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Klage på vedtak - prosjekt #394844 

Vi viser til REK Midts godkjenning av prosjekt #394844 jfr. brev datert 31.01.2022. 

Medlemsgruppen “Lightning Process (LP)- ME syke med forverring eller ingen effekt” klager herved 

på vedtaket om godkjenning av Prosjekt «Et 3-dagers kurs for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk 

encefalopati (CFS/ME) hos voksne: en randomisert, kontrollert studie». 

Gruppen ble startet – og driftes - av personer med sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME). Vi ber 

om forståelse for at vi ikke har kapasiteten som kreves for å formelt starte en organisasjon for å bli 

hørt og sett. Det gjør dog ikke denne klagen mindre berettiget. 

Vi vil i denne klagen dele flere LP-deltakeres erfaringer med kurset. 

 

Rettslig klageinteresse 

Det fremgår av forvaltningsloven § 28 at «Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse ..». Av forvaltningsloven er det klart at andre enn søker kan ha rettslig 

klageinteresse: Foreninger, sammenslutninger, lag og lignende kan ha rettslig klageinteresser uten å 

være direkte part i saken.  

Vår sammenslutning er en organisert og landsdekkende gruppe som ble opprettet på Facebook i juni 

2021.  

Formålet er å være en støtte- og hjelpegruppe for ME-syke som har gått LP-kurs uten tilfriskning, 

både de som har opplevd forverring og de som ikke har opplevd noen endring, og få samlet disse 

erfaringer på ett sted. Det finnes mange som har opplevd sykdomsforverring etter LP-kurs. Noen har 

stått frem offentlig i media, eller via egne blogger, men de fleste orker ikke belastningen ved å stå 

frem.  

Hensikten med gruppen er at ME-syke med forverring pga. LP kan møtes og finne støtte og 

forståelse hos hverandre, og ved å dele våre historier øke kunnskapen og bevissthet om forverring 

av metoden i det offentlige helsevesen og samfunnet for øvrig.  

Vi er pr. d.d. 268 medlemmer. Kriteriene for medlemskap er en ME-diagnose og deltakelse på 3-

dagers LP-kurs, som har gitt  forverring eller ingen effekt. Pårørende som har deltatt på kurs som 

ledsager kan også bli medlem.  Hittil har vi samlet 35 verifiserte brukererfaringer som har hatt 

forverring eller ingen effekt av LP. 
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Til sammenligning har organisasjonen Recovery Norge, som ble startet av bl.a. LP-instruktør og 

prosjektets ph.d-kandidat Live Landmark i 2017, 260 medlemmer og 34 verifiserte brukerhistorier 

der personer med en ME-diagnose hevder å ha blitt friske av bl.a. LP. RN driver markedsføring og 

lobbyvirksomhet for LP. 

Forskningsprosjektet er støttet av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Nasjonal 

kompetansetjeneste for CFS/ME og Nav. Nav skal også delta aktivt med å informere brukere og 

rekruttere deltakere.   

Studien er uten krav til objektive data og med en LP instruktører involvert i flere ledd.  

For LP instruktører stilles ingen krav til helsefaglig bakgrunn. LP-instruktører er av Forbrukertilsynet, 

Helsedirektoratet og NAFKAM klassifisert som alternativbehandlere. Det vil si at kursdeltakere som 

har fått/vil få forverring av LP ikke har verken pasientrettigheter eller forbrukerrettigheter. Hjelp ved 

forverring er fraværende, og ingen må stå til ansvar.  

NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin) har rapportert om 

skadevirkninger av LP til Helsetilsynet flere I ganger.   

2012 rapporterte Norges ME-forening at av de ME-pasientene som hadde forsøkt LP, meldte 47 

prosent at de opplevde forverring eller sterk forverring, og 30 prosent hadde ingen effekt. I alt 1096  

ME-syke var med i denne undersøkelsen, og  ca. halvparten av respondentene var medlem i ME 

foreningen. https://www.me-foreningen.no/2016/05/19/me-pasienters-opplevelse-av-ulike 

behandlingstilbud/ 

I 2014 sendte 35 ME-pasienter som ble sykere av LP en bekymringsmelding til helsemyndighetene. 

(Vedlegg 1 - Avsendernes navn er fjernet etter deres ønske) 

Det er bekymringsfullt at myndigheter støtter en slik studie. Når selve metoden innebærer at man 

skal fortelle seg selv og andre at man er frisk, vil dette kunne bidra til et positivt resultat som ikke 

samsvarer med reel bedring. Skadepotensialet er stort for deltakere med en ME-diagnose satt etter 

Canadakriteriene der PEM (anstrengelsesutløst sykdomsforverring) er kardinalsymptomet. Årsaken 
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er at metoden innebærer at man skal ignorere symptomer – som vil medføre at man presser seg ut 

over tålegrensene. 

 

Det reviderte prosjektet 

Vi registrerer at i den reviderte søknaden er det gjort marginale endringer fra den forrige søknaden 

ble avslått i NEM. Vi henviser derfor til tidligere klager som ble sendt inn i forrige runde. I det 

følgende presenterer vi en del innvendinger og spørsmål som bør belyses.   

 

Søknadens punkt 2.1 Hva er CFS/ME?  

 

“I fagmiljøene er det uenigheter om man skal kalle CFS/ME en sykdom eller en tilstand siden 

årsaksmekanismene ikke er kartlagt enda (Helsedirektoratet, 2014). Vi bruker betegnelsen tilstand.” 

 

WHO klassifisert ME som en nevrologisk sykdom allerede i 1969.  

Diskusjonen om psykisk eller fysisk ble avsluttet i 2015 da amerikanske helsemyndigheter slo fast at 

ME er en fysiologisk sykdom. Amerikanske Institute of Medicine (IOM) publiserte da en omfattende 

gjennomgang av all engelskspråklig forskning på ME i rapporten “Beyond Myalgic Encephalomyelitis, 

redefining an illness”: https://www.nap.edu/catalog/19012/beyond-myalgic-

encephalomyelitischronic-fatigue   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25695122/   

 

I henhold til Nasjonal veileder for CFS/ME er kardinalsymptomet ved ME anstrengelsesutløst 

symptomforverring (PEM). Amerikanske helsemyndigheter definerer PEM slik:  

«Post-exertional malaise (PEM) er forverring av symptomene etter selv mindre fysisk eller mental 

anstrengelse, med symptomer som vanligvis forverres 12 til 48 timer etter aktivitet og varer i dager 

eller til og med uker.» 

Nærmere 30 studier viser at ME-syke har unormale laktat- og oksygenverdier dagen etter en 2-

dagers belastningstest (CPET)." https://melivet.com/2021/10/30/cpet-is-an-objective-marker-for-

pem-in-me-patients/ 

Professor Karl Johan Tronstad, Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen skriver i 

forskning.no: 

"Man har ganske overbevisende dokumentasjon som støtter at den metabolske energiomsetningen 

er forstyrret ved ME."  

https://forskersonen.no/cellebiologi-kronikk-me/hva-er-arsaken-til-at-trening-gjor-me-pasienter-

sykere/1936411 

I nye retningslinjer fra britiske NICE (National Institute for Health and Care Excellence) publisert 29. 

oktober 2021, er det eksplisitt frarådet å fremstille kognitiv atferdsterapi og gradert trening som en 

kur. Det er også uttrykkelig sagt at LP ikke skal tilbys som behandling til ME-pasienter.  

https://www.nice.org.uk/guidance/ng206  
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For ME-pasienter definert etter Canadakriteriene er det ingen vitenskapelig dokumentasjon for at 

sosiale eller psykologiske forhold bidrar til å utløse eller opprettholde sykdommen. 

 

4.1 Rekruttering, inklusjon og eksklusjon  

Utdrag; “4. Forskningssykepleier sørger for at deltaker blir eksternt randomisert til Gruppe 1 eller 

Gruppe 2. 5. Deltaker søker så kurs på vanlig måte hos en av instruktørene som er med i prosjektet, 

og har en innkomstsamtale, 6. Instruktør avstemmer med forskningssykepleier at deltaker er 

inkludert og skal på kurs umiddelbart eller om 10 uker. 7. Deltaker mottar e-post med informasjon 

om tid og sted for kurs fra instruktør. 6. Instruktør avstemmer med forskningssykepleier at deltaker 

er inkludert og skal på kurs umiddelbart eller om 10 uker. 7. Deltaker mottar e-post med informasjon 

om tid og sted for kurs fra instruktør” 

Jfr. punkt 7.5 skal ph.d.-kandidaten ikke involveres i utvelgelse, diagnostikk, datainnsamling eller 

analyser. Hva er det da kandidaten har behov for å avstemme med forskningssykepleier etter at 

kandidaten har mottatt søknad og foretatt innkomstsamtalen? Vi kan ikke se at det er opplyst om 

denne avstemmingen verken i søknadsskjema punkt 4.4, 2.2.2.5 eller i Forskningssykepleiers rolle i 

studiet. 

   

2.6 Et 3-dagers kurs for CFS/ME  

Utdrag: “Det er blitt hevdet at deltakerne skal ignorere symptomer og egne begrensninger og «kjøre 

på», men i virkeligheten blir deltakerne oppfordret til å unngå «å presse seg» og fokusere på positive 

opplevelser, som er selve kjernen i positiv psykologi, en egen retning i psykologien som har vist gode 

resultater på en rekke lidelser og tilstander” 

Denne påstanden er direkte usann. På kurset blir det hevdet at dersom man unngår å gjøre noe man 

har lyst til eller får symptomer så “gjør man ME”. Vi ble opplært til å straks møte symptomer ved 

bruk av metoden – finne godfølelsen - for så å fortsette å leve livet man elsker, dvs.  å leve som om 

man er frisk med det aktivitetsnivået det innebærer.  

LP-metoden består i stor grad av selvsuggesjon. Selvsuggesjon er en prosess som dreier seg om å 

overbevise seg selv om at man føler, ønsker, opplever og sanser ting som mangler klar 

realitetsforankring. Slik suggesjon oppstår når én følelse, én holdning eller én interesse får 

dominerende innflytelse over sinnet.  

 

3.6 Redegjør for den faglige og vitenskapelige begrunnelsen for valg av data og metode  

Utdrag: “Vi har ikke funnet andre relevante objektive utfallsmål som det finnes vitenskapelig 

grunnlag for. Kostnaden ved eksperimentelle objektive utfallsmål er for høy og uten validitet veid opp 

mot den potensielle nytten vi har grunnlag for å forvente. Det er vurdert potensielle objektive mål, 
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slik som aktiometer og skritt-teller, men det finnes ikke grunnlag i litteraturen for å si at personer 

med CFS/ME beveger seg mindre enn andre som er sykemeldte og ute av skole/arbeid.”  

Vi finner det svært betenkelig at prosjektet vil holde objektive målinger utenfor så lenge studien 

består i å fortelle seg selv og andre at man er frisk - for så å fylle ut et subjektivt spørreskjema.  

Det finnes i dag mange gode objektive måledata som kan gi et bredt spekter av målinger, 

eksempelvis ved bruk av pulsklokker eller ved å feste små sensorer på kroppen. Disse måleenhetene 

har parametere som korrelerer med endringer i nervesystemet. 
I studien publisert i 2020, “Cognitive–behavioural therapy combined with music therapy for chronic 

fatigue following Epstein-Barr virus infection in adolescents: a feasibility study” av bl.a. 

prosjektmedarbeider prof. Vegard B. B. Wyller, ble det brukt skritteller: 

https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/4/1/e000620  

Intervensjonen i studien har store likhetstrekk med LP. 

Flere personer med ME diagnose har på eget initiativ tatt i bruk objektive målenheter som blant 

annet pulsklokker og laktatmålere for å unngå sykdomsforverring/PEM ved anstrengelser.  

 

Elisabeth forteller: 
Jeg fikk ME diagnosen etter Canadakriteriene av spesialist på Haukeland sykehus og har nå 

vært syk i 18 år. Kyssesyken var utløsende faktor.  
Etter tips fra en bekjent, tok jeg LP i Oslo 2008.  

Jeg ble ikke godkjent første gang jeg hadde telefonsamtale, jeg var ikke «klar» nok og ikke nok 

motivert og hadde visst for mange spørsmål.  
Neste gang stilte jeg ikke spørsmål og fikk da beskjed om at jeg var motivert nok til å delta.  

Moren min var ledsager siden jeg var veldig dårlig, hun fikk masse spørsmål før hun fikk lov til å 

være med. Hun er selv ME-syk og lærte også LP, og hun ble også mye dårligere.  

Vi fikk ikke fortelle andre om kursets innhold og vi fikk ikke snakke med andre deltakere. Pga 

store smerter, måtte jeg hvile armen mot hodet, det fikk jeg streng beskjed om ikke å gjøre da 

jeg ville ødelegge motivasjonen til andre deltakere.  
Lærte også at jeg «gjør» hodepine og at jeg «gjør» ME.  

Jeg har blitt mye verre etter jeg tok LP og følte mye skam og skyldfølelse i lang tid etterpå. LP 

er hjernevasking på høyt plan, og jeg vil absolutt ikke anbefale noen ME-syke å ta LP. 

 

Trude forteller:  
Jeg startet optimistisk på kurset, men ble bare mer sliten og syk for hver dag. Til slutt var jeg 

fryktelig svak, men kurslederen fastholdt at jeg skulle fortsette med metoden.  
Etter kurset fortsatte jeg hjemme, og på telefon mente kurslederen at den manglende effekten 

skyldtes at jeg ikke gjorde ting riktig, ikke jobbet hardt nok, eller ikke var motivert nok for å bli 

frisk.  
Jeg fortsatte, jobbet hardere og brukte kursmateriell for å forsikre meg om at jeg gjorde alt 

«riktig».  

Etter seks uker kollapset jeg, og fikk beskjed av legen om å stoppe.  
Jeg burde fort ha skjønt at LP ikke var riktig for meg, men påvirkningen fra kurslederen var 

entydig og sterk.  
I ettertid er det er lett å se åpenbart kritikkverdige sider ved metoden, som at pasienten 

pålegges alt ansvar for fravær av positiv effekt.  
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På denne måten gjøres metoden ufeilbarlig og uangripelig.  
For meg slo dette hardt ut.  

Sykdomsforverringen og selvbebreidelsen for at jeg hadde feilet der «100 prosent» av 

pasientene lyktes, gjorde at jeg ble alvorlig deprimert for første og eneste gang i løpet av mine 

23 år med ME. Jeg måtte gå i terapi for å legge LP bak meg.  

På kurset fikk vi dessuten høre at « … hvis du sier til deg selv at du er syk, så blir du aldri frisk». 

Selv om jeg nærmest krabbet ut av kurslokalet den siste dagen, skulle jeg si at jeg var frisk.  
Senere har jeg møtt og lest om folk som sier at de er friske, men som likevel ikke klarer å jobbe. 

LPs selverklærte suksessrate er derfor neppe reell.  

Jeg velger å dele denne erfaringen fordi det er mange som er blitt sykere av LP. Vi hører 

suksesshistoriene, men ikke så mange negative. Det er ikke like kult å stå frem med en slik 

historie, og dessuten er det jo slik at «jeg kjempet og vant»-oppslag slår bedre an i mediene. 

 

6.5 For gruppen  

Utdrag: “Ingen kjent ulempe/risiko. “Det er samtidig slik at det er frykt for dette blant enkelte med 

CFS/ME, og man vil derfor følge opp dette grundig underveis med en monitoreringsgruppe bestående 

av minst tre erfarne leger og forskere med professorkompetanse.” 

 

I denne klagen er det gjengitt mange brukererfaringer som viser at LP har gitt forverring. Disse 

historiene er ikke de eneste. Vi har mottatt flere meldinger fra andre som har tilsvarende erfaringer, 

men som opplever det som krevende å skulle dele disse offentlig.  

Vi har ikke opplevd at noen har frykt for LP-metoden. Noen frykter imidlertid direktekontakt og 

represalier fra LP-instruktører, noen skammer seg over å ha løyet for seg selv og andre om at de var 

blitt friske, andre er rett og slett for syke til å kunne fortelle.  

Mange har erfart at LP har sekteriske trekk: https://melivet.com/2022/01/16/er-lightning-process-

en-sekt/  

 

Vi forsøkte LP fordi vi har et ønske om å bli frisk. Som tidligere deltakere snakker vi om våre 

erfaringer fra kurset og bivirkningene metoden har gitt oss.  

 
Torbjørg forteller:  
Jeg fikk sannsynligvis ME etter kraftig infeksjon fra flåttbitt sommeren 1992. Kollapset (helt 

pleiepasient) i november samme år.  
Lå 4mnd som pleiepasient på sykehus til utredning. Ble sendt videre til Haukeland 

universitetssykehus. Fikk diagnosen ME av professor Nyland, nevrologisk avdeling. Diagnosen 

ble satt etter Canada kriteriene.  
Formen min før kurset var stigende, moderat.  

Jeg tok LP-kurset etter at dette var mye om det i media, spesielt etter vi så Live Landmark 

fortelle om hvor frisk hun var blitt, der var også en jente med i programmet som var blitt helt 

frisk av ME.  
Jeg tok LP-kurset i Norge, i Bærum. Våren 2009, Vibeke Hammer.  
Jeg slet meg gjennom 3 dager med meget streng disiplin og dobbel dose smertestillende.  

Ble faktisk helt hjernevasket, det var tross alt JEG som «gjorde» ME. Fikk ikke holde kontakt 

med hverandre etter kurset, ikke fortelle om hva kurset gikk ut på til andre, få alt og alle som vi 

satt i sammenheng med ME ut av våre liv, ingen kritiske spørsmål osv. Og jeg lærte STOPP!!! 



   
 

  7 
 

Jeg gikk inn for fullt-STOPP her, STOPP der, det var tross alt MIN egen skyld og tankegang som 

«gjorde» meg syk. 

Gikk på en kraftig smell før oppfølgingstimen på tlf.  
Alvorlig grad.  
Fortsatt alvorlig grad etter et halvt år og etter et år. Nå er formen moderat til alvorlig, må 

bruke mye rullestol bla.  
Jeg vil aldri anbefale noen MEpasienter å ta LP-kurs!!”  
 

Kristine forteller:  
Jeg fikk ME på grunn av kyssesyken i 1996. Diagnosen ME (G93.3) ble satt av spesialist etter 

Canadakriteriene. Formen før kurset var mild til moderat.  
Jeg holdt nivået på mild ved å ta hensyn til kroppen.  

Jeg tok kurset i England i 2007 og på kurset fikk vi ikke stille spørsmål ved noe. Ikke snakke om 

sykdommen/formen med andre deltagere. Ikke snakke negativt om LP. Satt i ring på 

pinnestoler.  

Fikk kjeft da jeg holdt på å besvime en gang og da jeg spurte om å få gå på do fordi jeg måtte 

kaste opp. Jeg var nemlig «negativ og ødela for de andre!» Og jeg gjorde det mot meg selv, 

skulle bare si STOPP (og holde hånda ut) og slutte å kaste opp.  
Jeg måtte skrive under på at jeg ikke gjorde ME mer.  

Coachen godtok ikke svarene da jeg rangerte fra 1 (dårlig) til 10 (best) og presset alltid opp. 

Dette foran gruppa slik at jeg følte meg presset til å si bedre for å få henne fornøyd, og skulle jo 

ikke ødelegge for de andre ved å være negativ.  
Formen var dårlig rett etter kurset, men jeg var optimistisk! Nå skulle jeg endelig bli frisk!  

Gjorde metoden hjemme, ignorerte symptomer som vi skulle, og formen dalte. Ble 

sengeliggende, og følte på skam og skyld. Fikk beskjed av coach at hvis jeg ikke ble frisk/bedre 

var det fordi jeg ikke gjorde metoden riktig, gjorde ME fortsatt og ikke VILLE bli frisk. Det var 

min skyld.  

Endte til slutt med kollaps, liggende lenge på gulvet, hadde tisset på meg, kom meg ikke på do 

selv eller i seng.  
Jeg var psykisk så knekt at jeg skulle ta mitt eget liv. Dette var jo min skyld. Det sa de! Ble 

heldigvis funnet der jeg lå, og fikk hjelp. Jeg har nå moderat til alvorlig grad og på de verste 

dagene ligger jeg 24 t og klarer kun å gå på do og spise litt. 

  

 6.6 For samfunnet eller vitenskapen.  

Utdrag: “Ingen kjente ulemper/risiko. Dette er en studie som feks NAV vil ha nytte av, fordi de over 

flere år har betalt for deltakere som har deltatt på 3-dagers kurset og det mangler kunnskap om 

tilbakeføring til arbeid for personer med CFS/ME. Det er derfor viktig å få kartlagt både forventet 

positiv effekt og eventuell negativ effekt.” 

 

Studier viser at ME-syke har større sjanse for å opprettholde funksjonsevne/arbeidsevne ved å 

unngå overbelastning, enkelte oppnår aldri samme funksjonsevnen igjen etter å ha overanstrengt 

seg: https://melivet.com/2021/10/28/get-and-cbt-are-ineffective-or-cause-harm-in-me-patients/ 

PEM er også omtalt i NAVs rundskriv R12-00 til ftrl. § 12-6 tredje ledd, hvor det står: 

«Hovedsymptomet for tilstanden er symptomforverring ved aktivitet utover normal og forventet 

toleranse (PEM: post-exertional malaise). Eventuelle tiltak må tilpasses den enkeltes funksjonsnivå, 
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og det må alltid tas hensyn til hovedsymptomet PEM. Noen pasienter vil være for syke til å 

nyttiggjøre seg tiltak. Behandlende lege må vurdere om eventuelle tiltak vil medføre varig 

forverring.» 

Dette er ikke forenlig med LP metoden som i stor grad handler om å overse symptomer ved hjelp av 

selvsuggesjon. 

Som brukerhistoriene viser, har flere blitt uføre og fått nedsatt funksjonsevne/arbeidsevne etter å 

ha deltatt på LP kurs.  

For en med 100 % funksjonsevne vil kanskje ikke et tap av 20 % funksjonsevne være en stor ulempe. 

Har du derimot en funksjonsevne på 40 % og i mister 20 % funksjonsevne vil dette ha store 

konsekvenser. Det vil i realiteten ta deg fra å være stort sett selvhjulpen til å bli husbundet og i 

verste fall pleietrengende. Det vil i så fall være til stor ulempe/risiko både for samfunnet og for 

deltakeren, en personlig katastrofe for den det gjelder.  

https://melivet.com/2020/05/11/lyttet-til-rad-fra-terapeuter-ble-liggende-pa-sykehjem-i-8-ar/   

Vi henviser også til forskningsprosjektet Tjenesten og MEg, ved seniorforsker Anne Kielland i FAFO 

som omtaler den symbolske volden ME-syke blir møtt med i helsetjenesten:  

Video av presentasjon av funnene i Tjenesten og MEg-studien, 8. desember 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=_swmdWKIim0  

 

LP og RN har langt på vei vært en pådriver for denne doxaen mange ME syke opplever. Det er ikke 

helsefremmende og samfunnsetisk riktig at en ME-pasient i møte med en sykehuslege får høre at “Vi 

gjør ikke ME her” eller at en NAV ansatt tar fra deg stønaden din på oppfordring fra LP instruktør 

fordi du “ikke vil bli frisk”. Om det er så at antall ME syke i Norge har økt etter LPs inntog til landet, 

så kan man i grunn ikke se bort fra at LP og RN er en viktig bidragsyter i å opprettholde denne 

doxaen og således er en del av problemet- ikke løsningen.    

 

Anonym forteller (utdrag):  
Jeg har vært ME syk i ca 13-14 år Jeg deltok på LP kurs rund 2012-2013.  
Var på den tiden på flere kurs/møter i regi av Nav. Kurset gjennomførte jeg på Østlandet et 

sted. Jeg fikk kurset anbefalt av Nav og det ble betalt av Nav. Det lå i min aktivitetsplan for 

AAP.  

Jeg opplevde at kurslederne på LP kurset hadde en klan/sekt lignende adferd når de slo seg 

sammen mot oss som ikke fikk «halleluja» følelsen og så lyset. Enten tilba du dem og fortalte 

om mirakelet dette var eller så ble du sett ned på som ett dårligere og svakere menneske som 

ikke klarte det alle andre klarte.  

Jeg husker best tvangsfølelsen med kontrakten vi måtte skrive under på, og at jeg følte at de så 

ned på meg fordi jeg stilte spørsmålstegn ved at vi måtte skrive at vi var friske selv om vi ikke 

var det.  
Etter ca 6 mnd med bruk av LP metoden var jeg så syk at jeg ikke klarte mer.  

Jeg gikk med gåstol for å komme meg på toalettet. Måtte ha hjelp med alt. Jeg var masse inne 

på sykehus pga komplikasjoner.  
Jeg sluttet med LP etter konsultasjon med sykehuslege og fastlege. Husker det ble bråk med 

fastlegen min siden han ikke hadde godkjent LP kurset eller blitt rådspurt av Nav. Jeg ble så 

mye dårligere, jeg er en type som av natur presser meg for mye ifht diagnosen.  
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Da jeg ikke ble frisk av LP sa jeg det som det var til mine omgivelser, jeg “sto frem” med mitt 

resultat. Da ble jeg stoppet på gaten av LP kursholderen og venninna/kollegaen hennes og 

skjelt ut.  
Jeg fikk høre at så lenge dette var ordnet via nav kom de til å rapportere dette til min 

saksbehandler der.  
Det gjorde hun da også, jeg ble fratatt min AAP stønad og saken min stoppet helt opp. Jeg fikk 

ingen utbetalinger fra nav på 11 mnd pga “min motvilje til å bli frisk”.  
Jeg og min mann kom i økonomiske vansker pga dette, jeg måtte leve på hans lønn i nesten 1 

år.  

Det ble skrevet et meget sint brev fra min fastlege til Nav for å få de til å forstå omfanget av 

det de gjorde.  
Både med tanke på at de sendte meg på slikt kurs og at de stanset utbetalinger uten noen 

backup og den belastningen det var.  
I tillegg hadde LP kurset forverret min helsetilstand.  

Etter hvert flyttet vi til en annen del av landet, jeg fikk et nytt Nav kontor å forholde meg til og 

en oppegående saksbehandler som så at dette var feil. Hun tok tak i saken, jeg ble ufør og fikk 

etterbetalt den perioden jeg var uten AAP. Jeg ble fortalt at min tidligere saksbehandler fikk 

sparken da saken ble tatt opp.  

Jeg er bedre i dag men kjenner fortsatt på forsiktigheten det har skapt i meg, blant annet rundt 

temaet skyldfølelse osv.  
Jeg har etter LP kurset fått gode kognitive verktøy av psykiater for å håndtere tankene mine 

rundt det å være god nok og teknikker for å håndtere smertene og utmattelsen jeg lever med.  
Med meg som med mange andre har vi et komplekst sykdomsbilde og har derfor mange ting å 

ta tak i. Det å oppleve å bli sett av legene, bli tatt på alvor, finne små men meningsfylte 

oppgaver i hverdagen hjelper. 

  

Lisbeth forteller: 
Jeg var syk i flere år pga forskjellige infeksjoner, bl.a. av kyssesyken, samt hadde hatt et par 

operasjoner da jeg fikk ei allergisprøyte 30.mars 2007.  
Dette sendte meg inn i en «tornerosesøvn», en slags komalignende tilstand som varte i ca. et 

halvt år.  

 
Jeg ble utredet for alle mulige sykdommer, både fysiske og psykiske, som kunne forklare 

tilstanden, og dette resulterte i at spesialist ga meg diagnosen ME G.93.3 i 2008.  
Jeg var alvorlig syk og pleietrengende det meste av tiden på dette tidspunktet, og siden jeg 

leste om LP i media og privatpersoner anbefalte meg med dette, tok jeg kurset i Oslo i 2008.  

Selve kurset opplevde jeg nærmest som en religiøs seremoni, slik andre beskriver det som 

hjernevask. -Det manglet bare «halleluja» og at alle sto opp fra de døde. -Hvis jeg bare ville, 

var villig til å endre tankemønster, kunne jeg bli helt frisk.  
Etter kurset kollapset jeg totalt og ble verre enn noen gang.  
Jeg fikk i ettertid medisinsk behandling som har gjort meg noe bedre, men jeg er fremdeles 

veldig syk.  

NAV har i ettertid anbefalt meg LP. Da jeg fortalte hva LP hadde gjort av skade for meg, hørte 

jeg ikke noe mer om det.  
Det er alvorlig at NAV og andre hjelpeinstanser tror at LP er seriøst, det er til stor skade for 

pasienter som trenger medisinsk behandling.  
Jeg vil aldri anbefale LP til noen som har ME, det er absolutt ikke en metode for syke 

mennesker. 
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6.7 Redegjør for tiltak 

Utdrag: “Dersom kurset eller oppfølgingen skulle avdekke alvorlig, uforutsett psykisk sykdom eller 

psykiske traumer som trenger spesiell oppfølging, vil en lege og spesialist i psykiatri og en psykolog 

være ansvarlig for håndtering og eventuell videre henvisning av deltakere. En ekstern 

monitoreringsgruppe med minst tre leger og forskere med professorkompetanse vil følge prosjektet, 

og ha mulighet til å stanse prosjektet ved ekstraordinære hendelser, slik som økt selvmordsfrekvens i 

forhold det som er vanlig ved CFS/ME.”  

 

Her savner vi tiltak for å ivareta de deltakerne som får anstrengelsesutløst sykdomsforverring (PEM) 

under studien. Hva skjer om deltaker etter en tid kollapser og ikke er i stand til å lage mat, handle, 

vaske seg eller ta hånd om barna sine? Hvem ordner hjemmesykepleie/ BPA eller sørger for å få 

hjelpemidler til deltakeren? Dette er søknadsprosesser som er krevende og lite tilrettelagt for ME-

syke i utgangspunktet.  

 

ME-foreningens undersøkelse om de alvorligst ME-syke viser at når nøden er størst er hjelpen 

nærmest fraværende.  

https://www.me-foreningen.no/wp-content/uploads/2019/06/De-alvorligste-ME-syke-rapport-og-

vedlegg.pdf 

 
Anonym forteller 
Jeg begynte å bli syk på barneskolen. Fikk ME diagnosen når jeg var ca 17 år gammel, hos Pål 

Kavli og Barneklinikken på Rikshospitalet. Senere deltok jeg på LP kurs.  

Skulle ønske jeg aldri ble utsatt for det kurset. Vil ikke anbefale det for psykisk syke heller.  
De sa jo til meg at de kunne kurere kreft også. Og da jeg lå på gulvet fordi jeg ble fryktelig 

dårlig, var for syk til å sitte på vanlig stol, noe man måtte for “å gjøre frisk”. Utrolig vanskelig å 

forklare, jeg var 19 år da. 

Ledsageren fikk ikke lov til å være med på siste dagen av kurset og det er da man blir tvunget til 

å skrive under på at man har blitt bedre selv om man ikke ble det, og hva man skal si og ikke si, 

og hvordan være med familie og venner. 

Jeg brukte metoden i flere år. Jeg mistet mange hjelpemidler og sunn mestring på grunn av det. 

Men mitt ønske var og er så sterkt å bli frisk. 
Man blir hjernevasket og jeg hadde ingen å snakke med om det.  
Så jeg klandret meg selv hvorfor jeg ikke ble frisk. Selv om kurslederen sa at var det noen som 

ble frisk så var det meg, for jeg var så flink til å gjøre metoden.  

Etter LP-kurset så jeg det som en skam å bruke rullestolen så derfor leverte jeg den tilbake.  
LP veilederne mente at dersom jeg brukte rullestol ville jeg det ikke nok å bli frisk. Å ikke bruke 

rullestolen var med på at jeg ble mye sykere. 

LP har ødelagt for meg i mange år. Gjorde at jeg ikke fikk den hjelpen jeg trengte, som f.eks 

hjelpemidler. Jeg fikk en psykisk knekk også pga LP. 
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Har prøvd å skjerme meg for media om LP. Skjønner ikke at det fortsatt skal være i mediene. Så 

ødeleggende. I dag har jeg alvorlig/svært alvorlig grad av ME. 

 

 

6.8 Gi en samlet vurdering av prosjektets forsvarlighet for å begrunne at nytten står i et rimelig 

forhold til den risiko/ulempe som pasienter/deltakere utsettes for  

Utdrag: “Det er viktig å være klar over eksistensen av "ME-samfunnet", et internettbasert samfunn, 

som blant annet er beskrevet i en studie av Olaug Lian "United we stand" (2015). De fulgte 14 ME-

fora over tre år og avdekket et virtuelt samfunn med sterkt samhold og tilhørighetsfølelse. 

Medlemmene i ME-samfunnet anser CFS/ME som en ren «fysisk sykdom», og er negative til 

behandlinger som ikke støtter deres syn. Holdningen er at man må «spare på energien» og «avpasse 

aktivitetene», selv om det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon som støtter det.  

Normen i nettsamfunnene er sterk i forhold til hva som er lov å si og hva som ikke er lov å si, og det 

er ingen plass til motstemmer. Forskerne fant ingen eksempler på rapportering av positive erfaringer 

med helsetjenesten.  

Medlemmene sprer kunnskap som samsvarer med deres virkelighetsoppfatning og advarer om 

«faren ved psykologisk behandling». "ME-samfunnet" sår tvil om effekten av 3-dagers kurset 

generelt, og kandidatens motivasjon spesielt. Vi anser ikke det som grunn til å la være å gjennomføre 

en studie på et kontroversielt felt som CFS/ME. Selv om studien ikke vil overbevise "ME-samfunnet", 

så anser vi det som etisk problematisk å la være å utføre en studie på et potensielt nyttig tiltak for en 

betydelig gruppe mennesker som i praksis ikke har noe tilbud om dokumenterte tiltak.” 

Både IOM-rapporten og de nye NICE-retningslinjene har omfattende forskningsmateriale som 

motbeviser påstanden om at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på dette.   

At “ME samfunnet” aktivitetsavpasser blir her sett på som noe utelukkende negativt av denne 

forskergruppen. Selv hevder de imidlertid følgende i punkt 2.6 : ”i virkeligheten blir deltakerne 

oppfordret til å unngå «å presse seg» og fokusere på positive opplevelser, som er selve kjernen i 

positiv psykologi” - dette blir da sett på som positivt av forskergruppen.  

 

Vi mener dette er ren ordkløveri /ordmanipulasjon i den hensikt å undergrave kredibiliteten til 

forventet meningsmotstand.  Forskergruppa utviser her et forskningsetisk lavmål og særdeles 

negative og stigmatiserende holdninger mot en pasientgruppe de hevder å ville hjelpe. 

La oss heller vende om på dette ordkløveriet og presentere “ME samfunnet” på en mer sannferdig 

måte: “Holdningen i “ME samfunnet” er å aktivitetsavpasse og unngå å presse seg ut over 

tålegrensene, det gir medlemmer i “ME samfunnet” positive opplevelser, mindre sykdomsforverring 

og en bedre hverdag til tross for sykdom. Dette er selve kjernen i positiv psykologi.” 

At “ME samfunnet” advarer om «faren ved psykologisk behandling» er ikke noe vi kjenner oss igjen i. 

Det faller på sin egen urimelighet i og med at flere har oppsøkt psykologisk hjelp både før og etter LP 

kurs. Mange i det såkalte “ME samfunnet” har brukt/bruker psykolog som støttebehandling. Kognitiv 

adferdsterapi blir også foreskrevet og benyttet av de fleste i forbindelse med utredning. Psykologiske 

primærlidelser skal utelukkes som årsak til symptomene før diagnosen kan stilles. 

Det er viktig å påpeke at LP ikke er psykologisk behandling, Det er et mentalt treningsprogram 

bestående av selvhypnose/selvsuggesjon, nevrolingvistisk programmering, powerposing og 

coaching. Det stilles ingen krav til utdannelse innen psykologi for å bli LP instruktør. I følge Norsk 
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Forening For Kognitiv Terapi er LP ikke kognitiv terapi. 

 

 

 

Olaug Lians studie fra 2015 så forøvrig bare på et begrenset antall nettsteder der ME-syke var aktive. 

De så bare på steder der diskusjonen var offentlig og der man ikke måtte logge seg inn. Studien var 

en kvalitativ studie, og er ikke representativ for alle ME-syke. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25488934/ 

Studien fikk sterk kritikk i etterkant fordi den ikke informerte studiedeltakerne om at de ble forsket 

på og fordi deltakerne er lett identifiserbare i artikkelen.   

 

Vi viser for øvrig til brukerhistoriene og vår kommentar til prosjektgruppens påstander om “ME 

samfunnet” i sluttinnlegget. 

 

Anita  forteller:  
 Etter å ha lest Dagbladets lørdagsmagasin i kveld på sengen, (30/5-20) har nattesøvnen latt 

vente på seg. Jeg har til nå holdt meg vekk fra media og annen helsefaglig ekspertise på ME-

feltet fordi jeg som oftest har følt meg misforstått, blitt provosert og enda mer tappet for 

krefter/energi. Men nå klarer jeg ikke la være å bry meg. 

Jeg er friskere nå enn jeg var for 7 år siden og har krefter til å skrive og engasjere meg mer. Jeg 

måtte bare bli frisk nok. Jeg har selv medisinskfaglig utdanning som sykepleier og jordmor. For 

ca 7 år siden startet mitt helvete med ME. Jeg var desperat og rådvill. Jeg hadde vært av og på 

jobb i et år. og formen min på den tiden var svært redusert. 

Jeg hadde hørt om Lightning Process og kom i kontakt med en Coach. I løpet av en samtale 

med henne ble jeg overbevist om at jeg kom til å bli frisk. Hun sa at de som ikke ble friske var 

de som ikke var motiverte nok og som ikke gjorde øvelsene godt nok. Hun mente jeg var en god 

kandidat for LP. Det skulle absolutt ikke stå på meg og min motivasjon - det var jeg helt sikker 

på. 

For å gjøre en lang historie kort: Søvnen min var allerede dårlig på dette tidspunktet. Etter 3 

dagers kurs og 15 000 kr blakkere, endte jeg med å ikke få sove på 10 dager da øvelsene og LP 

tok all min energi. 

Jeg ble motivert til å fortsette, da jeg til tross for ingen nattesøvn fortsatt var positiv til sinns. 

Jeg ville jo så inderlig bli frisk! Det var bare å fortsette øvelsene som i korte trekk gikk ut på at 

for hver gang jeg tenkte jeg var tappet for energi, slapp eller sliten, skulle jeg reise meg opp og 
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stå, sette hånden fram og si STOPP! Jeg skulle «stoppe å gjøre ME», hva det nå egentlig vil si. 

Jeg skulle gjøre dette minst 50-100 ganger om dagen. 

Etter så mange døgn uten søvn begynte jeg å få automatiske, suicidale tanker. Jeg måtte 

derfor ta kontakt med akuttpsykiatrien, fikk sovemedisin og behandling der. Jeg har aldri hatt 

psykiske problemer tidligere.  
Etter at jeg fikk sove og klarnet hodet, skjønte jeg at LP gjorde meg mye sykere enn jeg var klar 

over og stoppet øvelsene til tross for at behandler mente jeg skulle fortsette. 

Og her er kjernen: kjenner ikke LP terapeuter til PEM (anstrengelsesutløst symptomforverring) 

som er kardinalsymptomet til ME pasienter?  
Etter forsøket med LP ble jeg sengeliggende et år.  

Kognitiv terapi og LP er to helt forskjellig metoder og bør ikke sammenlignes. For det første er 

det ingen psykolog eller psykiater som lover pasientene sine at de blir helt friske av ME 

gjennom kognitiv terapi. De vil heller aldri si at hvis de ikke øver godt nok, eller ikke tenker 

positivt nok så vil de aldri bli friske igjen.  
Og det er her den profesjonelle delen kommer, den faglige tyngden og integriteten. Den som 

virker fraværende i denne «prosessen».  
LP -coacher har ikke en faglig autorisasjon i bunn. Ofte er deres coaching av ME basert på 

privat erfaring og deretter litt kursing om LP for så å behandle en svært syk og sårbar gruppe.  

Jeg synes det er skremmende at det er lov. Enda mer skremmende er det når leger og 

psykiatere anbefaler denne behandlingsformen. 

Kognitiv behandling alene vil heller ikke gjør deg frisk av ME men man får noen verktøy til å 

håndtere sykdommen bedre. Når det snakkes om at ME er psykisk, hva mener man egentlig 

da? Vi har egne diagnoser i psykiatrien, blant annet angst, depresjon, PTSD, utbrenthet osv og 

alle disse kan også gi utmattelse men er på ingen måte i nærheten av ME. PEM er det som 

skiller ME fra psykiske lidelser. 

 

Camara (søster til ME syk) forteller: 
Da jeg var 14 år gammel ble jeg smitta med kyssesyken på Hvite busser-tur til Polen. Da jeg 

kom hjem smitta jeg lillesøstera mi, hun var 11.  
Jeg ble så syk at jeg måtte legges inn på sykehus med lungeinfeksjon og nedsatt immunforsvar, 

og de post-virale symptomene var så sterke at jeg var borte fra ungdomsskolen i overkant av 

ett år.  
Jeg måtte bruke fire år på å fullføre videregående.  
Jeg kvikna til i begynnelsen av tyveårene, med et massivt støtteapparat rundt meg; familie, 

forståelsesfulle sjefer, leger og NAV. Skattebetalerne betalte husleia mi mens jeg kom meg på 

beina.  
I dag betaler jeg skatten min med glede og en dose takknemlighet. Jeg må bare fortsatt huske 

å hvile nok.  

Lillesøstera mi ble aldri frisk.  
Hun utviklet ME (myalgisk encefalopati), også kjent som kronisk utmattelsessyndrom eller CFS, 

og hun har vært diagnostisert kronisk syk siden hun var 12.  
Grunnen til at jeg skriver dette, med søstera mi liggende på sofaen i leiligheten min som 

skrivepartner, er at det i disse dager pågår en debatt i det norske forskermiljøet om en av de 

mer kontroversielle behandlingsformene mot ME; Lightning Process , også kalt LP. 

Jeg er ikke forsker, og skal ikke mene for mye om hvordan fagfolk skal gjøre jobben sin, men jeg 

er pårørende, så jeg følger debatten med lupe. Det håper jeg flere vil. Jeg er frisk. Vi som er 

friske må bruke stemmene våre, for det er så alt for sant at man må være frisk for å orke å 
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være syk, i møte med kombinasjonen av mistenkeliggjøring og heiarop som ME-pasienter 

møter. 

  
Det mest bekymringsverdige ved å observere søsteren min etter at hun var blitt behandlet med 

Lightning Process, var hvordan jeg opplevde at hun hadde blitt trent til å juge.  
Hun skulle svare positivt på alle spørsmål, for om hun slapp inn negative tanker så ville hun 

gjøre seg selv syk igjen.  

 
Når jeg spurte henne hvordan hun hadde det, svarte hun at hun «boblet over av energi».  
Når jeg spurte om hun ville være med på kino svarte hun «JA», når jeg spurte hvordan det gikk 

med symptomene hennes, som de akutte muskelsmertene, svarte hun at hun ikke «gjorde» 

muskelsmerter mer, for symptomene hennes var ikke noe hun hadde, det var noe hun gjorde, 

og ved å omformulere seg så kunne hun også ta ansvar for dem.  

Hun ble svært positiv i alle sammenhenger, så positiv at legen hennes sa at dette hadde gitt 

gode resultater, så positiv at hun søkte og skaffet seg en jobb.  
Og så kollapset hun igjen.  
Betraktelig verre enn hun hadde vært før hun tok kurset, sjukere enn hun var da hun var barn.  

Hennes historie er ikke unik: ME-foreningens brukerundersøkelse fra 2013 viste at 49 prosent 

av de 166 pasientene som hadde deltatt på LP-kurset rapporterte om «forverring» eller «stor 

forverring» av sin helsetilstand.  
I 2016 rapporterte Nafkam (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ 

medisin) at det ikke finnes vitenskapelig dekning for å hevde at LP virker, eller at det er trygt å 

bruke. 

Når man sier at ME er noe som kan tenkes eller motiveres bort, legger man byrden på å bli frisk 

på den syke. Ansvaret fjernes fra helsevesenet, fra legene og myndighetene. Den sengeliggende 

opplever at om du ligger der, så kan du bare takke deg selv. Sykdommen din blir et valg, og du 

vil jo bare ikke stå opp nok.  
Dét er sykt, det.   
 

Jørn (far til ME sykt barn) forteller:  
Som pårørende kan jeg dessverre ikke si at jeg er stolt av at jeg betalte kr. 15.000,- for at min 

sønn fikk delta på kurset.  

 
Siden han var mindreårig den gangen, så fikk jeg være bisitter alle 3 dagene.  
Som foreldre tror jeg de fleste gjør hva de kan for å hjelpe når barna blir rammet av sykdom – 

og det gjorde vi også.  
Vi hadde lite kunnskap om ME og forsøkte å finne informasjon fra ulike fagmiljøer (sykehus, 

NAV, fastlege m.m) og ingen hadde konkret kunnskap om hva som var hensiktsmessig 

behandling.  

Den gangen var det svært lite forskning og vi fant mest “fornuftige” svar ved å lytte til 

professor Wyller, som mener at “ME skyldes en overfølsomhet i hjernen, hvor signaler fra 

omverden overtolkes fordi nervesystemet er i konstant alarmberedskap.” En professor som er 

spesialist på området er det jo verdt å lytte til og kognitiv terapi var svært aktuelt som 

behandling den gangen.  
Mange av de vi pratet med hadde hørt om Lightning process (LP) (men ikke deltatt!) og 

anbefalte det sterkt.  

I dialog med instruktørene på LP kurset fikk vi inntrykk av at det var vanskelig å komme med på 

kurset. Både fordi det var få plasser, men også fordi det var strenge opptakskrav. Det viktigste 

var at deltakeren ville bli frisk – noe som var en selvfølge for oss, men som tydeligvis ikke var en 



   
 

  15 
 

selvfølge for kurslederne.  
I tillegg til skriftlig søknadsskjema – med stort fokus på om søkeren selv ville bli frisk – og 

påfølgende intervju, var det stor spenning fra vår side om vår sønn var “kvalifisert”. 

Så dårlig som han var, var det jo ikke sikkert at han var i stand til å fortelle hvor sterkt ønske 

han virkelig hadde om å bli frisk, men gleden var stor når vi fikk bekreftet at han kunne få være 

med.  
Vi ble fortalt at kurset gjorde deltakerne friske fra ME, men det forutsatte deltakernes egen 

vilje og innsats. Med min sønns sterke vilje og store pågangsmot var vi trygge på at det ikke 

skulle stå på han.  

Når man er pårørende som søker å bistå sitt barn, skal ingen ting være uprøvd – men det var 

vanskelig å se at det sykdomsbildet som vi hadde fulgt over en tid kunne “helbredes” ved et 3 

dagers kurs. Men hvilken skade kunne det gjøre?  
Live Landmarks bok var lest – og det hele virket uskyldig nok. 

Som terapeut med tilleggsutdanning innen kognitiv teori var jeg trygg på at kognitiv terapi ikke 

gir bivirkninger – ettersom det handler om veiledning og støtte i bruk av metode – ikke press og 

tvang.  
Men Lightning prosess var noe helt annet.  

Ufaglærte som hadde gått på kurs for å bli instruktører i metoder som virkelig handlet om 

press. “Nå gjør du ME”  
“Nå gjør du ME” er neppe den beste meldingen til en ungdom som lurer på hvorfor i alle dager 

han har blitt rammet av en uforklarlig, smertefull og livsbegrensende sykdom?  “Hvis du ikke 

blir bedre er det kun fordi du ikke bruker metoden riktig” – og dermed var det hans egen skyld 

at han lider av en alvorlig sykdom!  

 
Skremmende opplevelse – for meg som pårørende. Hvor ille var det da for han som måtte 

gjennom dette?  
Vi har gjort mange feil som pårørende – fordi vi ønsker å hjelpe. Å sende ham på LP kurs er en 

av de store feilene som har gitt meg mye dårlig samvittighet og skyldfølelse.  
Å utsette barnet mitt for LP opplever jeg som et overgrep – dessverre.  

I dag er det langt mere forskning innen feltet ME. Professor Wyllers forståelse av sykdomsbildet 

– og de som følger hans retning – er i mindretall både i Norge og i verden.  

Jeg forsøker å holde meg oppdatert på forskningen og søker oppdatert informasjon både i 

Norge og utlandet. ME er en sykdom som hindrer svært mange av de som er rammet i å uttale 

seg – og da er det viktig at vi som kan uttale oss – sier ifra. Jeg tror på forskning – og jeg tenker 

i utgangspunktet at all forskning kring ME er bra. 

Allikevel er jeg motstander av at det skal brukes forskningsmidler – øremerket ME forskning – 

til å gå dypere inn på LP.  
Rett og slett fordi jeg opplever LP som skadelig og med potensielt svært store og alvorlige 

bivirkninger – og at deltakere kan føle seg presset til å delta (av lege, pårørende, NAV eller 

andre som påvirker deres beslutning).  

Jeg gleder meg hver dag over alle de som har blitt friske fra ME. Jeg lytter mer enn gjerne til 

historier fra hver og en av dem – jeg tror det er masse å lære, og svært nyttig.  
Men jeg er også livredd for at ME-syke skal bli sendt på aktiviteter og tiltak som potensielt kan 

forverre deres helsesituasjon.  

 
For de som har blitt friske ved bruk av LP roper jeg et stort hurra – men for alle de som har blitt 

sykere vil jeg uttrykke min støtte og sympati. Vi skal fortsette å bidra til at det blir forsket på å 
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finne alternative behandlingsformer. Det fortjener dere! 
 

 

7.5 Eventuelle interessekonflikter for prosjektleder/-medarbeidere 

Utdrag: “Kandidatens bistilling i eget selskap representerer en potensiell interessekonflikt. Hun tilbyr 

kurset som benyttes. Det er derfor gjort særskilte tiltak i design og gjennomføring. Data går direkte 

til statistiker, som legger frem interimanalyser og data for monitoreringskomitéen, samt 

gjennomfører analyser. Verken prosjektleder, statistiker eller forskningssykepleier arbeider med 

CFS/ME eller 3-dagers kurset. Kandidaten er ikke involvert i utvelgelse, diagnostikk, datainnsamling 

eller analyser. Både inklusjon, diagnostikk og monitorering av negative effekter og statistiske 

analyser av effekt gjennomføres av fagfolk uavhengig av studien. NAV data gir harde endepunkt. 

Kandidaten er en av flere instruktører og en av flere medforfattere til hovedartikkel. Kandidaten er 

altså en av flere kursinstruktører, nettopp for å evaluere effekten av kurset. Prosjektet er ikke 

gjennomførbart, hverken praktisk eller økonomisk, uten at kandidaten er instruktør for de fleste 

kursene. Det er få tilgjengelige instruktører, prosjektet fordrer en bestemt frekvens på kurs, og det er 

ikke lønnsmidler til instruktørene.”  

Ut fra tidligere hendelser/erfaringer har vi liten tillit til at studien vil bli gjennomført på en 

tilfredsstillende måte, uten at kandidaten vil påvirke resultatet til ønsket utfall (se punkt 8.0).  

Det ligger i studiets natur.  

Selve metoden består i å fortelle seg selv og andre at man er frisk, utfallet av de subjektive 

målingene er satt før prosjektet har startet. Eventuelle tvil /symptomforverring fra deltakere vil bli 

vasket bort ved samtaler med instruktøren i uke 2, 6, 10 og ved 6 måneder.  

Prosjektet vil få et falskt positivt utfall, og flertallet av de med ME diagnose vil betale prisen i form av 

mer stigma og mistro blant de som i utgangspunktet skal hjelpe.  

I NEMs tidligere vurdering av prosjektet står det: “Interessekonflikten kommer tydeligst frem ved 

seleksjonen av deltakerne, som primært skjer på grunnlag av en samtale med stipendiaten. Det er en 

mulighet for at metoden medfører at bare de som i utgangspunktet har størst potensial for bedring 

blir inkludert. Videre mener NEM at det er et problem at seleksjonen ser ut til å være basert på 

subjektive vurderinger som stipendiaten skal gjøre.” 

Vi kan ikke se at det er gjort noen store endringer her. Stipendiaten skal avstemme med 

forskningssykepleier etter samtale med deltaker. Forskningssykepleieren virker sånn sett å være en 

skinnmanøver for å tilfredsstille NEMs krav uten at det i praksis utgjør noe forskjell i stipendiatens 

selekteringsrolle. 

 

Anonym forteller: 
Kom nesten ikke med på kurset, siden jeg åpenbart "svarte feil" og knotet på engelsk da 

kursleder ringte og jeg var tydeligvis ikke «moden». "Oppklarte" dette og fikk plass.  
Jeg hadde på forhånd svart på et omfattende spørreskjema jeg hadde fått tilsendt, som var en 

del av utvelgelsen av «riktige» kursdeltakere.  

Telefonintervjuet var siste sluse for å bli godtatt som egnet kandidat for LP. Skepsis og tvil var 

ikke tillatt. På den tiden var det mye skriverier om LP i media, særlig ukeblader og tabloidaviser 

inneholdt ofte mirakelhistorier om tilfriskning fra ME ved hjelp av LP, og jeg hadde derfor blitt 

tipset fra fjern og nær om denne «vidunderkuren».  
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Samtlige kursdeltakere på mitt kurs var fra Norge, og det sier jo sitt om hypen i norske medier 

at de kunne arrangere egne kurs med bare nordmenn i England.  
Jeg kjente meg ikke igjen i kursleders beskrivelser av «negative tankemønstre», «redsel for 

symptomer», «angst for forverring», «opphengt stress» m.m. Men tenkte uansett at dette 

kurset koster flesk, og jeg skal ihvertfall gjøre mitt for å prøve å bli bra fra denne 

invalidiserende og livsfrarøvende sykdommen.  

Opplevde forundret en slags halleluja-stemning rundt meg på dag 2.  
Diskuterte dette litt med ektemannen min, som var med meg på kurset, husker jeg. Var litt 

sånn scientologi-vibber over det hele.  
Dette er hjernevasking, helt klart, var kommentaren fra min ektemann. Jeg opplevde det som 

en massesuggesjon som jeg følte var ganske ukomfortabel. Jeg var allikevel innstilt på å jobbe 

med metoden for å se om det ga noe bedring.  

Selve metoden opplevde jeg som temmelig banal. Typ selvhypnose. Underlig og freidig å ta seg 

så godt betalt for noe sånt. Metoden er godt beskrevet av andre, så det hopper jeg over her.  
Vi ble nærmest tvunget til å skrive under på at vi var blitt friske etter kurset.  

Den karismatiske og dyktige kurslederen stilte seg opp i den smale døråpningen og vi kom ikke 

ut av kurslokalet uten å si at vi ikke lenger «gjorde ME» og at vi var friske, samt å skrive under 

på at vi var friske.  
Dette er jo hele konseptets suksessnøkkel og grunnlag for de gode tilfriskningsstatistikker det 

stadig vises til.  

Det er jo ikke rart at «alle» blir friske når metoden går ut på å lyve for både seg selv og andre 

og påstå at man er helt frisk selv om man definitivt ikke er det. Jeg antar at de andre 

deltakerne var like utslitt som meg etter 3 kursdager og vi skrev under uten særlig protester.  
Jeg spurte om kopi, men det ble snakket bort og jeg var jo «frisk» (les;kaputt) og ville ut.  

Vi ble sterkt anbefalt å ikke ha kontakt med andre ME-syke eller være medlem i ME-foreninger 

eller ME-grupper på Facebook, derfor vet jeg ikke hvordan det har gått med de andre 

kursdeltakerne. Jeg hadde et lite løft etter endt kurs, ville jo så gjerne bli frisk og mobiliserte det 

jeg hadde av krefter for å øve på LP og virke frisk. Familie og venner i Norge hadde høye 

forventninger til dette. Barna mine ønsket jo en frisk mamma tilbake fra LP-kurs.  
Men til og med min datter, som på daværende tidspunkt bare var 18 år, fikk dårlige vibber av 

alt hemmeligholdet rundt LP-metoden og fanget opp at det var noe som skurret.  

Jeg gikk på en skikkelig smell etter noen uker, for det sier seg jo egentlig selv at det ikke nytter 

å ignorere alvorlig sykdom og leve som normalt. Det er rett og slett farlig!  
Noe av det verste var den dårlige samvittigheten og mislykkethetsfølelsen man nærmest blir 

pålagt fordi man ikke "klarer" å bli frisk. Det utløste en periode med skam for å ha blitt lurt og 

skam for å lyve om det. Og det gjør faktisk fortsatt vondt at jeg måtte lyve til familie og venner 

og si at jeg var frisk når jeg overhodet ikke følte meg frisk.  

Heldigvis innså jeg forholdsvis raskt at LP er ren svindel og valgte at jeg ikke skulle ta på meg 

skylden for at jeg hadde vært så uheldig å få ME og at jeg fortsatt var syk etter å ha gått kurs 

og praktisert LP en lang periode.  
Men jeg er sint på vegne av alle som blir brutt ned ytterligere av dette "nederlaget" påført av 

kyniske folk som vil tjene penger på alvorlig syke mennesker. Jeg føler også at jeg ble fratatt 

muligheten for litt tilfriskning og å havne på en mildere grad av ME ved å delta på LP-kurs med 

påfølgende forverring.  

Hvis jeg hadde tatt hensyn til symptomene og aktivitetsavpasset hadde jeg kanskje hatt et 

bedre liv i dag. Nå er jeg husbunden og sykere enn før jeg tok LP-kurs.  
Hverdagen består av tøffe prioriteringer som for eksempel å velge mellom å spise frokost eller 

å dusje. Jeg har blitt avhengig av mye hjelp fra mine nærmeste.  
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Men jeg vet at mange har det enda verre enn meg etter endt LP-kurs. Så at det påstås at det er 

ufarlig å prøve LP er jeg sterkt uenig i!  

Jeg er heldigvis født med et lyst sinn og har aldri drevet med verken 

bodyscanning/symptomsjekking eller vært spesielt plaget av helseangst. Jeg har heller aldri 

mistet håpet om at biomedisinsk forskning en dag skal føre til medisin, behandling og 

tilfriskning.  

Jeg har fortsatt mye planer og håp for framtiden, selv om jeg har vært syk i snart 23 år. Jeg var 

veldig motivert da jeg dro til London for å delta på LP-kurset. Følte jeg skyldte de rundt meg å 

forsøke alt for å bli bedre/frisk og å igjen kunne delta i mitt, min manns og mine barns liv.  
Det er vondt og vanskelig å se livet passere uten å kunne delta slik man ønsker, selv om jeg for 

lengst har akseptert at jeg er syk og forholder meg til mine begrensninger. De fleste hverdager 

inneholder heldigvis noen små gleder og ting å være takknemlig for også.  

Jeg har brukt tusenvis av kroner på en årelang og grundig utredning i helsevesenet før 

diagnosen ble satt, samt på privatleger og alternative behandlinger i håp om å bli frisk. Derfor 

er det temmelig provoserende når det fra noen påstås at de ME-syke som ikke blir friske av LP 

ikke ønsker å bli friske.  

Det eneste som har stabilisert formen og gitt noen gode dager innimellom har vært 

aktivitetsavpasning og noen kostholdsendringer, og intet har hatt så stor negativ effekt på 

form og livskvalitet som LP. Alt annet har blitt gjort etter tilpasning til fysisk form, mens vi på 

LP kurset fikk beskjed om å overse alle symptomer og leve som vi gjorde før ME.  

Jeg ble bedt om å slutte med smertestillende og allergimedisin også, for det var ME som gjorde 

meg allergisk og smertefull og nå «gjorde» jeg jo ikke ME lenger. Vi skulle også kvitte oss med 

alt som minnet oss om sykdommen; medisiner, kosttilskudd, diettmat, godstoler, sofaer, 

spesialsenger, rullestoler, hjelpemidler, samt folk som var negative rundt oss. Være seg 

ektefelle, kjæreste, slektninger eller venner.  
Man kan jo bare tenke seg hvilke fatale konsekvenser dette ville hatt for helse og livskvalitet! I 

ettertid er det lett å sammenlikne dette med hvordan en sekt opererer. 

Det er virkelig en skam at disse LP-aktivistene skal få fortsette å styre media og politikere fordi 

de har et bredt nettverk og bedriver lobbyvirksomhet for egen næring.  

De kjører på i beste konspirasjonsteori-stil med å benekte og ignorere fakta som f.eks. at 

seriøse forskere for lengst har lagt fram nok forskning som beviser at ME er en fysisk sykdom 

og at studier på kognitiv behandling faktisk viser at det ikke hjelper, men heller forverrer.  
I tillegg spres fake-news ved stadig å henvise til studier som i realiteten er diskreditert pga 

dårlig design og juks med resultat.  

Jeg er ufattelig takknemlig for at NEM stanset LP-studien som aldri burde vært godkjent av REK 

Midt. Det har hindret grådige og uærlige alternativbehandlere fra å få et sugerør i statskassa 

og alvorlig syke mennesker fra å bli presset til noe som kan få alvorlige konsekvenser for den 

enkelte og deres pårørende.  

Forhåpentligvis våkner snart enda flere leger, psykologer, forskere, politikere og samfunnet 

forøvrig og tar en titt på all oppdatert biomedisinsk forskning som nå foreligger både i Norge 

og i resten av verden.  
Det fremstår som helt absurd at vi her i landet fortsatt debatterer denne alternative potensielt 

svært skadelige, eller i beste fall virkningsløse, «behandlingen» når resten av verden for lengst 

har lagt den ballen død.  

Det er virkelig særdeles uprofesjonelt av særlig leger og forskere å synse om en sykdom de ikke 

har lest seg opp om nyere forskning på. Kanskje kan disse alternativ-forkjemperne nå stilne slik 
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at de ME-syke endelig kan få den omtale, behandling og hjelp som alvorlig syke faktisk trenger 

og fortjener. La oss håpe!  

Uansett; Lightning Process er i mine øyne ren svindel og potensielt svært skadelig for ME-syke 

og frarådes på det sterkeste! Trenger noen hjelp med det psykiske aspektet av å ha en fysisk 

alvorlig og kronisk sykdom, finnes det bedre, tryggere og langt billigere alternativer innen norsk 

helsevesen. 

 

 

8.0 Etiske betraktninger 

Utdrag: “Et ideal om full tillit til forskningen bør tilstrebes, men kan ikke stilles som premiss for 

gjennomføring av studier på kontroversielle felt. Det kan hevdes at kandidaten har en egeninteresse i 

et positivt utfall av studien, men alle forskere har en forforståelse, i betydningen av tro på egen 

hypotese, og gjør derfor studier for å undersøke disse. Det sentrale er å være bevisst hvilken 

forforståelse man har, og at studiedesignet tar høyde for dette, slik at den ikke får innvirkning på 

analysen av data.” 

 

Kandidat Live Landmark har etter vårt skjønn ved flere anledninger utvist dårlig redelighet. Det er 

noe vi mener å ha et godt grunnlag for.  

La oss ta et eksempel: 

 

4 januar 2009 ble det publisert en artikkel i Tv 2 

“Omstridt ME behandling gir håp.”        

https://www.tv2.no/a/12209635/   

Den handlet om Veronica 18 år som hadde blitt frisk av 

ME etter et 3 dagers kurs med Live Landmark. 

Veronica og Live Landmark var også gjester i TV-programmet 

God morgen Norge. 

«- Det er så godt. Det er kjempegodt.  

Det er jeg som har gjort jobben. Nå er jeg frisk.  

Jeg trenger bare å styrke opp musklene mine, sier Veronica. “ 

“- Vi ser at majoriteten hos oss lykkes. 

Det er ikke for hvem som helst. Folk må være motivert og 

det er hardt arbeid, sier kursleder i Aktivprosess, Live Landmark. 

- Dette er et treningprogram som vil endre hennes 

fysiologiske tilstand så framt hun gjør jobben.  

 Metoden er kjent. Men kombinasjonen er ny, sier Landmark.  

Hun bruker en kombinasjon av samtaleterapi, selvhypnose og  

coaching.”         
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06.11.2011 publiseres en ny artikkel i TV2:  

“ME-syke Veronica ble syk igjen etter å ha forsøkt Lightning Process.“  

 https://www.tv2.no/a/3630367  

 

“For tre år siden traff TV 2 Nyhetene Veronica, som da hadde 

 lagt på et mørkt rom i nesten to år.  

Etter tre dager med Lightning process erklærte hun seg selv frisk.  

Kort tid etter ble hun igjen dårlig.”  

Veronica sier:  

– “Jeg har ikke gitt opp håpet på at jeg skal bli frisk selv  

om jeg hadde virkelig et stort håp før denne behandlingen. 

 Jeg tenker bare at det ikke var den riktige behandlingen for meg. 

 For jeg forsøkte ikke bare LP en gang, men har deltatt på flere kurs.”  

 

 

 

I løpet av disse 3 årene hadde Live Landmark utallige muligheter til å rette feilinntrykket som ble gitt 

i den første artikkelen og fortelle sannheten om Veronicas “tilfriskning” til media. Likevel valgte hun 

å ikke gjøre det. I stedet har artikkelen ligget ute og generert nye kunder til Live Landmark i nærmere 

3 år.  

  

Landmark er tidligere journalist. Sommeren 2008 var hun ferdig utdannet LP-instruktør, allerede pr. 

31/12/09 hadde hun tjent 5 millioner kroner. I 2011 skrev Finansavisen at Landmark hadde tjent 10 

millioner på sin kursvirksomhet. Dette er samme tidsperiode som den “falske friskhistorien” ligger 

ute. Det er vanskelig å se at hun ikke har profittert på artikkelen- og at det ligger en egeninteresse i 

dette. 

Denne unnlatelsen å fortelle fakta står i sterk kontrast til for eksempel Rituximab studien, der 

forskerne valgte å dele resultatet på studien før tiden for å unngå at pasientene testet ut/brukte 

penger på medikamentet på det private markedet. Det er redelig og god forskningsetikk som flere 

burde etterstrebe. https://debortgjemte.com/2017/11/21/me-studien-pa-rituximab-er-negativ/  

Det skal sies at vi er mange med forverring etter LP som godt kunne vært i Veronicas sko og stilt opp 

for Live Landmark i et TV-intervju eller reportasje rett etter kurset. Rett og slett fordi vi gjennom 3 

dager var blitt indoktrinert med at -jo mer vi sa at vi var friske og jo høyere vi sa det - jo friskere ville 

vi bli. Da er det helt i “kursets ånd” å stille opp på dette. Kan man stille opp på tv eller i andre media, 

ringe rundt til venner og kjente og hevde seg frisk (selv om man ikke er det) så vil man med stor 

sannsynlighet også gjøre det i et subjektivt spørreskjema (selv om tilfriskningen ikke er reell). 

Det kan jo selvfølgelig være ulike årsaker til kandidatens unndragelse fra å fortelle sannheten i saken 

over. Men det å ikke foreta seg noe er et bevisst valg man tar - det vet en coach.  At hun ikke visste 

om Veronicas situasjon er svært tvilsomt i og med at Veronica deltok på flere LP kurs etter at 

artikkelen ble publisert første gang. 
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Penger og profitt er kanskje det mest opplagte. 10 millioner på 3-4 år er god butikk. 

Markedsføringsverdien på slike artikler er enorm. 

  

Man kan godt forsøke å være bevisst hvilken forståelse man velger å ha, men til syvende og sist er 

det stipendiatens fremtreden i hver enkelt samtale med deltaker som ligger til grunn for utfallet i 

studien og i det subjektive spørreskjemaet.  

  

Vi har derfor ingen tiltro til at kandidaten vil kunne gjennomføre prosjektet uten å sette føringer for 

resultatet.  Hun er den som skal vurdere om psykolog skal kontaktes for hjelp dersom noen har 

behov for det, samtidig blir et hvert behov for hjelp tolket som et klart “tegn” på at man ikke gjør 

metoden riktig.  

Dersom kandidaten melder inn en deltaker til psykolog/psykiater, minsker sjansen for positivt utfall 

av prosjektet. Et prosjekt hun har jobbet for hele sin LP-karriere. 

Kandidaten skal videre ha oppfølgingssamtaler med deltakerne etter 2/6/10 uker og 6 mnd.  

Man kan da overhodet ikke ha tillit til at hun ikke selekterer/vasker bort hendelser/tilbakemeldinger 

som ville hatt betydning for utfallet av forskningen når det i stor grad er hva hele metoden handler 

om. 

Vi har også hatt flere episoder der stipendiaten personlig har tatt kontakt og irettesatt tidligere LP-

deltakere fordi de har uttalt seg negativt om kurset. Flere opplever det som sekterisk, et forsøk på å 

målbinde for å unngå negativ omtale. Flere har funnet dette så belastende at de har valgt å ikke 

fortelle sin historie offentlig eller de har valgt å dele historien anonymt. Denne oppførselen mener vi 

er dypt uetisk av kandidaten. 

 

Et medlem i gruppa kommenterte følgende om stipendiaten da nyheten om ny 

godkjennelse av LPstudien ble publisert:  

“Jeg har vært ME syk i mange år, og prøvd LP kurs flere ganger. Et stort problem har vært at 

troverdigheten til kursleder har vært lav da hun har brukt hersketeknikker og vært ufin i språk 

og væremåte. Siden spørsmålene du etterhvert skal besvare ikke gir deg mulighet til å si 

hvordan du egentlig har det, men tvinger deg til å si at du er frisk, vil resultatene av studien LL 

skal gjennomføre være fullstendig villedende, feil og bare gi henne de svarene hun vil ha. I 

forskningsøyemed er dette en katastrofe. Jeg blir trist og frustrert når denne studien vil gi 

norske helsemyndigheter og NAV nok en grunn til å sende svært syke mennesker videre ned i 

desperasjon.”  

 

Monica forteller: 
Jeg fikk ME i 2009, diagnosen ble satt av spesialist iht. Canadakriteriene på Levanger sykehus i 

ca. 2012. Hvorfor jeg fikk ME er vi usikker på.  
Jeg fikk anbefalt kurset av en nabo som hadde vært på kurs med datteren sin. Tok kurset hos 

Live Landmark i ca. 2013.  

Før kurset måtte vi godkjenne og tro på at dette virket før vi fikk være med. Da vi kom på 

kurset måtte vi tro at det var vi som gjorde ME, og at vi var friske.  
Så fort vi kjente symptomer eller slitenhet skulle vi fortrenge dette med å gå igjennom en 

prosess der vi skulle stoppe dette. Vi fikk utlevert et kort som vi fikk med hjem første dag og 

trente på dette. Ble lovet oppfølging, men fikk ikke det. Jeg var i den tiden i utlandet i perioder 

pga at min mann jobbet der på prosjekt og hun skulle kontakte meg på Skype, noe hun ikke 
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gjorde. Vi måtte skrive under på at dette hadde virket, og å ikke fortelle om metoden videre. 

Jeg fikk ikke kopi av dette.  

 
Jeg ble mye verre etter kurset, og nå er jeg husbundet. Min datter tok også kurset, hun fikk 

diagnose på St. Olavs av spesialist. Hun fikk ME etter kyssesyken. Hun har vært syk siden 

2008/2009 (15-åring), husbundet og mye sengeliggende.  
Hun ble helt fortvilet etter kurset, og dårligere.  
Hun fikk oppfølging 2 ganger av Live Landmark og under disse samtalene fikk hun beskjed om å 

kaste alle sine klær som hun forbundet med ME og starte på nytt.  Anbefaler ikke dette kurset 

til ME pasienter overhode. 

 

Maren og Mona (mor) forteller:  
Maren: For vel 10 år siden trodde jeg at jeg var frisk. Jeg var helt overbevist faktisk. Begynte å 

trene meg opp for å kunne dra på folkehøgskole med friluftsliv og hundekjøring. Endelig skulle 

jeg få være med på noe som «alle» andre 19-åringer var med på! Jeg skulle få nye venner. 

Være en del av et fellesskap. Det var en ting jeg hadde gått glipp av de 3 siste årene. Men nå! 

Ja, nå sto jeg på terskelen til et nytt liv! Jeg var jo frisk, ikke sant? Jeg var ikke lenger syk fordi 

jeg ikke gjorde syk!  

 
Det hadde jeg sluttet med 2 år tidligere. Jeg var frisk fra ME!  
At jeg ikke siden 2008 klarte å gå lengre på skolen enn 1,5 til 2 måneder – der jeg var maks 5 

timer i uken. Det var bagateller nå! Jeg bare gadd jo ikke og ikke var det gøy å begynne i 

1.klasse (vgs) for tredje gang heller. Og att på til samtidig som min lillesøster startet sitt 

vgsløp.. At jeg også prøvde meg i jobb, og det ikke fungerte heller……. Nei sånt tenkte jeg ikke 

på engang!  

Nå var jeg i hvert fall ferdig med å ha ME! (gjøre ME)! Livet skulle begynne for alvor. For det er 

bare å ville det nok. Det hadde Live Landmark sagt to år tidligere. For HUN var blitt frisk fra 

ME. Hun gjorde ikke ME lenger. Det så vi jo alle som satt i den kjelleren på et rehab.senter i 

Bærum. Jeg syntes det var rimelig kleint å stå der og trampe i gulvet, rope «STOPP» og dytte 

hånden frem som et stopp-tegn. Så etter første dag gjorde jeg heller prosessen inni hodet mitt.  
Hele tiden gjorde jeg prosess når mamma ble dradd rundt på shopping i Oslo sentrum. For jeg 

var blitt frisk – etter første kursdag. Og vi hadde to kursdager igjen. 

Jeg trodde på, og hadde tillit til Live Landmark. Hun ville ikke skade meg. Det var hun klar på. 

Men hun sa også at jeg måtte ville det nok, og det kan jeg love at jeg ville!“...... “Siden jeg var 

mindreårig og ganske dårlig, var det mamma som hadde alle fullmakter til å ordne med 

kontakten med Live Landmark, papirer etc ang kurset. Jeg ble holdt løpende underrettet av 

mamma om hva som skjedde før kurset, men jeg orket ikke engasjere meg særlig. Var rett og 

slett for syk.  
Så her kommer mamma sin «historie»:  

Mona: Alt videre skjedde i tett samarbeide med min datter, men hele hennes engasjement gikk 

ut på: få meg frisk! Dermed ble det i realiteten mitt ansvar å ta valgene. Jeg hadde kontakt 

med LL på telefon og fikk noe skjema som skulle fylles ut. Jeg overbeviste LL at min datter var 

100% motivert for dette og vi fikk plass på kurset. Vi – fordi jeg måtte være med på hele kurset 

da min datter var under 18 år. Dette følte både min datter og jeg var veldig betryggende”.... 

”Min datter ble litt hyper etter kurset og jeg hadde min fulle hyre med å få henne til å forstå at 

det går an å ta det litt med ro. (stikk imot alle råd vi hadde fått)  

Jeg så på min datter at hun var langt fra frisk og bare ventet på et solid krasj. Da hun 

proklamerte at hun ville på folkehøgskole, nesten så langt nord vi kommer i dette landet – fikk 

jeg panikk, men ville ikke stoppe henne. Jeg så og hørte at hun slet veldig, men likevel presset 
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hun kroppen hele tiden. Hver Dag. Hun reiste, prøvde seg, fortalte meg langt fra hele 

sannheten om hvor dårlig hun var der, og krasjet opp til flere ganger i løpet av året. Jeg måtte 

reise nordover for å hente hjem alle tingene hennes da hun ble for syk til å ta del i avslutningen 

av skoleåret. De neste årene var hun veldig dårlig. Til dels sengeliggende. 

Jeg ringte et par ganger til LL i denne perioden og fortalte henne hvordan det var fatt med 

datteren min.  
Hun (LL) sa til meg at det ikke var mulig at hun var så dårlig.  
Sitat: «Du/dere har jo skrevet under på at hun er frisk. Da gjør hun fortsatt ME og det må hun 

slutte med.»  

Min jobb som mamma ble å fortelle min datter, om igjen og om igjen, at det at hun fortsatt var 

syk, hadde ingenting med hennes manglende vilje til ikke å bli frisk... Nå, 12 år etter LP-kurset, 

har hun innsett at hun ikke er frisk. Og at hun må aktivitetsavpasse for å klare å ha et bra liv.  

Dessverre møter både hun og jeg fortsatt mye stigma. Mange har hørt om disse 

vidunderkursene som gjør deg frisk på 3-4 dager.  
Men få gidder å følge med på det som skjer på forskningsfronten ute i verden. Mantraet vi 

møtes med blir da: det finnes ingen markører for ME. Altså sitter det i hodet.  Som mor 

forsvarte jeg mitt valg om å la min datter ta LP-kurset med at det er greit å ha noen verktøyer 

å hjelpe seg med i tunge, mentale perioder. Jeg hadde null overskudd den gangen til å 

dypdykke i alt rundt ME.  

Selv hadde jeg jobbet med motivasjon på flere nivåer i årevis og tenkte den gangen: hva kan gå 

galt? Jeg opplevde heller ikke det voldsomme presset på at «det er din skyld om du ikke blir 

frisk». Men har dessverre i etterkant sett at det har nok påvirket min datter i veldig stor grad. 

Og har jobbet masse med henne for å heve selvbildet i forhold til at din ME-sykdom er ikke din 

skyld!  
Og da jeg kontaktet LL et par år etter, viste hun hvem hun virkelig var og hva hun og LP sto for. 

I dag anbefaler jeg ikke LP til noen! 

 
Virgun forteller: 
Jeg ble syk av ME for ca 25 år siden. Var allerede ufør på grunn av utmattelse og vondt i 

kroppen før jeg fikk ME diagnosen. Jeg er litt usikker hvor lenge det er siden jeg tok LP kurset, 

men det er over 10 år siden. Det var min pappa som fortalt om LP kurset til meg. Min 

tremenning hadde fortalt han om det.  
Jeg husker av alle deltakerne på kurser så var det kun jeg og ei dame som ikke følte oss bra. Det 

er fint at man tenker positivt og prøver litt ut hva man tåler osv. Men den metoden de bruker 

på kurset er så utrolig feil. 
Mennesker med ME må egentlig være den verste gruppa å kjøre det kurset på.  

På kvelden etter første dagen satt jeg i badekaret og gråt så mye, jeg har aldri følt meg så 

knust. Jeg bestemte meg for at jeg ikke ville møte opp på dag to. Jeg var helt vrak på morgenen 

men familien overtalte meg til å møte opp. Jeg ble så klart kjørt inn.  
Jeg bare satt der og orket ikke snakke. Utover dagen følte jeg meg mere å mere rar i hode. Hele 

hode var ømt, det var som å ha bomull i hodet og jeg var svimmel og hadde hjertebank. Det 

nyttet ikke si noen ting til Landmark om det for det var vår egen skyld, vi gjorde oss selv syke.  

Resten av gjengen var veldig gira og de skulle ut på byen og drikke øl på kvelden. For nå var de 

blitt helt frisk sa de. Jeg tenkte at de var en gjeng som var deprimerte eller noe. Jeg syntes det 

var helt sprøtt at de kunne bli friske om de hadde ME.  
Vi måtte skrive under på vi var blitt bedre, når man har kroppen full av adrenalin og er blitt 

fullstendig hjernevasket så skriver man under på det. Man ble fullstendig overkjørt. Jeg husker 
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det stod at vi skulle få servert frukt hver dag. Det sto et fat der meg 4 skrukkete epler, ingen 

rørte de. Må bare nevne det. Viser hvor lista på kurset lå, manko av respekt.  

Jeg kræsjet selvfølgelig etterpå. Jeg ble veldig syk i lang tid etter kurset, så jeg ble ganske 

skremt. Jeg hadde vært sengeliggende i flere år da jeg fikk ME. Jeg var redd jeg ikke skulle 

komme meg igjen etter LP.  
Papirene vi leste før vi begynte på kurset var helt...ja man finner ikke ord egentlig... skjema vi 

fylte ut og KURSET. Jeg blir sint og tårene kommer når jeg tenker tilbake og skriver om dette. 

Fra A til Å så er LP brutalt og rått for en som er alvorlig syk. Jeg tenker det kan være farlig. De 

får folk til å føle så dårlig om seg selv. Om deltakere ikke er sterke nok og takler det da er det 

skummelt. Da er det ikke sikkert de greier å leve mer.  

Har du ME så fraråder jeg deg på det sterkeste å ta noe LP kurs. I dag forsøker jeg å leve 

innenfor tålegrensen min. Jeg er i en dårlig periode nå, så jeg må holde meg mest inne. Jeg 

skulle ønske jeg hadde mer kapasitet til barnebarna mine og familien min, det er en stor sorg. 

Jeg skulle ønske jeg kunne være mer sosial. Når jeg får det til er det beste for meg er å være ute 

i naturen. Ei hytte står høyt på drømmelista mi. 

 

https://twitter.com/Livelandmark/status/543315425380270080 

 

 

11.Brukermedvirkning 

Utdrag: “Brukerperspektivet er ivaretatt via den frivillige organisasjonen Recovery Norge (RN), samt 

av en pasient som ikke er medlem.”  

 

LP og RN sin policy har alltid vært å fjerne negative historier om LP, og alle kommentarer og innlegg 

med kritikk/erfaringer med forverring har blitt sensurert bort fra deres sider på sosiale medier. Dette 

begrunnes med at negative brukererfaringer vil kunne frarøve fremtidige deltakere håp og 

motivasjon for bedring. Ved å fortløpende sensurere enhver negativ/kritisk tilbakemelding har de 

effektivt skapt et bilde av LP som en mirakelkur for ME syke. Dette stemmer ikke med vår erfaring. 

Det tidligere LP-deltakere forteller i vår gruppe, står i sterk kontrast til prosjektgruppens 

opplysninger i prosjektsøknaden. 

  

Merk at våre brukerhistorier med forverring gjelder deltakere som har fått diagnosen ME etter 

utredning i helsevesen. Disse er mer relevante enn brukerhistorier på diffuse utmattelsestilstander, 

RN er som kjent ikke opptatt av diagnoser og koker suppe på alle slags selverklærte tilstander. 

 

SLUTTINNLEGG 

Til slutt en liten kommentar til påstander som stadig blir forsøkt pålagt “ME samfunnet” for å 

diskreditere våre erfaringer og meninger. Beskyldninger om aktivisme, frykt, håpløshet, avhengighet 
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av egen sykdom, motstand mot psykologisk behandling,  viljeløshet o.l. har vært massive fra  

gruppen som nå skal forske på pasientgruppen.     

Dette internettbaserte “ME samfunnet” som det henvises til i søknaden består av flere tusen ME-

syke mennesker, den ene gruppen alene har nærmere 6000 medlemmer. En god del av de som skal 

rekrutteres til dette prosjektet befinner seg trolig i dette “ME samfunnet”. Maktbalansen og tilliten 

til prosjektet er i utgangspunktet helt skakkjørt.  

Hvilken nytte har et kart om det ikke stemmer med terrenget?  

Å forsøke å undergrave kredibiliteten til varslere fra “ME samfunnet” vitner om et etisk kompass ute 

av styring. Det bør være til alles interesse at alle forhold rundt LP kommer frem.  

Det er ikke synonymt med at vi med en negativ erfaring med metoden er fryktfulle, inkompetente 

aktivister som ikke forstår vårt eget beste. Vi håper virkelig at denne hetsingen av pasienter en dag 

får sin egen studie, her kan mye gjøres annerledes. 

 

At REK Midt i fullt alvor mener at denne ordmanipuleringen og diskrediteringen av en sårbar 

pasientgruppe er innenfor rammene av god etisk forskning er mildt sagt svært bekymringsfullt.   

Brukermedvirkning i forskning er nedfelt i loven. I forbindelse med tildeling av midler til ME-feltet 

mener Forskningsrådet at pasienter kan styrke forskningen. Da bør det i alle fall foreligge en liten flik 

av respekt og ydmykhet for den erfaringskompetansen ME-pasientene sitter med. 

I medisinsk forskning veier negative resultater tyngre enn positive. Dersom en pasient blir bedre og 

en blir like mye sykere, så er ikke resultatet i sum egentlig null. Bevisbyrden må nødvendigvis være 

mye sterkere for positive resultater enn for negative.  

Det er en leges første plikt å ikke gjøre skade, og å opplyse på en ordentlig måte når han vet at en 

behandling er potensielt skadelig.  

 

Helene forteller:  
To opphold med i behandling i Tyskland fikk meg opp fra å være sengeliggende med ME til å 

være litt på beina hver dag. På den samme tiden sto flere mennesker frem i mediene og sa at 

de hadde blitt friske fra ME på et helgekurs. De hadde vært sengeliggende slik som meg, eller 

til og med lenket til rullestol. Etter LP kurset erklærte de seg friske.  
Ingenting skulle stå uprøvd for å komme meg ut av det fengselet kroppen min nå hadde blitt. 

15000 kroner kostet kurset, den hørtes lav ut i forhold til livskvaliteten jeg kunne forvente i 

etterkant. For å kunne delta på LP kurset måtte vi bli godkjent. Jeg fylte ut et skjema. 

Spørsmålene gikk på om jeg var motivert til å ta ansvar for eget liv og helse.  
Jeg skulle ikke være noen dårlig elev så jeg forberedte meg på alle måter. Jeg fortalte alle 

vennene mine at etter dette kurset kom jeg til å være frisk. Jeg la planer om å gjøre ting jeg 

ikke hadde gjort på et par år; gå på kino f.eks. Vennene mine fikk beskjed om at vi heller ikke 

skulle snakke noe om sykdom etter kurset.  

Ikke i min fjerneste fantasi kunne jeg se for meg at folk gikk til avisen å sa de var friske hvis de 

ikke var det. Senere skulle jeg lære at LP sin definisjon av frisk var en ganske annen enn min 

egen.  
Jeg ble oppringt av kursleder før kurset for enda en sjekk om jeg var klar. Hun hang seg opp i at 

jeg mente jeg hadde blitt friskere etter behandling i Tyskland. Eneste måten dette kunne ha 

skjedd, følge henne, var pga placebo. Dette var vanskelig for meg å forstå siden jeg først ble 

alvorlig mye dårligere, før jeg så kom meg etter flere uker.  
Av kursdeltakerne hadde noen ME og noen var utbrent. Diagnosen hadde ikke noe å si, årsaken 

var det samme. På kurset ble vi forklart ME på følgende måte; Det startet med en influensa 
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som varte lenge. Dere ble redde den ikke skulle gå over. Denne frykten opprettholdt 

symptomene.  
Forklaringen var vanskelig å forstå siden jeg ikke reflekterte over halsbetennelsen før i 

etterkant. Mellom halsbetennelsen og full stopp med ME rakk jeg f.eks å ta dykkerlappen.  
ME hadde flere underkategorier; angst, depresjon, overveldelse og dårlig selvtillit. Av disse 

kategoriene var det underkategorier, blant annet; nervøs, trist etc. Alle på kurset kjente seg 

igjen i noe.  
Når jeg ser tilbake, hadde alle kjent seg igjen i dette. Hvilket menneske går gjennom livet uten å 

føle seg trist, nervøs eller redd? Alle disse plagene var noe vi GJORDE selv. Vi VAR friske, vi 

GJORDE ME. Fra passivt til aktiv rolle i sykdommen. Frisk betydde ikke i denne sammenhengen 

ikke symptomfri, og langt ifra arbeidsfør. 

Prosessen gikk ut på å spørre oss selv; Am I having the life I love? Hvis svaret var nei grunnet 

symptomer eller negative tanker skulle vi coache oss med en enkel regle og visualisere ønsket 

resultat.  
Dag 1 gikk fint, dag 2 begynte jeg å gråte da jeg kom på kurset, og brukte halve dagen på å 

gråte på bakerste rad. Vi hadde blitt forklart hele mysteriet LP, og jeg kjente at det var ikke 

nok. Det var ikke hele forklaringen på min sykdom.  
Jeg hadde gjort symptomer siden kursstart, og gjort prosessen så mye at jeg var utslitt og 

hadde tykkere hjernetåke enn noen gang. Det at jeg gråt så mye tolket jeg som at kurset var 

rett. Jeg syntes selv at jeg var dramatisk.  

Etter disse kaotiske dagene, skrev jeg under på at jeg hadde blitt frisk av LP? JA! Vi hadde fått 

det under huden at vi VAR friske, men GJORDE syk som jeg nå jobbet med å slutte å gjøre. Etter 

kurshelgen fortsatt jeg å bruke prosessen og trappe opp aktivitetsnivået, slik jeg hadde lært. 

Jeg kjente heller ikke etter hvordan kroppen hadde det. Å sjekke kroppen for symptomer var en 

del av det som var å GJØRE ME. Å dele erfaringer med andre ME- pasienter kunne også gjøre 

oss syke, så jeg holdt meg helt unna forum på nettet hvor folk diskuterte sykdom.  

Legen sendte meg på rehabilitering for folk som ville tilbake i arbeid. Det gikk ikke bra, jeg 

måtte avbryte og legge meg rett ut i månedsvis for å komme meg igjen. Slik fortsatte jeg å 

prøve alt, som en utgave av Jim Carreys rolle i «YES, man». PÅ NAV lo de da jeg ønsket å være 

med en venninne på jobb. Hun var mellom studier og jobbet i en enmannskantine. Jeg ble med, 

satt og holdt henne med selskap. At jeg fikk sterk hodepine og ble svimmel av 

synsforstyrrelsene valgte jeg å se bort fra.  
Jeg hadde vært ute av arbeidslivet noen år, det var vel naturlig å bli sliten når jeg prøvde meg 

igjen, tenkte jeg. At jeg egentlig ikke gjorde noe i det hele tatt så jeg bort ifra.  
Sett utenifra kunne det virke som jeg ble mye friskere, siden jeg plutselig gjorde mer. 

Sannheten var at formen svingte voldsomt. Jeg lå hjemme i sengen i ukesvis, månedsvis.  
Det vanskeligste å tenke tilbake på er hvordan jeg løy til de rundt meg, direkte og indirekte. Jeg 

sa jeg var frisk, de periodene jeg var veldig dårlig unngikk jeg å svare folk. Jeg visste ikke hva 

jeg skulle si lenger. Jeg fant også på masse unnskyldninger for symptomene mine, som ikke var 

at jeg gjorde ME. Det var influensasesong, pollensesong, mandag eller fredag. Slik opprettholdt 

jeg livsløgnen.  
Når jeg ser tilbake er det tydelig at jeg mistet meg selv.  

Det gikk noen år med svingende form og diverse forklaringer på dette. Så fant jeg ut at jeg var 

gravid, jeg ble så lykkelig. Jeg hadde gledet meg til å bli mamma så lenge jeg kunne huske. 

Graviditet var den perfekte bortforklaringen på hvorfor jeg måtte ligge på sofaen et halvt år, 

uten å gjøre noe særlig. Jeg klarte å ha babyen hjemme i 18 mnd. Hensynet skulle være til han, 

ikke til helsa som jeg uansett jobbet med å GJØRE bedre. Når han sov, sov jeg. Det var ingen 

kapasitet til å gjøre noe annet. Jeg hadde tunnelfokus på babyen, og kollapset på sofaen hver 

kveld.  
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Opp som en løvemamma, ned som en skinnfell. Lykken over å bli mor var så sterk at jeg tålte 

flere symptomer enn noen gang.  

Sommeren før sønnen min skulle starte i barnehagen startet magefølelsen å bli dårlig. Jeg var 

for syk til at det kunne være fordi jeg var småbarnsmor. Sønnen min var frisk og sov godt om 

natta. Jeg begynte også å føle meg for voksen til at det kun var noe «flink pike greier» som 

skulle brenne ut i løpet av noen år”.....”Magefølelsen startet å bli ordentlig dårlig mot høsten, 

ønsket om å unngå virkeligheten var enormt.  
Hadde jeg virkelig satt et barn til verden uten at jeg hadde klart å GJØRE frisk?  
Da høsten kom og barnet startet i barnehage var det ingen mulighet å flykte lenger. Jeg klarte 

ikke stå opp hver dag og følge han til barnehagen.  

Det var ingen forklaring på dette annet at jeg var skikkelig syk. Nederlaget var et faktum. 6 år 

etter at jeg ble syk måtte jeg gå gjennom ny sorgprosess over livet jeg mistet. Nå føltes det 

enda verre enn første gang, nå hadde jeg ansvar for et barn. Denne delen av historien er litt 

borte fra hukommelsen min. Slik er det med ME, hukommelsen er dårligere jo sykere man er.  
Legen min syntes ikke ME diagnosen passet meg lenger siden jeg var så trist og engstelig, hun 

valgte å fjerne den.  
Fra NAV kom det signaler på at tiden på arbeidsavklaringspenger var på vei til å renne ut. Der 

sto jeg plutselig uten diagnose, rettighetene var på hell med et barn under 2 år.  

En kveld jeg var ordentlig desperat søkte jeg etter ME på facebook. Jeg kom over noen sider for 

ME pasienter. «Jøss. Er det flere som ikke klarer å GJØRE frisk» tenkte jeg svært sjokkert. Det 

var det, flere tusen. Jeg skrev mitt mest desperate innlegg noensinne. Er jeg frisk, er jeg syk, 

skal jeg trene, hvile? Kan legen fjerne diagnosen, har jeg ikke rettigheter? Jeg har jo barn.. osv.  
Responsen var overveldende. LP var en veldig vanlig grunn til at folk hadde hatt vonde 

opplevelser. Skammen over situasjonen jeg hadde satt meg og sønnen min i, lettet etter ett 

minutt på gruppa. Jeg fikk hjelp til hva jeg måtte gjøre videre for å få ting i system. Til min 

overraskelse fantes det spesialister som mente ME var fysisk og noe man skulle ta hensyn til. 

Jeg fikk diagnosen satt på nytt, med strenge instruksjoner om å holde meg innenfor 

tålegrensen min og spare litt energi hver dag. 

Dette har jeg gjort nå i ca 7 år og jeg har vært så heldig at jeg har blitt mye friskere. Dessuten 

er sykdommen godt regulert. Hvis formen min tilsvarte alvorlig/moderat på det verste, er den 

nå oppe i lett.  
Ikke har jeg bare blitt dårligere (og gjort livet mitt til et kaos) av LP, men jeg har også blitt 

friskere av å gjøre helt motsatt. Det er skremmende at det er mulig å bli så hjernevasket at 

man kan tro man er frisk når man åpenbart ikke er det.  
Jeg velger å ikke skamme meg, når behovet er stort nok så gjør mennesker hva som helst, det 

gjelder også meg. 

 

Venke forteller: 
På det tidspunktet jeg tok kurset, hadde jeg null, niks, INGEN kunnskap om sykdommen jeg 

etter mange års skremmende og vonde symptomer endelig hadde fått diagnose på. 

Sykdommen het ME, og jeg hadde aldri hørt om den tidligere.  

Som de fleste andre, hadde jeg gjennom mange år stadige forverringer som følge av at jeg 

gjorde det jeg orket når jeg egentlig ikke orket. Jeg visste ikke bedre. Så da noen med samme 

diagnose fortalte om tilfriskning av LP, så måtte jeg selvsagt prøve. For hvem vil ikke bli frisk? 

Og hva kunne skade med å prøve?  

I ettertid har jeg forstått at jeg var et lett bytte: -Uten kunnskap om sykdommen og i fortvilt 

søken etter bedring. Så da tok jeg kontakt med en LP-instruktør:  
Før jeg ble akseptert som kursdeltaker måtte jeg fylle ut et spørsmålsskjema og skrive under på 
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at jeg skulle akseptere instruktørens budskap uten å være kritisk eller stille spørsmål ved dette. 

Skjemaet ble sendt inn og jeg fikk klarsignal på at jeg var akseptert som deltaker. 
 -Slik får man deltakere som er «klare for forandring», og siler ut de som er kritiske til metoden. 

-For er du kritisk, virker ikke metoden, dessuten ødelegger du for andre deltakere hvis du er 

tvilende, det blir man innprentet fra starten av.  
Jeg skrev også under på at jeg selv var ansvarlig for utfallet av kurset, slik gikk instruktøren fri 

hvis følgene av kurset/metoden skulle bli forverring. -Alle deltakerne skrev under på det samme 

skjemaene, det var vanlig prosedyre.  

Her er hva vi lærte på kurset: Metoden: Når symptomer kommer, skal du trå på et ark hvor det 

står 1.STOPP! Deretter skal du trå på et ark hvor det står 2.NÅ/VALG. Så skal du velge mellom 

et ark hvor det står 3.GRØFTA eller et ark hvor det står 4.ET LIV DU ELSKER.  
Denne runden skal visualiseres hver gang du får symptomer eller har sykdomstanker.  
Gjennom hele kurset lærte vi at -Du GJØR ME, du HAR ikke ME, og du kan velge om du vil 

fortsette å gjøre ME. -Vi lærte også at vi må TRO på metoden for at den skal virke.  
Vi fikk også beskjed om å kvitte oss med hjelpemidler, hvilestoler etc. ALT som minner om 

sykdom måtte fjernes fra livet, det være seg mennesker eller gjenstander, tanker eller følelser. 

Vi ble også bestemt frarådet å ha kontakt med andre ME-syke, og vi fikk beskjed om å fortelle 

oss selv og omverdenen at vi var friske. Alt dette var nødvendig, ellers ville ikke metoden virke.  

Vi på kurset ble oppfordret til å holde kontakt og støtte hverandre og «stå sammen mot 

negative holdninger». -Vi lærte altså å lyve for oss selv, vi lærte å fortrenge symptomer og vi 

innbilte oss at vi var friske. For vi hadde jo lært å slutte å gjøre ME.. Vi fikk også streng beskjed 

om IKKE å avsløre hva metoden gikk ut på!  
Dette fordi det da ville ødelegge for andres motivasjon og dermed også muligheten for andres 

tilfriskning.  
Dette budskapet sammen med beskjeden om at vi kunne bli rettslig forfulgt dersom vi delte 

kursmaterialet med noen, fikk meg til å holde munn om hva jeg visste i mange år. Smart 

konsept, ikke sant? 

 -Vi skrev også under på at vi var friske: Tredje og siste kursdag svarte vi på et skjema med 

spørsmål hvor et av dem var: «Har du ME?« Da svarte vi «NEI« -Fordi vi hadde lært at vi måtte 

slutte å » gjøre ME».  
Så ble disse skjemaene samlet inn, med deltakerenes underskrift på at vi ikke hadde ME mer. -I 

etterkant ble disse svarene brukt som tilfriskningstall etter LP-kurs. Mange har prøvd å få 

skjemaene tilbake uten hell.  
LP- instruktører og deres støttespillere påstår at dette ikke er sant, men jeg kan sverge på at vi 

på vårt kurs gjorde dette. Dette bekrefter også mange jeg har kontakt med som også har tatt 

LP-kurs.  

Det tok nesten et år før jeg måtte innrømme for meg selv at jeg var grundig lurt. Jeg ble sykere 

og sykere, selv om jeg brukte metoden hele tiden. Ingen på mitt kurs ble friskere, og en ble 

livstruende syk etter noen måneder. -Altså kurset som lovet oss å bli friskere, gjorde oss i stedet 

sykere. Jeg kjenner til mange som forteller om at de har fått store psykiske problemer i 

etterkant av kurset når de ikke har blitt friske, og enda flere som har fått kraftig forverring 

generelt, av alle sykdommens symptomer. Noen har sågar gått fra oppegående til 

pleietrengende. -Og dette kan bli både langvarig og i verste fall varig. Fordi de har presset seg 

til å late som om de er friske.  
-Man pakker budskapet inn i medisinske termer slik at det skal se seriøst ut. Og slik lurer man 

folk til å tro på metoden. Slik jeg selv ble lurt.  
Skal jeg være flau fordi jeg lot meg lure? Nei!  
Fordi: Når man søker seg inn på disse kursene, så vet man INGENTING om hva metoden går ut 

på. Man har fått noen forestillinger om at LP er noe helt spesielt. Og nettopp fordi noen påstår 

de har blitt friske av ME pga denne metoden, SAMTIDIG som det aldri avsløres hva metoden 
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går ut på, går man på limpinnen.  
Man blir nysgjerrig, er desperat etter å bli frisk og har valget mellom å stole på de som forteller 

eller tro at de lyver. Og så vondt vil man jo gjerne ikke tro om folk?  

MEN: Etter selv å ha lært hva dette kurset går ut på, så vet jeg jo at det å lyve for seg selv (og 

dermed omverdenen) ER selve metoden! I andre sammenhenger kaller man dette for 

hjernevask.. Så påstår LP-instruktører at man kan lese om alt i bøker skrevet om LP.  
Det påståes at der står detaljerte beskrivelser av selve metoden, samt at det er fullt lovlig å 

fortelle om metoden til alle andre bare man ikke reproduserer kursmaterialet. Det påståes også 

at man ikke skriver under på at man er frisk/har sluttet å gjøre ME, samt at det ikke er forbudt 

å stille kritiske spørsmål på kurset.  
Da sier jeg: Så bra da!  
Da er det bare å fortelle i vei, være kritisk og slutte å lyve for seg selv!  
Men: det er ingen som tilbakeviser påstanden om at du selv er ansvarlig dersom du blir 

sykere…Og dette punktet er det aller viktigste. Blir man sykere etter LP, har man ingen 

rettigheter, da det er en kommersiell, alternativ behandling.  

Til slutt: Jeg håper flere med negativ/ingen effekt av LP deler sin historie her på siden. Det er 

vesentlig å fortelle om baksiden av denne metoden, da instruktører og støttespillere aldri som 

jeg har sett innrømmer at mange har blitt sykere av LP. Når dette fakta tilbakeholdes, må vi 

som har opplevd det, fortelle om det selv. OG siden alt står i en bok, så er det jo bare å fortelle i 

vei. Hemmeligholdelsen av denne metoden og konteksten rundt, bør være over nå. -Før flere 

blir skadet. 

 

Anonym forteller: 
 Jeg har gått på LP-kurs.  
Jeg var en av de som ble «helt frisk» rett etter kurset og jeg var skikkelig frelst.  
Fire år senere fikk jeg en kraftig depresjon. For å bli bedre av depresjonen måtte jeg forkaste alt 

av LP-tankegang som hadde distansert meg totalt fra virkeligheten og forårsaket en 

skyldfølelse som jeg ennå ikke har blitt kvitt. 

Jeg begynte gradvis å få et annet syn på LP og snakket med foreldrene mine om det. De fortalte 

at de aldri hadde oppfattet meg som frisk, for jeg sov fra etter skolen til kvelden og pappa hadde 

flere ganger vært nødt til å bære meg ned trappene fra sengen til badet, mens jeg var nærmest 

bevisstløs. De hadde imidlertid vært med meg på kurset og visste at det å tro at man var frisk 

var en viktig del av kurset, så de ville la meg forsøke.  

Jeg husker at jeg slet veldig med skoleoppgaver og at jeg en gang fikk et anfall på skolen. Det 

var mens jeg var aktiv i skolerevyen og jobbet mye. Jeg lå på gulvet og kunne ikke bevege meg. 

Flere elever samlet seg rundt meg og jeg husker jeg var skikkelig flau. Mer husker jeg ikke, men 

jeg tror faren min måtte komme og hente meg.  
På skolen var jeg også kjent for å være distré, for hvis det lå et eller annet gjenglemt noe sted, 

så antok folk at det var mitt. I ettertid forstår jeg at dette sannsynligvis må ha vært hjernetåke.  
Etter at jeg fikk alvorlig grad av ME som følge av influensa, har jeg hatt flere epilepsilignende 

anfall og lammelser. I dag lytter jeg til kroppen. Jeg er positiv, men bortsett fra det bruker jeg 

ingen LP-teknikker.  
Jeg gjør aktivitetsavpassing og det har hjulpet meg med å få mer kontroll over symptomene 

mine.  
Hvis det er én ting jeg angrer på i livet mitt, så er det at jeg ikke kom i gang med 

aktivitetsavpassing med én gang. Da kunne jeg kanskje hatt en mild grad i dag. Hadde jeg ikke 

tviholdt sånn på LP-tankegangen, hadde jeg kanskje lært å akseptere sykdommen min og ikke 

følt så mye skam.  
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LP var en unødvendig omvei og det kunne gått skikkelig galt ettersom jeg var svært suicidal på 

et tidspunkt.  

Jeg er helt for at voksne mennesker skal kunne velge å forsøke LP, men barn og ungdom burde 

ikke bli kastet ut i dette, og spesielt ikke av helsepersonell. Uten erfaring og kunnskap, er man 

lett påvirkelig. Jeg slukte alt som ble sagt på LP-kurset og fikk svi i ettertid.  

-Vær så snill, gi kursdeltakere, spesielt barn og unge, informasjon om risikoen og fortell dem, på 

nytt og på nytt, at de IKKE er skyld i egen sykdom. Det er så viktig!  

Vi må huske på at ME foreløpig, siden det ikke er biomarkører, i praksis er en sekkediagnose med 

flere typer utmattelsestilstander, hvor noen sikkert kan ha nytte av LP. Problemet oppstår når 

man ikke erkjenner nyansene. Ved å legge lokk på pasienters negative erfaringer med LP og kun 

fremstille glansbilder, hindrer man fremskritt i forskningen, som på sikt kan øke forståelsen av 

ME og forhåpentligvis gjøre enda flere friske. 

 

Camilla forteller: 
Dette har sittet langt inne og fortelle, men jeg skal gjøre et forsøk.  

Jeg er en -78 modell som fikk ME etter mononukleose/kyssesyken julen -96.  
Det tok omtrent to år før jeg fikk en komplett diagnose: «postviralt kronisk 

utmattelsessyndrom/CFS» og før det hadde jeg diagnoser som migrene, forverring av 

fibromyalgi (som jeg har hatt siden barndommen), øre-nese-hals-problematikk, mage-tarm-

problematikk.  

Jeg bor på østlandet og ble satt i et behandlingsløp som innebar en forskningsstudie på 

psykosomatisk poliklinikk ved Rikshospitalet. her endret de også min diagnose (uten min viten) 

til nevrasteni. Etter å bare bli verre av alle forsøk på å trene meg opp, ta meg sammen, 

samtaler, tester og spørreskjema sluttet jeg med tungt mot. Beskjeden jeg fikk var: Du vil ikke 

bli frisk, så vi kan ikke hjelpe deg. Det var første, men dessverre ikke siste gang jeg fikk høre 

dette.  

I 2003 var jeg på Haukeland sykehus, og fikk endelig satt en korrekt diagnose G93.3 Myalgisk 

Encefalopati av dr. Nyland. Jeg fikk høre at jeg var et ganske typisk tilfelle. Dette var en av de 

første ganger jeg møtte aksept for det som feilte meg som et komplett sykdomsbilde, og at jeg 

ikke bare hadde vondt i viljen.  

Den aller første som så hele meg og sykdomsbildet som en helhet var en naturterapeut. Hun 

satt meg i kontakt med en fastlege og han ordnet henvisning til Haukeland. Etter å ha fått rett 

diagnose, hjalp det mye på NAV også, og jeg fikk en viss ro i det at jeg hadde en aksept på hva 

som feilte meg og nå også litt penger å leve for. Jeg fikk også en kjæreste og et barn i denne 

perioden. Fastlegen oppfordret regelrett til graviditet, da «mange ble friske av det». Ikke jeg.  

Rundt 2007 begynte det å snakkes om Lightning process i en facebook-gruppe jeg var med i 

som het Sammen om ME. Jeg så at flere skulle delta og fikk store forhåpninger. Jeg pratet med 

min mor, men dessverre hadde vi ikke økonomiske muligheter til å delta.  
Et par snille slektninger som selv var helseutdannet, og med egne øyne hadde sett hvor dårlig 

jeg var, ønsket å bidra. Så med god hjelp var jeg klar for å melde meg på kurs i 2008.  
Fastlegen støttet dette. Hadde hørt mye bra.  

Så vi søkte og jeg måtte gjennom en intervjurunde. Var jeg motivert nok til å få innpass? Kurset 

ble holdt på Hotell Opera i Oslo, med en britisk instruktør som hadde fått direkte opplæring av 

Phil Parker; Sally Ann North.  
Min mor fikk sitte på bakerste rad og observere.  
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Prosessen er vel allerede godt beskrevet: Først fikk vi en liten intro i hvordan hjernen kan danne 

nye baner basert på hva vi tenkte og gjorde. Ved å aktivt velge annerledes skulle vi lure hjernen 

vår til å velge friske tanker og følelser og ikke lenger gjøre ME.  
Vi skulle gå i et mønster på gulvet hver gang vi gjorde ME, si «stopp», spørre «hva vil du nå?», 

velge «the pit» eller the «life you love».  

Vi ble også tatt opp én etter én for noe som jeg tror må ha vært hypnoterapi. Jeg husker det 

knapt, men min mor fortalte at jeg stod en stund oppe der og var «helt borte» mens hun 

instruerte meg til å finne et mentalt fristed jeg skulle oppsøke, et godt minne, der jeg bare følte 

gode følelser.  

Deretter ble vi instruert til å bryte alle ting i livet vårt som førte til at vi gjorde ME. Vi skulle 

kvitte oss med solbriller, mørke gardiner. Ikke ligge på sofaen om det var vanlig for oss.  
Ikke kle oss i joggebukser, men bruke vanlige klær. Stelle oss, sminke oss og være friske. Bryte 

kontakt med venner som man gjorde ME sammen med, ikke besøke onlineforum, ikke oppsøke 

steder der du gjør ME. Vi skulle også moderere hvordan vi snakket. Ikke bruke ord som «men», 

«ikke», eller sykdomsbeskrivelser som at det gjør vondt eller at noe er vanskelig.  

Til slutt måtte vi alle signere på et papir at vi nå var friske og ikke lenger gjorde ME. Vi gikk ut 

og spiste etter kurset. Jeg uten solbriller. Alle i familien min så glade. Hjemme krøp jeg inn i 

huset gjennom kjøkkenvinduet. Ingen gamle mønstre skulle få regjerere her, nei.  

Jeg fortsatte å gjøre mitt beste for å gjøre frisk, men strevde fælt. Jeg hadde masse 

symptomer, men kunne ikke fortelle det til noen.  
Skuespillet var svært slitsomt å opprettholde. Jeg hvilte fortsatt, men kalte det da ikke hvile. 

Bare ta pauser - eller noe i den dur. Slik som friske folk gjør. Alle blir vi jo slitne.  

Jeg hadde min første oppfølgingssamtale med terapeuten.  
Forsøkte å forklare hvordan jeg hadde det, uten å virke som om jeg gjorde ME.  
Hun forstod at jeg prøvde og sa at siden jeg hadde vært syk så lenge (11 år) kunne det ta 

lengre tid. Jeg måtte bare gjøre prosessen hyppigere.  
Jeg forklarte at jeg gjorde prosessen hele tiden og at det hindret meg i å gjøre andre aktiviteter 

fordi jeg hele tiden måtte stoppe å gjøre den. Da fikk jeg tips til en måte å gjøre prosessen på 

fingertuppene: stopp - tommel mot pekefinger. Hva velger du? -tommel mot langefinger osv 

Jeg jobbet videre. Hvilte mens huset var tomt på dagtid, innrømmet ikke hvor dårlig jeg var.  

Jeg gikk heller ikke til legen min for oppfølging, fordi det ville vært å gjøre ME. Jeg var så dårlig 

at jeg svimte av når jeg stod oppreist. Ved neste samtale fikk jeg beskjed om å bare fortsette. 

Siden jeg hadde gjort syk så lenge mått jeg belage meg på å bruke så mye som en uke-måned 

for hvert år jeg hadde vært syk.  
Hun spurte om hvilke drømmer jeg skjøv vekk siden jeg gjorde ME.  
Jeg fortalte at vi ønsket oss et barn til, men ikke turte. Både på grunn av min helsesituasjon, 

men også fordi mannen var sliten av å ha så mye ansvar alene. Rådet var: Go for it! Velg «the 

life you love»! Du gjør ikke ME lenger, gjør du vel? Mannen og jeg ble enige om å prøve.  

Det gikk jo så mye bedre med meg…. Jeg var jo ikke heller ikke ærlig med han om akkurat hvor 

dårlig jeg var. Han var mye bortreist med jobb, vi hadde hyppig barnevakt til minstemann og 

jeg hvilte mest alene. I realiteten hadde jeg veldig lite oppetid i løpet av et døgn, og jeg 

skammet meg over det. Jeg jobbet videre med metoden. Hadde videre samtaler med 

terapeuten. Fikk beskjed om å beregne like lang tid på å bli frisk, som jeg hadde gjort på å gjøre 

syk. …. 11 år…. Min siste samtale med henne, da jeg fortsatt slet. Fikk jeg beskjed om at «Du vil 

jo bare ikke bli frisk du!» 

 Svangerskapet som fulgte endte katastrofalt. Inget barn og en rasert kropp. Det var da jeg 

først oppsøkte fastlegen igjen, første gnag siden LP kurset. Han fikk sjokk over min 

helsetilstand.  
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Jeg var så mye verre enn jeg var før kurset. Jeg fikk streng beskjed om å hvile, få blodverdier på 

plass og ikke så mye som tenke på å bli gravid igjen en gang.  

Det var på en måte godt å få en tillatelse til å være i dårlig form igjen. Jeg hadde jo vært så 

dårlig så lenge, men skjult det, skammet meg over det og prøvd å late som ingenting. Det var 

mye å leve opp til. Forventninger hos meg selv, hos familie, de som hadde gått inn med så mye 

penger. Alle jeg hadde ført bak lyset. Venner jeg hadde snudd ryggen til, og som jeg ikke har 

fått igjen siden. Jeg følte meg veldig mislykket.  

Dråpen kom for meg julen 2009. Da kom nyhetsbrevet hvor hun annonserte at hun nå skulle 

drive Hypnose/LP for kreftsyke barn ved The Royal Surry Hospital Cancer unit. Jeg har fortsatt 

noen av disse nyhetsbrevene.  

I 2010 var jeg fortsatt så dårlig at jeg svimte av når jeg stod oppreist. Ved et skikkelig uhell 

svimte jeg av i trappen. Det ble ryggbrudd. Og på legevakten ble det tatt graviditetstest, siden 

vi hadde begynt å prøve igjen. Det er jo noe med å få en avslutning på en startet prosess, og 

sorgen over det som skulle ha vært. Testen var positiv. Det ble et tøft svangerskap men barnet 

kom til verden og vår familie ble komplett.  

Jeg har hatt det veldig vanskelig med å ta tilbake min identitet etter kurset. Å godta 

sykdommen igjen har vært veldig tøft. Jeg har fortsatt en del uvaner jeg sliter med å legge bort: 

som at jeg må spille frisk foran andre, og bare hvile i mitt eget selskap.  
Jeg får dårlig samvittighet hvis jeg klager over symptomer (selv hos legen).  
Mann, barn og nærmeste familie ser det så klart, for det er i prinsippet ikke mulig å skjule hvor 

begrenset liv jeg lever.  

Jeg er den moren som aldri er på foreldremøter, treninger og avslutninger. Jeg er stort sett 

husbunden, i perioder bare forbeholdt et liv i seng og på sofa. Jeg skrur av alle lys og trekker for 

gardiner.  
Heldigvis fikk jeg hjelp til å ordne meg hjelpemidler. Kjøkkenstol, scooter, rullestol, små krakker 

rundt i huset, filterbriller, ørepropper. Dette har gitt meg et så mye mer rikere liv, selv om 

terskelen for å ta det i bruk har vært skyhøy.  

LP satte meg langt tilbake med tanke på aksept og mestring av sykdommen. I stedet fikk jeg 

mye skam, dårlig samvittighet og en følelse av mislykkethet. Jeg føler meg også dum og 

lettlurt. For ikke å si økonomisk svindlet. Jeg har tenkt i siste tid at jeg nok skulle gjerne hatt 

hjelp til å takle det traumet som jeg lot denne terapeuten utsette meg for gjennom et år. 
 

Wenche forteller:  
Jeg ble syk i 2007 etter flere langvarige infeksjoner og er diagnostisert etter Canadakriteriene 

flere ganger, senest på ME-senteret, Aker. Hadde stort press, og ønske, om å komme tilbake i 

jobb, desperat etter en kur.  

Leste halleluja-historier om LP i media og tok kurs i mai 2009. Selve kurset var forsåvidt bra, 

kursleder var flink og motiverende, men en del ting reagerte jeg på.  
Ble liksom dratt med i «et dragsug av pågangsmot» som føltes godt, og tenkte bare jeg er flink 

klarer jeg dette. Likte ikke at vi måtte si nei eller ja om vi var frisk siste dag.  
Jeg følte meg ikke frisk, men på riktig vei.  
Følte jeg måtte svare ja, ellers «ville jeg ikke nok». Opplevde en kortvarig forbedring, og 

deretter forverring.  
Men den alvorligste følgen av kurset var en enorm følelse av å mislykkes, alle andre ble friske 

bortsett fra meg, og det var min egen skyld. Dette var en stor tilleggsbelastning, og ga meg 

psykiske utfordringer.  
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Jeg tok oppfriskningskurs, og i to år forsøkte jeg stadig å få til prosessen, til jeg endelig ga opp, 

og fikk litt mer fred. Fikk da også vite at flere fra mitt kurs som jeg trodde var blitt friske, hadde 

fått alvorlig forverring og blitt alvorlig sengeliggende en stund etter kurset.  

Jeg fikk ikke kopi av kontrakten vi signerte. Det kom spørsmål fra deltakere vedr. hvordan de 

stilte seg til kritikk fra Me-foreningen. Da svarte kursleder at foreningen har gjort enorm skade 

for ME-pasientene! Hun latterliggjorde foreningen og sa de hadde fokus på det syke, og da kan 

man ikke bli frisk.  

På spørsmål om de som ikke ble friske, var svaret at det var ytterst få, og enten ville de ikke bli 

friske eller de gjorde prosessen feil. Altså var det deres egen feil!  
Vil IKKE anbefale LP til noen med ME. Potensielt svært skadelig fordi man ikke skal ta hensyn til 

kroppens signaler. 

 

Bjørg forteller: 
Eg fekk mest sannsynleg ME etter ein kraftig mage/tarm inf. ca 10 år gammal. Eg har også 

andre autoimmune sjukdommar bl.a. astma/allergi og alopecia areata (flekkvis håravfall). 

Kronisk og svingande forløp, med utallige infeksjoner fram til i godt voksen alder, f.eks. kronisk 

bihulebetendelse, kronisk urinveisinfeksjon, kraftige halsbetendelser og mange 

lungebetendelser.  
Utredningene på meg starta i 20-årsalderen, og dei fant ingenting. Eg er har ein journal, tjukk 

som ei bok, med ingen funn..  
Vart dårlegare for kvart krasj og vart til slutt sengeliggande etter 1 mnd. treningsopphald på 

institusjon. Noen uker etter dette oppholdet, fekk eg nummenheit og nedsatt følsomheit i hele 

høgre side.  
Vart innlagt som øyeblikkeleg hjelp på nevrologisk avd. for utredning for evnt. blodpropp og 

MS. Da det ikkje var funn, mista dei interessa og eg vart utskreven og overlatt til meg sjøl.  
Etter dette henviste fastlegen meg til Haukeland der eg fekk diagnosen ME etter 

Kanadakriteriane av spesialist. Dette i januar 2005.  
Altså: Eg blei sjuk som 10-åring, starta utredning som 20-åring og fekk diagnose som 51-åring!  
Det var min fysioterapeut som tipsa meg om LP.  
Eg kasta meg på med liv og lyst og reiste til England i jan. 2007 saman med 2 andre. Ville bli 

frisk. Var då fortsatt i dårleg form, var på arbeidsutprøving i 20 %. På LP lærte me at me 

«gjorde» ME, og at det var opp til oss om me vart friske.  

Me vart fortalt at både unge og vaksne som kom i rullestol, gjekk ut frå kurset. Alt var 

hemmeleg, måtte ikkje snakkast om.  
Skulle kutte alle band som minna oss om sjukdom, melde oss ut av forening, kutte behandling 

som var relatert til ME, kaste ut sofa, og andre ting som minna oss om ME. Og gjere LP så snart 

me tvila…  

På heimreisa fekk eg ei kraftig influensa og vart kjempedårleg, og sa dette til coach under 

oppfølgingsamtale. Då fekk eg ei overhøvling; om eg hadde gløymt alt eg hadde lært, og ho sa 

at det var mi skuld at eg var sjuk…. Og stolt og sta som eg er så laug eg til alle: venner, kollegaer, 

familie og meg sjølv. Så eg pressa meg og gjekk på adrenalin så lenge eg klarte. Men frisk vart 

eg ikkje, og er det fortsatt ikkje.  

Kom meg aldri ut att i fullt arbeid. Før LP var eg uføretrygda i 60 %, og etter arbeidsutprøving og 

mange sjukmeldingar måtte eg gje avkall på dei siste 40 % også.  
Mens eg fremdeles gikk på adrenalin og innbilte meg og alle andre at eg var frisk, anbefalte eg 

LP til andre ME-sjuk. Dette har seinare vore veldig sårt og vanskeleg for meg at eg lurte andre til 

å betale for denne hjernevaskinga. 
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-Og ikkje minst den grusomme skammen eg følte, først for å ikkje lykkast, så for å være lurt, og 

attpåtil brukt så mykje pengar på det.  
I dag ville eg aldri ha anbefalt LP til andre! 

 

Jill forteller:  
Jeg fikk ME sannsynligvis etter et par kraftige infeksjoner på 90-tallet. ME etter 

canadakriteriene satt av spesialist i 2008. ME mild/moderat før LP.  
Valgte å prøve LP etter å ha lest «bli-frisk-historiene» i media. Desperat etter å bli frisk! Jeg tok 

kurs i Norge i 2009.  
Det var en spesiell fellesskapsfølelse/forventningsfull stemning på kurset. NÅ skulle vi endelig 

bli friske!  
Føltes tryggere og lettere å godta en slags «hjernevask»-stemning utover i kurset (det var ikke 

tillatt med kritiske spørsmål hverken før eller underveis i kurset), fordi det var med en lege som 

observatør. Med lege til stede måtte det jo bety at det vi var med på var seriøst og ville virke! 

Siste kursdag proklamerte vi høyt og tydelig at vi ikke GJORDE ME lenger.  
Vi var friske! Jeg var i en «halleluja-følelse-stemning» etter kurset. Sa til meg selv hele tiden at 

jeg var frisk. Gjorde LPprosessen utallige ganger. Overalt. Når som helst. Nektet å høre på 

kroppen – selv om den fortalte meg at jeg ikke var det spor friskere.  

Et halvt år etter kurset strevde jeg med å forstå hvorfor jeg ikke var frisk. Hva gjorde jeg galt 

som ikke ble frisk? Skyldfølelsen ble større og større. Hva er feil med meg som gjør at det ikke 

virker? Jeg er like syk i dag som før LP.  

Jeg kan overhodet ikke anbefale en udokumentert og potensielt svært skadelig metode som LP 

– når vi vet at mange ME-syke har blitt svært mye sykere, både fysisk og psykisk pga ignorering 

av kroppens signaler, skyldfølelse, depresjon/angst og sågar forsøk på selvmord. I stedet for «å 

få det livet man elsker» – risikerer man å kjøre seg selv i grøfta med full styrke. Det er en altfor 

stor risiko å ta. 

 

Anita 44 forteller:  
Jeg deltok på kurs i Lightning Prosess for ca 10 år siden, jeg hadde sett artikler i ulike ukeblad 

hvor ME syke hevdet å ha blitt friske etter et tredagerskurs . 
Etter at min Nav veileder nevnte det under et møte valgte jeg å hoppe i det. Jeg betalte kurset 

selv. Jeg ble oppringt for et intervju for å se om jeg var motivert nok og mottakelig for 

prosessen. Jeg ble godkjent for deltakelse.  

Diagnosen ME hadde jeg fått noen år tidligere etter en grundig utredning på sykehus. Jeg 

forteller her min historie slik som jeg husker den.  
Jeg husker vi fikk utdelt en del ark med ulike optiske illusjoner og det ble forklart fra 

kursholderne hvor lett hjernen kunne la seg lure og at vi ikke alltid kan stole på den 

informasjonen som hjernen tolker.  
Det var bilder av skjeve linjer som egentlig ikke var skjeve og sirkler som så ut som de beveget 

seg på arket, noe de så klart ikke gjorde. Det var mange eksempel på hvordan hjernen feiltolker 

informasjon. Det sådde effektivt en tvil i oss.  
Lurer jeg meg selv? Eller rettere sagt lurer hjernen min kroppen min? Og om hjernen min lurer 

meg, hvordan kan jeg da vite hva som er riktig? Er det min skyld at jeg er syk fordi jeg feiltolker 

noe? Kan jeg ikke stole på hjernen min? Hva kan jeg stole på da?  
Nå har hjernen gått i total forvirringsmodus, den roper “her finnes ingen oppkjørte 

tankemønstre” vis oss vei!  
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Heldigvis går kursholderne videre til kroppens funksjoner og til nervesystemet. Vi lærer om 

hvordan det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet påvirker kroppen og hvordan 

negative tankemønstre “henger seg opp i hodet”. Bilder og forklaringer.  
Kursholderne fremstår kunnskapsrike og overbevisende. Nå lar vi oss virkelig rive med. 

Selvtilliten hadde jo tross alt fått en liten knekk etter den optiske illusjonsleken tidligere. Nå 

nikker vi bekreftende og ser lyset i alle ender. Ja visst dette er logisk, kanskje er jeg ikke så dum 

likevel?  
Videre får vi høre at vi ikke er syke, vi gjør syk ved å la disse negative tankemønstrene og 

påfølgende kroppslige reaksjoner styre. “JEG GJØR ME”, det må vi alle si, høyt på rundgang, i 

plenum for at det skal bli ekte nok til at vi skikkelig tar det inn over oss. “JEG GJØR ME!!”  
For å endre dette så må vi “Gjøre frisk”. Så enkelt. Så banalt.  

Heldigvis presiserer kursholderne at de har troen på OSS. De vet at vi kan gjøre dette. YOU CAN 

DO IT! De har gjort det mange ganger før, og her kommer suksesshistoriene som perler på en 

snor. De er vår redning, de kan teknikken og de skal lære den til oss. Fy fader hvor heldig jeg er, 

vi er alle opprømte og sprekkferdige til å sette i gang å lære prosessen. 

 I pausen ble forøvrig en pårørende som hadde stilt en del kritiske spørsmål (om det rett og 

slett var hjernevask) bortvist fra kurset. Hun var ikke bra for oss andre. Et forstyrrende element 

i forsamlingen. Hun forlot lokalet i stillhet.  

Vi brydde oss ikke, vi var forventningsfulle og oppglødde til det som skulle komme. Så får vi en 

introduksjon til den O store prosessen. Vi blir fortalt at om vi gjør det riktig så vil den endre 

tankemønstrene våre og om vi gjør den ofte nok og gjennomfører den sånn som de sier så vil vi 

få det livet vi elsker, altså bli friske, det var jo det vi kom dit for.  

Kurslederne presiserer flere ganger viktigheten av å gå “all in” og gjennomføre prosessen ofte, 

uansett tid og sted. Det er VÅRT ANSVAR.  
Så er det bare å begynne å trene på prosessen. Før avslutningen for dagen blir vi også 

oppfordret til å ringe rundt og fortelle venner og kjente at vi er friske. HURRA! Jo flere vi 

fortalte det til jo bedre ville det virke. Gjerne høyt og med entusiasme. Neste dag starter med 

spørsmålet; Hvor mange har du snakket med? Jeg har bekjente som fortsatt er fornærmet over 

at jeg løy for dem. Jeg kan forstå det.  

Øvelse Øvelse Øvelse. Hent frem en negativ følelse, et symptom eller start en bodyscan. Nå 

kjører jeg på: 1) Roper høyt STOPP samtidig som jeg strekker frem henda og gjerne stamper 

beina hardt i gulvet 2) Ta et langt steg til siden, vær bestemt. 3) Ta et valg: Vil jeg ha det livet 

jeg elsker eller grøfta?? 4) Jeg velger livet jeg elsker! (Jeg bytter følelse/symptom mot noe 

positivt som glede, latter). Og vipps så har jeg jaget symptomet/følelsen bort og JEG ER 

FANTASTISK. Om og om igjen, til jeg føler det sitter.  

Siste dag gjennomfører alle deltakerne prosessen “fra podiet” foran alle andre og vi forteller 

alle sammen at vi nå er helt friske. Om vi ikke får det til og kjenner på symptomer må vi gjøre 

øvelsen en gang til, bare bedre med mer engasjement og mer stamping, mer lyd, mer 

bevegelse.  
Pårørende som var tilstede fikk beskjed om å behandle oss som normalt, som friske. Ingen 

særbehandling her altså, er det 1 km til bilen så er det bare å begynne å gå!  

Vi ble fortalt at om noen av våre nærmeste var kritiske til metoden burde vi ta avstand fra dem, 

for vårt eget beste. Unngå for all del kritiske spørsmål! Stå for prosessen koste hva det koste 

vil, funker det ikke har du ikke gjort den bra nok. Forsøk på nytt! Mislykkes du så ikke tenk på at 

du har feilet, du har bare ikke fått det til. Med andre ord; Du. Har. Feilet. (Ref. Ikke tenk på en 

rosa elefant… og alle tenker på en rosa elefant) Så var det bare å dra hjem. Gjøre prosessen. Ta 

ansvar. Vær frisk.  
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For ikke å feile på denne “tilfriskningsreisen” (som jo ikke var en tilfriskningsreise i og med at 

jeg allerede var frisk), så meldte jeg meg på et kurs i NLP som gikk over noen helger i nærheten 

av mitt bosted, kurset var seriøst lagt opp med mye hjemmelekse, behandlinger og en 

avsluttende praktisk og teoretisk eksamen.  
En del av LP bygger på teknikker fra NLP (nevrolingvistisk programmering) så det tenkte jeg var 

et godt utgangspunkt. Her fikk jeg innsikt i ulike metoder for å veilede/manipulere tanker og 

følelser hos andre med språk, bilder og illusjoner. Bruker man det rett kan det være et godt 

verktøy. Men om man vil eller er uforsiktig kan man også påføre skade. Det sies at man ved 

hjelp av NLP kan kurere f.eks allergier. Det var mange som forsøkte, men jeg har til gode å se 

ett tilfelle hvor det faktisk lykkes.  

I ettertid etter å ha sittet på begge sider av bordet så er konklusjonen min helt klar: Man bør 

være VELDIG sikker på om det er en psykisk eller fysisk tilstand man har med å gjøre før man 

utføres en slik form for manipulasjon (som LP er) på klienter.  

Etter at kurset var ferdig gikk jeg på et jobbintervju og sa jeg var helt frisk. Jeg fikk jobben. En 

deltidsstilling vel og merke, det var det jeg ønsket. Jeg jobbet en del og var sykemeldt en god 

del. Men jeg var frisk altså, alle kan vel være sykemeldt av og til. Livet skjer jo. “JEG velger å 

GJØRE FRISK”  
Etter et halvannet års tid ble jeg oppfordret av arbeidsgiver og nav om å søke delvis ufør. Rundt 

året etterpå ble jeg mer eller mindre nedgradert til posthenter og kaffekoker på jobben. Hodet 

klarte ikke å prosessere informasjonen og oppgavene jeg hadde.  

Jeg fikk synsforstyrrelser, jeg hadde av og til tåkesyn og mistet av og til dybdesynet. Jeg snublet 

meg opp trapper som en halvfull sjømann for jeg kunne ikke helt se hvor trinnene var. Jeg sov 

og hvilte all den tiden jeg hadde mulighet, som var stort sett hele tiden utenfor arbeidstid. Jeg 

hadde rytmeforstyrrelser på hjerte.  

Jeg husker godt en morgen jeg våknet med løpende hjerte, jeg var alene hjemme sammen med 

barna, de skulle på skolen. Jeg fikk vekket det eldste barnet som var rundt 13 år idet jeg løp ut 

døra og ilte til legevakten. “Våkne! Jeg må på legevakten, hjertet går amok. Du må sørge for at 

alle kommer seg på skolen. Jeg kommer snart tilbake men vet ikke helt hvor lang tid dette tar. 

Husk å låse døra når dere drar!”  
Jeg var et par timer på legevakten til observasjon, de måtte se at hjerterytmen normaliserte 

seg før jeg kunne dra. 
Da jeg kom hjem var ungene dratt på skolen, heldigvis, da ble de kanskje ikke så skremt av 

hendelsen? Det ble en ny sykedag fra jobben.  

Blodtrykksfall var dagligdags og jeg falt ut midt i samtaler. Ord ble rare og jeg fikk problemer 

med å uttale setninger.  
Hårbørsten ble til “den dingsen man bruker i håret”. Jeg bablet.  
Jeg måtte slutte å kjøre den hendige lille scooteren til jobb for jeg klarte ikke bære hjelmen 

lenger, hode og nakke klarte ikke tyngden av den.  
Her tenker du kanskje at – Hallo! Burde det ikke ringe noen varselklokker nå!? Neida, jeg valgte 

livet jeg elsker, jeg ville kjenne vinden i håret og føle suset fra bilene idet jeg manøvrerte meg 

gjennom bytrafikken. Så enkelt. Så fatalt!  

Jeg fikk etterhvert beskjed av arbeidsgiveren min om at jeg måtte være realistisk og akseptere 

sykdommen min. Jeg raste og det ble mange opphetede diskusjoner på jobben.  
Uansett, jeg ble 100 % ufør  
Nå kunne jeg selvfølgelig velge å fortsette å kalle meg frisk, selv som 100 % ufør. Men blir ikke 

det bare å holde meg selv for narr? Jeg valgte å ta til meg min tidligere arbeidsgiver ord, 

akseptere sykdommen min. Slutte å late som. Være ærlig.  
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Det er noen år siden nå. Jeg har vært syk i snart 20 år. Jeg er ikke ME, men jeg har ME. Jeg har 

forsøkt for mange ganger, jeg har kjørt meg ut for mange ganger. Nå er det restene som skal 

reddes..  
Drømmen min er å kunne stille opp for barna mine om de en gang får barn, og feriere med 

familien. Det makter jeg ikke nå. Livet mitt er redusert til 4-5 handleturer i måneden.  
Jeg er stort sett husbundet. Jeg kan pusle med litt hagearbeid i korte perioder så lenge jeg 

hviler godt innimellom.  
Jeg er rullestolbruker når bena brenner og de nevropatiske smertene er som verst eller når 

muskel og leddsmertene setter meg ut av spill. Jeg får intens hodepine om jeg oppholder meg 

for lenge i sola eller i et for opplyst rom. Heldigvis har hjerterytmeforstyrrelsen roet seg. Jeg ser 

greit, i hvert fall om jeg ikke overanstrenger meg for mye.  
Det finnes ME symptomer som er mye verre enn de jeg har i dag, det vet jeg. De vil jeg ikke ha 

igjen.  

Hadde det vært annerledes om jeg ikke hadde valgt å fornekte symptomene mine og overse 

alle varslene? Det er vanskelig å si, men jeg tror det. Kanskje ville livet hatt litt mer innhold om 

jeg hadde stoppet før. Kanskje ville jeg vært litt mer levende enn levende død. 15 % mer helse 

ville utgjort en hel del for meg nå.  
Jeg bruker aktivt kognitive teknikker for å få best mulig livskvalitet ut av det begrensede livet 

jeg har. Jeg bruker ikke LP. Jeg velger å ikke være bitter eller sint. 

Jeg har ingenting imot alternativ behandling eller kognitiv terapi så lenge det er forsvarlig. Jeg 

har det greit tross mine begrensninger, de bare er der på lik linje med en som mister en fot eller 

ei hand. Man takler det og finne ut av det. Men ingen går rundt og forventer at kroppsdelen 

vokser ut igjen. Livet fungerer best om man sørger for å avklare andres forventninger. Presset 

om tilfriskning utenfra har alltid vært en byrde.  

Jeg måler mitt energinivå som en toppidrettsutøver og holder meg innenfor mine tålegrenser. 

Jeg lader opp før større eventer, som en familiebursdag eller et besøk. Jeg er i sakte bedring, 

jeg velger å tro at jeg kan bli bedre ved å fortsette å bygge meg opp i et tempo som kroppen 

tåler. Det går i museskritt. 

Men jeg vil gjerne gi noen råd til de nysyke med diagnosen ME som fortsatt har litt kapasitet. 

VERN OM KAPASITETEN DIN!  
Bruk aktivitetsavpasning aktivt. Søk råd hos likepersoner med erfaring fra sykdommen. Følg 

med på biomedisinsk forskning, her er det håp og stort sett god dokumenterbar vitenskapelig 

kunnskap.  
Ikke all forskning er god forskning, vær kritisk. Det er ditt liv det handler om.  

Søk gjerne hjelp hos psykolog, men sørg for at psykologen har riktig tilnærming til sykdommen. 

Du trenger ikke en som vil banke tilfrisking i hodet ditt. Du trenger å lære deg å leve så godt 

som mulig med sykdom.  
Om du skulle slumpe til å bli frisk, så skjer det mest sannsynlig uten press. Uventet tilfriskning 

skjer ved de fleste sykdommer, til og med ved uhelbredelig kreft. Ikke gi opp håpet.  
Forvent at fastlegen din leser seg opp på ME, møter du holdninger fra 90 tallet, skift lege. Og 

sist men ikke minst: LP er ikke en god terapiform for ME syke, det kan rett og slett være 

helseskadelig. Unngå det!!  

Hvis du har fått en skikkelig utredning etter de strengeste kriteriene og har PEM (noe du mest 

sannsynlig har i.o.m. at det er kardinalsymptomer ved ME) så vil ikke det å lære prosessen være 

farlig i seg selv MEN i det du bruker prosessen når du f.eks føler deg sliten eller har hjertebank, 

så er du mest sannsynlig på tynn is. Ved å velge å ignorere symptomene vil du få en forverring, 

det er bare et spørsmål om tid. Ikke utsett deg for det.  
Om du nå tenker «Ja ja, men du kan jo alltids bruke LP på andre ting enn symptomer.» La meg 

gi deg et par eksempler.  
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Personer med ME har ofte problemer med å stå på et sted. Vi sitter, vi ligger, vi går, men vi står 

sjelden på et sted.  

Hjemme tenker vi kanskje ikke over det, det er jo alltids en stol i nærheten. Men la oss si du går 

i butikken. Det går greit helt til du kommer til kassen, her er det kø. Du må vente. Ubehaget 

stiger, pulsen øker, du føler deg svimmel og ør i hodet.  
Du snakker kanskje med legen din og legen vil i mange tilfeller konkludere med ANGST. Du blir 

usikker på din egen psyke så nå blir ubehaget enda større.  
Her ville det være naturlig at man blir oppfordret til å bruke prosessen. Ikke gjør det. Sjekk 

POTS først, det er en del av symptombilde hos ME syke.  
Leger har som regel lite kunnskap om dette. Forsøk å vugge fra side til side så muskulaturen 

hjelper hjertet å pumpe blod opp til hodet. Du kan bli overrasket over virkningen.  

Nytt eksempel: Dårlig humør. Kjenner du humøret falle? Du blir en grinebiter, glefser til svar. 

Her ville det være naturlig å gjøre prosessen slik at du finner godfølelsen og kan fortsette med 

dagens aktiviteter. Ikke gjør det. Dårlig humør kommer lett når du er sliten. Du er i minus.  
Min mann bruker å legge merke til dette før meg og hinter gjerne om at jeg kanskje burde ta 

en hvil. En halvtime/time i senga gjør som regel underverker.  

Poenget mitt er at du med ME rett og slett ikke kan skille symptomer fra andre tilstander hvor 

det vil være naturlig å bruke prosessen. Symptombildet hos ME syke er massivt, tegnene på at 

du er på tur inn i en forverring er skiftende og noen symptomer er mer opplagte enn andre. Og 

så lenge PEM er sentralt vil derfor LP gi stor risiko for forverring. Det er min erfaring.  

Jeg har fulgt debatten etter at NEM nå har avslått søknaden om å forske på vel 100 ME syke 

med metoden LP. Jeg er veldig glad for at prosjektet ble stoppet. Det kunne gjort stor skade.  
Er det noe som virkelig plager meg i forhold til LP så er det skjemaet jeg leverte etter kurset 

hvor jeg erklærte meg frisk under en rus av manipulasjon.  
Når jeg leser at det ble levert 60 anonymiserte suksesshistorier til NEM sammen med søknaden 

så grøsser jeg. Min tilbakemelding kan være en av dem. Når Dagbladet i et intervju med 

nestleder i NEM, Berge Solberg, lurer på hvor de har det ifra at det undervises i å overse 

symptomer i LP svarer han: “I en av de positive historiene om LP-kurset som er lagt ved, 

forteller en kursdeltaker at han lærte å skifte fokus bort fra negative symptomer og skape 

godfølelse”  
Jeg kan ikke la være å tenker, er det min?? Det ser jo absolutt ut som noe jeg kunne skrevet. 

Kopi av skjemaene fikk vi jo ikke, så jeg kan ikke huske akkurat hva jeg skrev. Men det er nok 

bare ønsketenkning.  
Hvor godt hadde det ikke vært om min manipulerte suksesshistorie mot alle odds hadde utgjort 

noe bra og stoppet studiet. For tanken på at min “suksesshistorie” kan bli brukt for å lokke 

andre ME syke til et LP kurs føles faktisk som et stort overgrep. Det er direkte vondt å tenke på. 

 

Brukerhistoriene vi har delt i denne klagen er bare et utvalg av historiene fra medlemsgruppen. Dere 

finner flere brukererfaringer med forverring eller ingen effekt under emneknappen LPhistorie her: 

https://www.facebook.com/groups/326857829039574/?ref=share_group_link  

Administratorene kjenner identiteten til alle anonyme brukerhistorier.  

Nettsiden https://lp-fortellinger.no/  deler også erfaringer og annen relevant informasjon om LP. 

Vi håper dere tar våre innspill på alvor og stopper dette prosjektet.  Det er overhodet ikke etisk 

forsvarlig å utføre et slikt prosjekt med et så svakt studiedesign på personer med en ME-diagnose. 

Potensialet for skade er enormt.  
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