rat fått seg 
kjæ res te.

– Jeg had de det så godt. Jeg 
gle det meg til li vet som skul le 
kom me. Året et ter gif tet jeg meg, 
for tel ler hun.

Men da Anet te lå hjem me med 
fe ber, svim mel het og and re sym- 
p to mer på kys se sy ken, tok livet 
en ny vending. Ek te ska pet  var te 
bare i to og et halvt år. Et ter fire 
år var hun fort satt ikke bed re. 
Selv om Anet te var ute av jobb, 
fun ger te hun bra el lers. Si den hun 
lå hjem me og sam let kref ter før 
hun gikk ut blant folk, mer ket 
ikke and re at hun var syk.

– Det var be las ten de ikke å få 
noen dia gno se el ler for kla ring på 
hvor for jeg var så dår lig. Le ge ne 
men te at jeg egent lig var frisk. 
Selv føl te jeg at jeg had de en in-
fek sjon el ler be ten nel se i krop-
pen. Men le ge ne vil le ikke un der-
sø ke meg for det te, og nek tet å 
sen de meg til vi de re ut red ning. 
Sær lig vondt var det at jeg ikke 
ble trodd på at jeg var fy sisk syk. 
Noen gikk så langt som å si at det 
satt i ho det mitt, og at jeg egent-
lig ikke var mo ti vert til å bli frisk. 
Krop pen fun ger te jo ikke len ger 
slik som den skul le, men jeg var 
hver ken de pres siv el ler fast låst  
i ne ga ti ve tan ke mønst re. Jeg var 

Tekst: Guri Haram  Foto: Svein Brimi
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▴ RULLESTOL: Anette satt  
11 år i rullestol, som hun brukte 
til avlastning. Foto: Privat
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bare syk uten å vite hvor for, sier 
hun. 

I 1998 opp søk te Anet te psy-
ko log. Psy ko lo gen fant in gen 
psy kisk for kla ring på symp to - 
me ne, men fore slo at hun kun ne 
ut re des for ME — my al gisk en-
ce fa lo pa ti, også kalt kro nisk ut-
mat tel ses syn drom.

Ble sen ge lig gen de
– Men le ge ne jeg had de kon takt 
med, trod de ikke på at ME var 
en re ell fy sisk syk dom. De  mente 
at jeg var blitt tykk og lat og 
treng te et spark bak, sier hun.

I 1999 ble hun hen vist til Bei-
to stø len Hel se sports sen ter i fire 
uker for opp tre ning, men iste den-
for å bli frisk ble hun mye ver re. 
Et ter all hardtreningen ble hun 
av hen gig av rul le stol og hjem me-
hjelp, og hun fikk ut lagt tarm.

De nes te tre åre ne ble de tyng-
ste. Hjem me lå Anet te 23 av døg-
nets ti mer med bind for øy ne ne.

– I de vers te pe ri ode ne or ket 
jeg ikke be søk av mine  nær mes te 
en gang. Når de både be ve get seg 
og snak ket sam ti dig, gikk hjer-
nen varm av alle im pul ser og ga 
meg mig re ne an fall, sier hun.

Et ter fem slit som me år fikk 
Anet te en de lig ME-dia gno sen.

– Uten dia gno se had de jeg in-
gen le gi ti mi tet i det jeg snak ket 
om, og in gen tryg de ret tig he ter. 
Der for hen vend te jeg meg til 
 Ha rald Ny land ved Hau ke land 
 sy ke hus, den enes te le gen som 
den gang kun ne stil le ME-dia gno-
sen, sier hun.

En real hes te kur
Anet te vil le ikke bare lig ge inne 
i sitt eget hjem, og fikk en idé om 
å rei se til Bali, for å lig ge der til 
en for and ring. Valg av sted  had de 
sam men heng med at det er et 
norsk stu dent mil jø der, samt at 
det var mu lig å lig ge om bord  
i fly et un der rei sen dit.

– Med én gang jeg kom ned, 
ble jeg mat for gif tet og hav net på 
sy ke hus. Der fikk jeg den re ne 
hes te kur med an ti bio ti ka. En til-
sva ren de kur vil le jeg ald ri fått i 
Nor ge. To gan ger måt te jeg inn 
for in tra ve nøs be hand ling. Til min 
over ras kel se hjalp be hand lin ge ne 
mot mer enn bare mat for gift nin-
gen. Den kro nis ke ut mat tel sen 
ble bor te! Det at jeg dro på en 
slik tur, var gal skap. Men den ne 
ku ren red det li vet mitt. 

I et ter tid har jeg tenkt at hvis 
jeg ikke had de reist, så ville jeg 
kan skje vært død el ler lig get i et 
mørkt rom på et sy ke hjem, som 
and re unge med ME gjør. Jeg 
kom hjem igjen med rak rygg, 
for tel ler hun.

Vel hjem me igjen fikk hun 
også lagt den ut lag te tar men til-
ba ke inn i krop pen igjen.

Anet te had de fått mer ener gi 
og sat te i gang et bok pro sjekt. 

Hennes fascinasjon for Met te-Ma-
rits far, Sven O. Høi by, fikk henne 
til å kon tak te ham, og de ble 
 eni ge om at hun skul le være hans 
bio graf. Til hen nes sto re  for tvi lel se 
be gyn te ME-symp to me ne grad vis 
å kom me til ba ke, men hun klar te 
li ke vel å gjen nom fø re bok pro-
sjek tet.

– Jeg skrev bo ken for å hol de 
ho det i gang. Jeg had de jevn lig 
kon takt med ham de tre sis te 
 åre ne han lev de. Han fikk lest og 
god kjent ma nus, men døde dess-
ver re før han fikk sett den fer di ge 
bo ken. Sven sa all tid: «His to ri en 
min skal du ikke put te smin ke 
på,» og det gjor de jeg hel ler ikke. 
Han var ikke redd for å bli ufor-
del ak tig frem stilt, så len ge frem-
stil lin gen var sann. Han in spi rer te 
meg til å være åpen og ær lig, også 
om det jeg skam met meg over.  
Nå vil jeg vise min egen his to rie 
usmin ket, sier hun.

Jak tet på gå ten
Et ter opp hol det på Bali ble  Anet te 
over be vist om at hennes ME 
skyldtes in fek sjo ner og be ten nel-
ser i tar men. Hun be gyn te den 
in ten se jak ten på ME-gå ten. Med 
seg fikk hun do ku men tar film ska-
per Pål Win sents. Året var 2008, 
og Anet te var igjen blitt så dår lig 
at hun måtte hvile 21 ti mer i døg-
net for å fun ge re.

– ME-syke ram mes i svært uli k 
grad. Jeg tror ME er blitt en sek-
ke dia gno se for for skjel li ge syk-
dom mer som le ge ne ikke vet 
hvor dan de skal for hol de seg til. 
Det of fent li ge til byr hver ken ut-
red ning el ler be hand ling. Der for 
ble jeg så des pe rat at jeg la get fil-
men «Få meg frisk!». Der  prøv de 
jeg å fin ne ut hva ME egent lig er, 
og hva man kan gjø re for å bli 
bed re. Jeg lå ale ne i mør ket, og 
jeg kjøp te bar ne mat på glass som 
jeg tyn net ut med vann, for tar-
me ne tål te ikke van lig mat. For 
meg har det vært al vor lig. Mitt 
mål er å gi en stem me til dem 
som har det tøft. 

Jeg vet at fors ker ne job ber på 
spreng, at det fin nes me di sinsk 

hjelp å få, og det gir håp, sier 
hun.

Anet te tror ME skyl des svikt  
i im mun for sva ret, og at man der-
for får sta di ge be ten nel ser og in-
fek sjo ner. Hun for tel ler vi de re at 
syk dom men kre ver be hand ling. 
Selv får hun fle re ty per me di si ner 
og til skudd som gjør at hun har 
fått til ba ke li vet sitt. Blant an net 
an ti bio ti ka, pro bio ti ka (kost til-
skudd med «gode» bak te ri er som 
skal bed re for døy el sen og styr ke 
im mun for sva ret), vi ta min B12 og 
im mun sti mu le ren de me di si ner. 
Hun har også lagt om kost hol det 
og unn går glu ten, melk, egg og 
histaminrik mat. Hun er nå nes-
ten 80 pro sent funk sjons frisk og 
tren ger rul le stol bare på dår li ge 
da ger.

– Un der sø kel ser ved Lil le strøm 
Hel se kli nikk, som sam ar bei der 
med den bel gis ke ME-spe sia lis ten 
pro fes sor Ken ny de Meirleir, av-
dek ket blant an net at tar men var 
lekk, og at jeg had de en ge ne rell 
be ten nel se i krop pen. Jeg har for-
stått det slik at jeg er født med et 
ge ne relt im mun pro blem og svak-
he ter i for døy el ses sy ste met. Da 
kys se sy ken ram met, ble im mun-
for sva ret satt ut.

Ame ri kan ske hel se myn dig he-
ter har aner kjent en sam men heng 
mel lom ME og et visst re tro vi rus. 
Det er skrem men de at nor ske 
hel se myn dig he ter ikke er mer in-
ter es sert i å set te seg inn i den ne 
forsk nin gen. Det te re tro vi ru set 
har jeg nå også om si der fått på-
vist. Jeg er let tet over å ha fått 
svar, selv om det be tyr at jeg har 
et  vi rus som jeg ald ri kom mer til 
å bli kvitt. Vi vet lite om det, men 
man tror at viruset har sam me 
sig na tur på im mun for sva ret som 
hiv. Det kan for kla re både de kro-
nis ke be ten nel se ne, tarm pro ble-
me ne og mye av det and re jeg 
har slitt med. Det fine med å få 
et svar er at det gir håp om  vi de re 
be hand ling. Jeg er så van vit tig 
mye bed re et ter be hand lin gen 
ved Lil le strøm Hel se kli nikk. At 
jeg nå kan bli enda bed re, er helt 
fan tas tisk, sier hun.

Anet te er opp gitt over all mot-
stan den ME-syke mø ter.

– I  jour na len min sto det: «Pa-
si en ten er over vek tig, ar beids-
ufør, skilt og barn løs.» Jeg ten ker 
at jeg er et men nes ke. Jeg har 
mis tet vik ti ge år av mitt liv, og 
mu lig he ten for egen fa mi lie. In-
gen prins kom på sy ke be søk til 
Tor ne ro se. Til det var hek ken for 
høy. Å bli syk var ikke noe jeg 
valg te, men jeg har valgt ikke  
å bli bit ter. Jeg bruk te så man ge 
år på å skul le over le ve. Nå vil jeg 
bare nyte alt jeg kan. I dag er det 
vid un der lig å kun ne ta inn inn-
trykk, lese bø ker og møte men-
nes ker. Det er så en somt å lig ge 
helt stil le, sier hun. ◆
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I fle re år lå Anet te 
Gil je (41) fra Oslo 
på rom met sitt og 
or ket ikke be søk. 
Men Anet te tok opp 
jak ten på år sa ken 
til syk dom men ME 
— kronisk utmattel-
sessyndrom.


