

Velkommen til
foredrag med professor Ola Didrik Saugstad i samarbeid med ME-foreningen i Telemark.
Vi i LFN Telemark tilbyr dette seminaret fordi vi vet mange nakkeskadde sliter med
utmattelse i tillegg til nakkeskade. ME/CFS er dessverre er følgetilstand mange med andre
fysiske sykdom/ skader har.
Ola Didrik Saugstad snakker også om B12 behandling i sitt seminar. Dette er jo en «het»
diskusjon i nakkemiljøet for tiden 

Porsgrunns ordfører Robin Kåss
åpner dette forskningsbaserte foredraget, som gir innsikt
og håp:
 Hva er ME?
 Klinisk
bilde
og
behandling?
 ME – en fysisk sykdom,
nyere forskning fra USA
 Spørsmålsrunde
etter
foredrag

Ola Didrik Saugstad er professor i barnesykdommer, forsker. Saugstad har mottatt
flere medisinske priser, og er ridder av 1.klasse av St. Olavs Orden. Han har gjennom
mange år engasjert seg i ME-saken, og er blant de fremste på dette feltet. Saugstad
er medlem av Norges ME-forenings medisinske fagråd.
I Telemark regner man med at 170-340 rammes årlig
CFS/ME rammer barn, ungdom og voksne av begge kjønn. Helsedirektoratet ser en
bekymringsfull økning i CFS/ME-diagnosen blant barn og unge.
• CFS/ME er en alvorlig sykdom som kan gi energisvikt i alle kroppens organsystemer.
Anstrengelsesutløst symptomforverring og langvarig utmattelse er karakteristisk for
sykdommen.
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• Nasjonal veileder for CFS/ME, karakteriserer tilstanden som en sykdom. Ulike
biomedisinske studier, nasjonalt og internasjonalt viser nå klare fysiske avvik i de
CFS/ME-rammedes biokjemi.
Norges ME-forening, Telemark fylkeslag, ønsker å øke kunnskapen om CFS/ME. Vi
håper foredraget vil være oppklarende og øke forståelsen for de med CFS/ME,
pårørende, venner og instanser som skal veilede og støtte.

Vi i LFN Telemark inviterer da den 19.05.2016 til
 Middag på Det Blå huset i Porsgrunn kl 16.30
Meny er tapastallerken og Creme Brulee til dessert.
Gi beskjed ved påmelding om det det er spesielle hensyn som må
taes i forhold til maten.
 Seminar med Ola Didrik Saugstad kl 18.30-20.30 i Ælvespeilet
kulturhus.
Håper dere ønsker å være med oss denne ettermiddagen 
Påmelding til Irene Halvorsen
Mob: 909 82 290 eller
Mail: irene_halvorsen@yahoo.no
INNEN mandag 9.mai 

PS: Denne innvitasjon er også sendt på mail. Har du IKKE mottat denne
på mail, så gi beskjed ved påmelding eller bare gi tilbakemeldig til Irene
så vi får alle inn i mailsystemet. Penger spart på porto er alltid greit 
Mvh Styret
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