
Når livet sporer av – Å leve med ME 

 

Jeg var så heldig å få møte Kristina ganske tidlig i prosessen med denne boken, den gangen jobbet jeg 

som generalsekretær i Norges ME-forening. Jeg husker godt hvor engasjert hun var, og hun var 

allerede ta tydelig på at dette kom til å ta tid, hun måtte tross alt ta hensyn til sykdommen sin, ME. 

Jeg var veldig positivt innstilt til boken og visste da at det var et stort behov for en slik bok. 

Foreningen fikk utallige henvendelser med nettopp disse spørsmålene, som Kristina gir deg svar på 

gjennom boken sin: «Hvor kan jeg finne noe som er lettlest men samtidig beskriver sykdommen på en 

god måte? Hvor finner jeg råd og hjelp, det er så mange instanser jeg må kontakte men jeg vet ikke 

hvor jeg skal begynne.» 

Boken starter med en god og gjenkjennende beskrivelse av sykdommen, og min første tanke var: 

«Dette er en ærlig bok som forteller sannheten, endelig!»  

Det er ingen tvil om at Kristina har gått grundig til verks. Denne boken gir en innsikt som mange ikke 

har, men trenger! Hun beskriver sykdommen nettopp slik den er og som så mange ME- pasienter har 

prøvd å formidle tidligere, til leger og annet helsepersonell, til lærere, til arbeidsgivere, til NAV, til 

familie og venner. Hun skriver: «Når man blir alvorlig syk, har man behov for å bli tatt alvorlig, å bli 

trodd på, bli behandlet med respekt og ikke minst ha noen støttespillere, i stedet for motspillere»   

Boken er ærlig, tidvis brutalt ærlig om sykdommens lunefulle veier. Kristina deler mange personlige 

erfaringer, noe som er svært verdifullt. Det er ved å fortelle verden hvordan det faktisk er at man kan 

få åpnet øynene til flere, spre et budskap og en lærdom som, dessverre, så alt for mange fremdeles 

har behov for.   

Personlig satte jeg stor pris på kapittelet om de pårørende. Her settes det ord på vanskelige tanker 

og følelser som ofte inntreffer, både for den syke og de som står nær. Det er godt å lese, svart på 

hvitt, at nettopp noe av det en selv har kjent på faktisk er helt naturlig og normalt. Dette er med på å 

skape en trygghet samtidig som man føler seg både sett, hørt og forstått.  

De pårørende blir ofte glemt rundt ME-pasienter. Har du en nær og kjær som får kreft så får man 

stort sett tilbud om å bli med i pårørendegrupper, hvor en treffer andre i samme situasjon, organisert 

av det offentlige. Slike grupper hører man sjelden, eller aldri om, i regi av det offentlige, når det 

kommer til ME-pasienter. Norges ME-forening har lokale «ME-treff» hvor både de med ME og deres 

pårørende er velkommen. Det er på høy tid at det offentlige kommer med dette tilbudet, men da 

også svært viktig at de som holder kursene har god og riktig kunnskap om sykdommen slik at de 

pårørende, eller den syke selv, ikke blir feilinformert. Denne boken er så absolutt et nyttig verktøy, 

den formidler god innsikt, forståelse og riktig kunnskap til leseren. 

Jeg sitter igjen med en følelse av håp etter å ha lest boken. Jo visst er den tidvis vond, trist og 

smertefull, sannheter deles både fra Kristina selv og andre i samme situasjon, men allikevel gir den 

håp. Noe av det flotteste ved boken er at Kristina er god på å formidle hvor viktig det er å se hva man 

faktisk får til og ikke ha fokus på alt man ikke har kapasitet til lenger. På denne måten kan livet leves, 

så godt det lar seg gjøre, med sykdommen. Mange sier «livet står på vent» men tittelen til Kristina, 

«når livet sporer av» gir etter min oppfatning, et helt annet syn på situasjonen. Livet sporer av men 

man kan lære seg å fylle det med noe annet.  

Jeg vil på det varmeste anbefale denne boken, både til de med ME, de som trenger mer kunnskap om 

ME, men også til alle som trenger kunnskap om hvordan det er å være kronisk syk og hvordan man 



på best mulig måte kan leve «godt» med sykdommen. «Dette er en ærlig bok som forteller 

sannheten, endelig!» 
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