
  



Din stemme kan endre våre liv 

En dag var vi alle friske. Vi gikk på skole og jobbet, deltok i 

fritidsaktiviteter, dro på ferie, var sammen med familie og 

venner. Så ble vi syke. For de fleste startet det med et virus.  

Man tror det skal gå over. Håper i det lengste. I stedet blir 

man sykere, av vanlig aktivitet som å lese, gå tur og være 

rundt mennesker. Av små sanseinntrykk, lyd og lys. 

Spørsmålene blir mange. Hva er galt med meg? Legene vet 

ikke. Blodprøvene er normale. Kanskje det er stress, sier de.  

Jakten på en kur starter. Det blir ditt eget ansvar å bli frisk. 

Stressmestring. Psykolog. Yoga. Akupunktur. Nytt kosthold. 

Lightning Process. Men ingenting hjelper. Mange blir verre.  

Skammen over å ikke kunne bidra i samfunnet presser på. 

Økonomiske rettigheter til livsopphold avhenger av aktiviteter 

og udokumenterte behandlinger som gjør oss sykere. 

Vi søker etter håp. Leter etter svar. Leser og deler forskning. 

Samler inn penger til mer. Personlige historier fortelles.  

Våre rop om hjelp kalles aktivisme. Kunnskap ignoreres, 

symptomer psykologiseres og pasientene stigmatiseres.  

Årene går. Sorgen over tapt liv og helse etterfølges av en ny; 

Tap av tillit til de som skulle hjelpe. 

I anledning den 30. ME-dagen vil vi gi deg boken «Våre liv 

ME våre stemmer.» Vi håper den kan bidra til økt forståelse 

og endring. Vil du bruke din stemme til å endre våre liv? 

Vennlig hilsen MillionsMissing Stavanger v/Sissel Sunde 



MillionsMissing  

MillionsMissing er en global pasientbevegelse, grunnlagt av 

MEAction. Vi kjemper for rettferdighet og en frisk fremtid.  

På vegne av pasienter og pårørende krever vi: 



Mottakere av bokgaven «Våre liv ME våre stemmer» 

Takket være 118 givere på Spleis, og donasjon av bøker fra 

forfatter Jørgen Jelstad og Norges ME-forening sine fylkeslag i 

Rogaland og Oslo/Akershus, kan vi gi bort 80 bøker: 

❖ Kong Harald og Dronning Sonja 

❖ Kronprins Haakon Magnus og Kronprinsesse Mette-Marit 

❖ Statsminister Jonas Gahr Støre 

❖ Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 

❖ Helse- og omsorgsdepartementet (7) 

❖ Helse- og omsorgskomiteen (13) 

❖ Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen 

❖ Arbeids- og inkluderingsdepartementet (7) 

❖ Arbeids- og sosialkomiteen (15) 

❖ Kunnskapsminister Tonje Brenna 

❖ Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe 

❖ Kunnskapsdepartementet (5) 

❖ Andre Stortingsrepresentanter (2) 

❖ Helsedirektoratet (9) 

❖ FHI ved direktør Camilla Stoltenberg 

❖ NAV ved direktør Hans Christian Holte 

❖ Forskningsrådet (2) 

❖ Den Nasjonale Forskningsetiske Komité v/Camilla B. Iversen 

❖ NAFKAM ved leder Miek Jong 

❖ Norges Legeforening, Rådet for Legeetikk, Norsk 

Psykologforbund, Norsk Sykepleierforbund (4) 

❖ Legenes Tidsskrift, medieleger (3) 

❖ Helsepartiet (2) 

 


