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in f o r m M E

ME er en sykdom som rammer veldig mange mennesker. Sykdommen sliter på kroppen og gjør at
man blir utslitt, får hodepine, blir kvalm og utmattet. ME er en såkalt usynlig sykdom, og man kan
ikke se på en ME-syk person at han/hun er syk. Sykdommen blir mer og mer utbredt i dag, og få
har den kunnskapen som skal til for å helbrede sykdommen. ME er på mange måter en sosial
utfordring for personene som lider av sykdommen. Mange blir sengeliggende og sykdommen
kommer i veien for utdanning, arbeidsliv og i hverdagen. Få personer har kunnskap om ME, og det
er få som vet hva sykdommen dreier seg om. Det kan være en utfordring å forklare et barn hva
sykdommen gjør med en person når den er så lite synlig. !

!

InformME er en ungdomsbedrift bestående av sju elever fra Akademiet videregående skole i
Sandnes. Vi ønsker å hjelpe familier hvor en av foreldrene er rammet av ME, med å forklare hva
sykdommen går ut på.!

!

Forretningsideen vår går ut på å lage en barnebok om sykdommen ME. Boka skal hjelpe barn å
forstå vanskelige situasjoner som kan oppstå i en ME-syk persons hverdag. Vi har derfor utviklet
en historie om seks år gamle Ida som har en mor som alltid er sliten. Vi har forsøkt å lage en
hverdagslig setting i boken. !

!

Gjennom samtaler med ME-foreningen og ME-rammede har vi fått kjennskap til ulike utfordringer i
hverdagen og har tatt utgangspunkt i noen av disse situasjonene når vi har lagd boka våres. !

!

Det finnes mange barnebøker som omhandler temaer som
døden og kreft, men ingen som tar for seg sykdommen ME.
Grunnen til dette er kanskje fordi ME er en ganske “ny”
sykdom for mange. ME er ikke en sykdom man blir født med,
men det er bakterier som vanligvis følger med andre virus
som for eksempel kyssesyken eller influensa. Dette gjør at det
ofte er vanskelig å oppdage sykdommen, og det krever lang
tid med flere undersøkelser.!

!

Vi ønsker å hjelpe barn til å forstå forskjellen mellom at
mamma IKKE VIL, men at hun faktisk IKKE KAN på grunn av

mangel på krefter. Det kan gjøre det bedre for den syke å vite at barnet har forståelse rundt
temaet. Ved å lage en bok med positive farger, enkle illustrasjoner og en engasjerende historie vil
vi gjøre det lettere for et barn å forstå. !

!

Vi har tatt kontakt med ME-foreningen for å høre om det eksisterer noe lignende fra før av og om
de tror ar det er et behov for en slik bok. ME-foreningen kjenner ikke til dette og vi har mottatt
mangfoldige e-poster fra foreldre som lider av ME som har fortalt oss hvor viktig en slik bok er for
dem. !

!

Dette har hjulpet oss mye med å forstå sykdommen og hvordan den opptrer. Det at kundene velger
å dele sine egne, personlige historier med oss, betyr mye og gir oss ekstra motivasjon til å fortsette
arbeidet fordi vi ser at det vi gjør er med på å gjøre en sosial forskjell. !
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Dette er noen av de rørende mailene vi har fått: !
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“Det dere gjør er et helt unikt tiltak, som betyr ENORMT mye for oss som er rammet av denne
stigmatiserte sykdommen.“ !
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“Jeg leste om ungdomsbedriften
InformME UB på facebook og finner
prosjektet om å lage en informasjonsbok
veldig interressant. Synes dere er flinke
som går i gang med dette prosjektet.”!
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“Dette blir nok en bra bok som mange
flere kan ha bruk for. Jeg har en datter
med denne sykdommen og hun har nå
vært syk i 2.5 år. Hun har også begynt 1.
året på videregående skole, men er der
kun 6 timer i uka. Stå på og gleder meg til
å se å få kjøpt boka deres”.

