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Den er den verste smittesprederen blant blodsugerne i hele Nord-Europa.
Men hvor farlig er egentlig et flåttbitt? Mens forskere og leger krangler,

vet ikke borreliasyke nordmenn hvem de skal stole på.

En blodig historie
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«Jeg henger ikke med sommor, klarer ikke
å følge ham opp. Det er det verste.»

Annbeth Brattli (45), har fått diagnosen kronisk borrelia

Usynlig sykdom: Annbeth Brattli med sønnen Henrik på Costa del Sol. Sykdommen synes ikke utenpå. Hun er ikke blek, ikke radmager. Men, hun har pyntet seg i dag, for fotografen. Og når hun står der i str
Øynene som blir blanke, stemmen hes. Etter to timer er hun utslitt.
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– Det er som tannverk i kroppen. Influensa som
aldri går over.

Annbeth Brattli (45) fra Sola i Rogaland opp-
søkte lege. «Psykisk betinget», sa han. «Begynn å
trene», rådet den neste. Hun forsøkte å ignorere
kroppens signaler, bet tennene sammen for å
orke å stille på jobb som flyvertinne. Hei, hei!
Kaffe? Te? I friperiodene punkterte hun.

– Du var helt slips da du kom hjem. Det var som å
stikke hull på en ballong, husker mannen Trond (42).

Forsommeren 2008 forsto hun alvoret. På en
steinfylt stigning blant tinder og kvasse egger i
Jotunheimen sviktet kroppen.

– Far på 70 år kom opp lenge før meg, og Trond
måtte dra meg opp det siste stykket. Da skjønte
jeg det, at det var noe som ikke stemte.

På vei til toppen av Galdhøpiggen gikk det
plutselig bare nedover.

Symptomene ble flere og smertene sterkere.
Hukommelsen sviktet. Hun oppsøkte spesial-
ister, grov dypere i lommeboka. Tok CT-under-
søkelse, men nei, alt var fint. Hun trappet ned på
flyvingen. Først ned i 80 prosent stilling, så til 60,
50, 40. Sykmeldte seg i perioder for å samle kreft-
er. Så var det noen som spurte henne:

– Du har ikke borrelia da?

Borrelia. En spiralformet bakterie som bor i
fordøyelsessystemet til en av fire flått her til
lands. I noen tilfeller finner den veien inn i krop-
pen når flåtten biter mennesker og forårsaker
sykdommen borreliose. I sommer er flåtten igjen
blitt en snakkis i norske medier. Den er blåst ut
over avisforsider, omringet av røde varseltrekan-
ter og foruroligende adjektiver i fete typer. I løpet
av de siste fire månedene har flåtten fått spal-
teplass over 600 ganger i norsk presse.

– Overdrivelser og skremselspropaganda, sier
den globale legestanden.

Jo da, de er skjønt enige om at borreliose eksis-
terer. At den i sin verste form kan angripe nerver
og ledd, at den kan gjøre skade om den får holde
på lenge. Iblant oppdages den tidlig, iblant seint,
men bakterien forsvinner uansett etter et par
uker med antibiotika. Sier de. Men de har pasien-
ter med plager de ikke kan forklare, og ikke kan
fikse.

I opposisjon til dette står enminoritet av priva-
te internasjonale forskere, de som pasienter
vender seg til etter at de har vært kasteballer i det
offentlige systemet uten å bli friske.

– Dette er den nye folkesykdommen vår, sier de.
Disse forskerne hevder at det finnes kronisk

borreliose, at bakteriene overlever antibioti-
kakurene, finner veien inn i celler og cyster og
fortsetter å gjøre skade. At borreliose dermed er
langt mer utbredt og komplisert enn den etab-
lerte vitenskapen hittil har tatt innover seg.

De bruker uortodokse tester for diagnose,
gjerne døpt Tysklands-tester av norske leger. De
gjennomfører behandlinger den etablerte leges-
tanden kritiserer og kaller eksperimentelle. Og de
tar imot de desperate pasientene skolemedisinen
ikke kan hjelpe.

Mens forskerne krangler, blir det stadig flere
flått i norske skoger. Det anslås at det kommer 4
millioner inn i landet hvert år, mange av dem

kommer reisendemed trekkfugler. Flere og flere
av demmed borrelia i kroppen. Det finnes også
indikasjoner på at flåtten stadig etablerer seg på
nye steder i Norge.

Costa del Sol, juli 2012. Annbeth vifter bort en
brysom fluemed den ene hånda, styrer kaffekop-
pen til munnenmed den andre. Lett bris sveiper
over den romslige balkongen. Sammenmed
mannen Trond og sønnen Henrik (15) tilbringer
hun sommeren på den spanske solkysten. Plante-
ne slynger seg lekent oppover den lyse murveg-
gen. Badebasseng i hagen, ferske bagetter på
verandabordet. Likevel oppholder Annbeth seg
for det meste innendørs, liggende på sofaen.
– Prisen for å fly ned hit er ei uke i senga. Det

hender at jeg spør meg selv om det er verdt det.
Fire timer i lufta. Det er alt som skal til for å ta

knekken på den tidligere flyvertinna.
Hun som tidligere sto rakrygget på høye hæler

og serverte velkomsthilsener og smil til opptil
tusen Norwegian-passasjerer i løpet av en ar-
beidsdag, orker ikke engang å ta beina fatt det
lille stykket ned til stranda.
– Annbeth klarer ikke å bo på hotell, det er

derfor vi kjøpte denne leiligheten. I fjor var vi i
Thailand, det var jo galskap. Da hadde hun ned-
telling til vi skulle hjem, forteller Trond.
Dagen før avreise til Spania fikk hun diagnosen.
– Kronisk borrelia. Jeg fikk sjokk!

I fire år har Annbeth levd i uvisshet. Punget ut
flere hundre tusen kroner i forsøk på å finne ut
hva som feilte henne. Enormtmed tester, ingen
resultat. På et tidspunkt spurte hun seg selv om
alt bare var innbilning? «Du ser jo så frisk ut», fikk
hun høre. «Dere ser meg ikke når jeg ligger hjem-
me», tenkte hun. For det er der hun har tilbrakt
mesteparten av disse åra. Har hun ikke ligget på
sofaen, har hun sittet på venteværelset hos diver-
se leger, klinikker, sykehus.
– Jeg prøvde alt. Refleksologi, akupunktur,

drakk grønne alger. Mye av det er tull, selvfølge-
lig. Ikke like stuereint. Men jeg var så desperat!
Jeg var syk hver dag! Det ikke å bli trodd av leger,
vite at det ikke finnes noenmedisiner og bare bli
sykere og sykere ... Det er akkurat som å være på
vei til helvete.
I april 2010 oppsøkte hun den privatdrevne

Lillestrømklinikken. Her følte hun seg hørt. Til
tross for at hun allerede har tatt en borreliatest
hos fastlegen, tas en til. Negativ, den også. Hun
fikk snart påvist kyssesyken og ble diagnostisert
med utmattelsessyndromet ME. Ok, så var hun
faktisk syk. Men hvorfor? Og hvorfor var det
ingenmedisiner som hjalp? Annbeth klarte ikke å
slå seg til ro. Helsa, livet, ble ikke bedre.
På sidelinja blir mann og tre barn vitner til at

hun bare blir sykere. Datteren Kathrine (22) har
avbrutt bylivet i Oslo og flyttet hjem til Sola.
Henrik synes det er rart at mamma aldri hører

på radio lenger. At hunmåtte forlate kinosalen da
de så «Mission: Impossible 4».
– Når jeg kommer hjem fra skolen er hun lik-

som alltid hjemme
De andre mødrene er på jobb, heier fra tribunen

på barnas fotballkamper. For Annbeth er det en
en. Og når hun står der i strandkanten, idet de siste bildene knipses og foreviges, ser man det.
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kamp bare å sitte oppreist når sønnen kommer hjem.
– Jeg har slitt myemed dårlig samvittighet. Overfor

jobbenmin, familien. Aller mest overfor Henrik som er
yngst. Jeg henger ikkemed sommor, klarer ikke å følge
ham opp. Det er det verste. Når alle andre foreldre drar
på Norway Cup, må jeg sitte hjemme.

Det er da de kommer, tårene.
– Jeg havner bare mer ogmer på sofaen. Hva blir det

neste? Kommer jeg til å bli liggendemed bind foran
øynene? Jeg var så ressurssterk, så sprek. Gikk turer i
fjellet med ungene, var ute i skog ogmarkmed bikkja
vår, Balder. Det å gå fra å leve et aktivt liv til å bli så in-
validisert som jeg er blitt … Det er helt forferdelig.

To negative borreliatester. Kunne årsaken likevel være
flått? Hun er blitt bitt atskillige ganger på hytta, så jo, det
er enmulighet.

Langt ifra alle blir syke av borreliabakterier. Akutte
borreliainfeksjoner behandles med en to ukers antibioti-

kakur så fort den blir oppdaget. Da skal alle bakteriene
være utryddet fra kroppen. Stort sett er det ingen ytterli-
gere komplikasjoner, men noen få vil oppleve vedvaren-
de symptomer. Nevrolog Randi Eikeland ved Sørlandet
sykehus har forsket på denne typen langtidsplager i en
pasientgruppemed 50 borreliainfiserte pasienter.
De fleste ble helt friske, men åtte av de 50 pasientene

hadde problemer med oppmerksomhet og hukommelse.
Hun fant også 13 tilfeller av alvorlig utmattelse.
– Noen hadde fått så mye plager at de ikke kunne være

i jobb lenger.
Ifølge Eikeland er det i Norge 200 som årlig får nevro-

borreliose, den alvorligste formen av sykdommen. Ikke
mange, men for dem det gjelder, er problemet stort. Og
når de ofte opplever å bli mistrodd av leger, av venner og
på arbeidsplassen, blir det verre.
– Dette er ikke deprimerte pasienter som har en hypo-

konderreaksjon, sier Eikeland ommenneskene i studiet sitt.
– Dessverre vet vi ikke sikkert hva som er årsaken. Kan

Sammensveiset: – Det er en ensom kamp. Du har ikke det norske helsevesenet med deg, sier Annbeth Brattli. Støtten hun får avmannen Tr
– Det er godt å se hvor sterke vi er som familie. Det er jo tøft når den en er sjuk, det tærer på. Vi kunne like gjerne ha gått i oppløsnin

Borrelia
Kalles også Lymes sykdom. Skyldes
infeksjon fra bakterien Borrelia burgdorferi,
som overføres til mennesker ved flåttbitt.
Flåtten er borreliafri når den klekkes, og
smittes selv ved å suge blod fra dyr som er
bærere av bakterien. Cirka 15 prosent av
norske flått inneholder borreliabakterien,
og det oppstår sykdom etter ca. to prosent
av alle flåttbitt.

De siste åra har det det vært en stadig
økning i antall alvorlige tilfeller. I 2008 ble
det meldt 345 tilfeller av Lyme borreliose,
mot 328 i 2007.

Symptomer: To til 30 dager etter å ha blitt
bitt av flått ses et karakteristisk, ringformet,
svakt rødt utslett som brer seg utover fra
bittstedet. 4-8 uker etter flåttbittet ses et
mangfold av symptomer, som hodepine,
smerter i ledd, muskler og sener, slapphet
og sykdomsfølelse. Måneder til år etter
smitten kan leddsmerter, hukommelsestap,
humørsvingninger, søvnforstyrrelser og
hudutslett opptre.

Kilde: Norsk helseinformatikk



«Når vi diskuterer
borreliose og behandling,
synes jeg det er viktig at
vi diskuterer tema og ikke
driver personsjikane.»
Rolf Luneng, allmennlege og naturmedisiner
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det skje ting etter en infeksjon som påvirker immunsys-
temet, så vi får utmattelse? Vi lurer på om dette kan være
i samme grad som andre infeksjoner, som for eksempel
kyssesyke, sier Eikeland.

Minoriteten av legene og forskere mener de allerede
har funnet svaret:

Borreliabakterien er iblant for komplisert til å knekkes
av toukerskurenmed antibiotika. Det finnes borreliabak-
terier uten antigenene kroppenmå oppdage for å sette i
gang et motangrep og produsere antistoffer. Dermed slår
bakteriene heller ikke ut på antistofftester. Disse fors-
kernemener at bakterien gjemmer seg inne i kroppens
celler, unnslipper dermedmedisinens klør. Og fra skjule-
stedet fortsetter den å angripe kroppen.

Dermedmener de at borreliose kan være årsaken til
flere feilaktige diagnoser for alt fra ME og fibromyalgi til
den dødelige nervesykdommen ALS.

Fordi borreliabakterien ifølge minoriteten kan gjemme
seg i cellene og bare stikke hodet fram en gang i måneden

for å formere seg, mener de behandlingenmå være flere
måneder med antibiotika. Noen ganger et år. Offentlig
helsevesen verden over står fast på to til fire uker. Og her
starter spliden.

I Norge gikk en rekke eksperter innenfor blant annet
mikrobiologi, infeksjonssykdommer og nevrologi 6. juli
i år ut med en kronikk i Dagbladet mot både testene og
behandlingen som forekommer i de private kretser. De
advarte mot det de kalte «useriøse aktører» og bekymret
seg over at «pasienter medmye plager i en sårbar fase
utnyttes». Allmennlege og naturmedisiner Rolf Luneng
ved den private klinikken Norsk Borreliose Senter, som
gjennomfører langtidsbehandling i Norge, følte kritikken
som et sleivspark mot ham.
– Når vi diskuterer borreliose og behandling, synes jeg

det er viktig at vi diskuterer tema og ikke driver person-
sjikane, at de ikke kaller kollegaer de ikke kjenner useriøse,
for svindlere.
– Hva tror du framprovoserer en såpass kraftig reaksjon

hos norske leger?
– Uvitenhet og uvilje til å seg til ny kunnskap. Det er

tydelig at det har skapt en del røre fordi pasienthistorier
har kommet fram i media. Jeg synes det er merkelig at
man blir irritert og sint. Man burde jo være positivt nys-
gjerrig, man burde klappe i hendene og si «oi, her er det
noen som blir friske av en behandling. Kan vi lære noe av
det?» Her er det mennesker som etter fem og ti og femten
år blir friske og kommer tilbake til jobb igjen.

«Marit» (46) er en av dem som fikk negativt svar på
borreliatesten sin hos et offentlig sykehus. Hun ble diag-
nostisert medME, og var syk i over fem år. Hun ønsker
ikke å stå frammed navn, både fordi hun fortsatt er
under antibiotikabehandling og fordi hun føler seg latter-
liggjort av legene hun har vært i kontakt med.
– Jeg var så dårlig at jeg gjerne lå i senga en hel dag.

Hvis jeg klarte å gå ut til postkassa og hente avisa, var det
den store happeningen den dagen, forteller hun.
Endringen kom da hun fikk høre om andre som hadde

fått hjelp av Sigurd Aartun, en tidligere biologi- og fysio-
logilærer som i dag driver firmaet Mikroforsk i Stavanger.
Han påviste borreliabakterier i Marits blod, og etter fire
måneder på antibiotika er helsesituasjon hennes totalt
forandret.
– Nå er jeg ute og går med hunden hver dag, lager

middag og vasker huset. Jeg orker å være sosial igjen!
Dette er et helt annet liv enn det jeg hadde før jeg be-
gynte på kuren.
Der det offentlige tester kjemisk for å finne spor av

antistoffer, er Aartuns metode visuell. I jakten på kronisk
borrelia overfører han en liten dråpe av pasientenes
testvæsker til et støvfritt, sterilt objektglass. På med et
rent dekkglass, deretter inn i mørkefeltsmikroskopet.
Dette bryter lyset på en annenmåte enn vanlige mikro-
skop, og dermed skal mikroorganismer bli synlige.
– Disse bakteriene er så små at det ikke er gjort på

en-to-tre å finne dem. Men, de gir ofte ifra seg en lys-
refleks som er helt spesiell for dem. Så da er det bare å
vente til de kommer inn i fokus.
Aartun har søkt etter borreliabakterier i mikroskopet

sitt siden 2006, og i løpet av de to siste månedene har
han studert testvæsker fra 56 syke personer. Hos 48 av
dem fant han borrelia.
– Mange av dem har vært inne på sykehus og fått negativt

svar på borreliatesten. Jeg har vært borti 24 ALS-pasien-
ter, bare tre av disse har ikke hatt borrelia. MangeME-
pasienter har det også. Borrelia er etter mitt syn blitt en
folkesykdom, og jeg synes det er på tide at det blir et
grasrotopprør slik at folk får øynene opp.

v mannen Trond, sønnen Henrik og sine to andre barn har vært vesentlig.
t i oppløsning.

Flåttutbredelse

Flåtten finnes i kystnære strøk i store deler av
Sør-Norge, fra Østfold i øst til Helgelands-
kysten i vest, men med hovedvekt i Agder-
fylkene. Ei forskningsgruppe har studert flått-
forekomster langs Helgelandskysten, flåttens
hittil nordligste tilholdssted.
– Våre funn så langt tyder på at flåtten fore-
kommer like ofte i Brønnøysund-området som
sørpå, og at det er minst like mye borrelia-dna
tilstede i flåtten her, sier professor Bjørn-Erik
Kristiansen ved Universitetet i Tromsø .
Forskerne mener flåtten ikke beveger seg kjapt
nordover, og at enkeltfunn av flått lengre nord
forklares med at den er kommet via trekk-
fugler. Nå planlegger forskerne å etablere en
forskningsstasjon på Dønna, som forskerne tror
blir det neste området flåtten erobrer på sin vei
nordover.

I Agder-fylkene fant molekylærbiolog Vivian
Kjelland ved Universitetet i Agder i sin doktor-
avhandling ut at 25 prosent av flåtten i Agder-
fylkene har borrelia. Dermed er det større fare
for å bli smittet enn man tidligere har hatt
grunn til å tro.
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– Hvorfor tror du ikke det offentlige helsevesenet har
tiltro til dette?

– De godtar ikke det som utenlandske folk finner fram
til. Ingenting er godtatt før en norsk lege kommer fram til
det gjennom vitenskap eller forsøk. Når enkelte leger
ufarliggjør borrelia i mediene … det er helt vanvittig å høre
på! Jeg har tilbudt veldig mange sykehus å demonstrere
metodenmin, men de vil ikke.

For at pasientene som henvender seg til Aartun skal få
tilgang til antibiotika, samarbeider hanmed leger som
skriver ut resepter. Praksisen er ikke ulovlig, men veldig
omstridt. En av dem Aartun har kontaktet er Nils Grude,
avdelingsoverlege vedmikrobiologisk avdeling hos
Sykehuset i Vestfold.

– Etter mitt syn er han er en outsider og burde ikke få
holde på som han gjør, sier Grude.

– Jeg har sett noen av bildene han har tatt av blod-
prøven fra en pasient. De er av en slik art og karakter at
jeg ikke kunne tolke noe ut fra det. Dette virker fremmed
og eksperimentelt og ukjent. Han har kanskje gode inten-
sjoner om å hjelpe folk, men jeg synes det er betenkelig
at han tilbyr folk diagnostikk av alvorlig sykdom uten å
være lege.

Da Annbeth fikk høre om Aartun var hun skeptisk.
Fastlegen likeså.

– Jeg hadde prøvd så mye, så jeg trodde ikke at dette
skulle fungere heller. Men jeg hadde ingenting å tape.
Når jeg ikke får noe tilbud fra legene, må de skjønne at
jeg prøver å tenke annerledes. Jeg kan jo ikke sitte her
midt i livet med hendene i fanget.

Det tok Aartun under et døgn å fastslå at han tydelig så
borreliabakterier i Annbeths prøver.

– Selv om jeg fikk sjokk så, ble jeg også lettet. Det er jo
ikke det at jeg vil ha borrelia, for all del. Men samtidig er
det et svar på alt. På hvorfor jeg plutselig fikk ME, sier hun.

Nå er hun i skvisenmellom en skolemedisin, som ikke
kan hjelpe henne, og et alternativ hun er usikker på om
hun kan stole på.

– Er det en epidemi slik Aartun sier, eller er det blitt et
overdrevent hysteri? Det finnes ingen fasit. Jeg tør knapt
å håpe på at dette kan hjelpe meg, men dette er det lille
halmstrået jeg har nå.

For mange pasienter i Annbeths situasjon framstår den
privatdrevne Augsburg-klinikken i Tyskland som et av de
tjukkeste halmstråene i Europa. Den ble etablert i 2006
av doktorene Carsten Nicolaus og Armin Schwarzbach.
Med 20 ansatte og seks doktorer behandler klinikken
ifølge Nicolaus mellom 3000 og 3500 borreliapasienter
hvert år.

Da han åpnet allmennlegepraksis i Augsburg i 1990,
gikk det ikke lang tid før Nicolaus fikk inn sin første
pasient som påsto å ha borreliose.

– Han hadde hatt problemer siden 1985, hadde besøkt
mange leger og ingen var villige til å hjelpe ham. Siden
jeg var en ung og ny doktor trodde han jeg ville ha bedre
kunnskaper, men jeg sa det samme som alle legene før
meg: «Du får en resept på to uker med antibiotika, og så
vil alt bli bra».

Pasienten ble svært sint. Han hadde vært gjennom
dette fem eller seks ganger før. Ingenting hadde fungert.
Nicolaus ble nysgjerrig og begynte å undersøke om det
fantes ny forskning på området. Han kom i kontakt med
en liten gruppe i Boston, USA, sommente å se en god
effekt ved lengre antibiotikabehandlinger. Slik gikk
90-tallet slag i slag, med konferanser og tester og nye
oppdagelser.

– Etter hvert fant vi ut at man kan ha tilleggsinfeksjoner.
I dag kan vi si at ikke engang ti prosent av pasientene

bare har borrelia, rundt 90 prosent av pasientene er også
infisert av andre bakterier og virus som borreliose åpner
for.
Han viser vei gjennom klinikken han har bygget opp.

Lyse lokaler med slitt parkett og behagelige stoler. Fra
høyttalere covrer en hviskende kvinnestemme Aeros-
miths «Amazing» i myk popmuzak-drakt. Dette er de
myke stegs land. Pasientene trenger ro. Nicolaus anslår at
rundt 65 prosent blir friske.
– Jeg har utviklet min egen personlige stil, forklarer

han.
– Drømmen min var alltid å åpne et senter, ikke bare

drive med antibiotikabehandling. Vi behandler pasientene
på en holistisk måte fordi vi vet at de har plager som går
ut over mange organer. Levra, nyrene, hjertet, lungene.
Så, vi tilbyr forskjellige behandlinger som alle er bevist
effektive i vitenskapelige studier.
På rommet står enmaskinen som sender høyfrekvent

lyd inn i kroppen for å regulere smerte. Lenger bort; en
infrarød sauna for å svette ut giftstoffer og hjelpe ledd-
ogmuskelsmerter. Senteret tilbyr også naturopatiske
urtemedisiner.

Under behandling: Norske Sara Messel, som ikke vil ikke stå frammed

Hvordan sette diagnosen?

Hvordan diagnostisere borreliose? Det er et av
de store stridspunktene. Mens man i Norge
benytter antistofftestene Elisa og Immunoblot,
benytter Borreliose Centrum Augsburg i Tysk-
land testene Elispot-LTT og CD57 NK. Elispot-
LTT er egentlig for tuberkolose, mens den andre
ser etter en nedgang i forsvarsceller. Argumen-
tet for å benytte disse testene er at det ofte ikke
finnes antistoffer til tross for en borreliain-
feksjon. Dermed vil Elisa og Immunoblot gi
falskt negativ svar, noe som gir behov for å
påvise infeksjonen på andre måter.

Mikrobiolog Nils Grude stiller seg tvilende til at
Elispot-LTT og CD57 NK er egnet til dette. Han
har større tro på andre metoder.
– Dyrkning av bakterien kan være en mulighet. Vi
har også PCR, en molekylær teknikk som skal
påvise mikroben. Den er kvalitativt ikke god nok
per dags dato, men det jobbes det mye med. Det
tar tid, men i løpet av noen år vil testen være
bedre, sier han.

«Dette virker fremmed
og eksperimentelt og
ukjent.(…) Tiden vil vise
om de får rett eller galt.»

Avdelingsoverlege Nils Grude vedmikrobio-
logisk avdeling, Sykehuset i Vestfold
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Hovedvekten i behandlingsopplegget ligger likevel på
intravenøs antibiotika. I åtte uker, minst.

Stemmen er svak. Hun ligger i en oransje stol. Rundt
henne er pasienter fra Australia, Finland, Slovenia. Utenfor
steker sola. Det er mange timer siden hun sto opp, men
norske Sara Messel (30) beveger seg fortsatt som om hun
nettopp har våknet, som om hun ikke helt klarer å få
søvnen ut av systemet. Et drypp henger ved siden av
henne, en slange stikker inn i høyrearmen. I dag er det
vitaminer som sprøytes inn, men vanligvis er det slik
hun får antibiotika.

Plagene startet under bryllupsreisa til New York i fjor.
De har vart i ni måneder. Det har vært ti turer til legevakt
i rullestol på tre måneder. Hun, som trente fem ganger i
uka, kunne plutselig ikke stå. Jobb ogmasterstudier
måtte legges på is. Og så var det barna hennes. Tre og
fem år gamle, særdeles aktive.

«Mamma?» Nei, mammamå hvile. Det er skikkelig
grusomt. Og jeg har ikke sett vennenemine siden sep-
tember. Orker ikke. Den lille energien jeg har må jeg
bruke på barna. Ligge på gulvet og late som. «Skal vi

pusle litt?» Det er som en konstant betennelse i hjernen.
Jeg kan stå og føle at jeg ikke er i rommet, alt bare går sin
egen vei. Ikke lese, ikke se tv, ikke bruke pc, ingenting.
Jeg bare legger meg under dyna og håper det snart går
over.
Tester i Norge påviste ingen borreliainfeksjon, i stedet

fikk hun diagnosen «postviral utmattelse».
– Den finnes det ikke behandling for.
Sara betalte 8000 kroner og sendte blodet sitt til

Tyskland. Her mente de at dette var et soleklart tilfelle
av borreliose. Nå er hun her på andre uka, bor på et hotell
nede i byen. Får antibiotika to til tre ganger i uka. Hittil
har oppholdet kostet over 40 000 kr. Sara har foreldre
som hjelper.

– Dersom en pasient som allerede er behandlet etter våre
retningslinjer uten å bli frisk, får langvarig antibiotika
gjennom private aktører, er jeg skeptisk til resultatet, sier
Jon Sundal.
Han er spesialist i indremedisin og infeksjonsmedisin,

og seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssykehus.
– Det er gjort flere gode studier på slike pasientgrupper,

ansikt, får antibiotikadrypp på borreliosesenteret i Augsburg i Sør-Tyskland. I ni måneder har 30-åringen slitt med det legene ved senteret mener er borreliose.

Leder: Carsten Nicolaus ved Borreliose Centrum Augsburg.
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Føler seg sviktet:Margrete Try mener hun fikk feil antibiotika hos Norsk Borreliose Senter. Hun føler seg også sviktet av norsk helsevesen.
– Jeg spurte fastlegenmin om jeg kunne få ta EKG . Men da hun hørte om antibiotikabehandlingen, fraskrev hun seg ansvaret for meg.

«Det er ikke bare bare å sette folk på lange
antibiotikakurer, det kan være farlig.»

Jon Sundal, seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssykehus

Skepsisen til langvarige anti-
biotikabehandlinger som anvises
av privatleger for å ta knekken på
borrelia, er i stor grad knyttet til
resistensfaren. Det vil si at bak-
terier blir immune mot de ulike
typene antibiotika vi har i dag og
dermed blir vanskeligere å drepe.
I ytterste konsekvens kan slikt
forårsake epidemier uten kur.
Knut Eirik Eliassen, allmennlege og
forsker ved Antibiotikasenteret for
primærmedisin ved Universitetet i
Oslo, er bekymret.

– I Norge har vi foreløpig ikke hatt
noen store problemer med anti-
biotikaresistens. Luftveisinfeksjoner
kan fortsatt behandles med vanlig
penicillin, som har et lite resistens-
driv. I Spania og Frankrike, derimot,
kan du ikke lenger regne med å bli
frisk av en lungebetennelse ved
hjelp av dette. Der må man bruke
et bredere spekter av antibiotika
som slår i hjel flere typer bakterier
enn den man er på jakt etter, noe
som fremmer mer resistens,
forteller han.

– Norge er ikke en liten øy i
verden lenger, og det er ingen tvil
om at antibiotikaresistensen øker
også her. Mange typer antibiotika
brytes ikke ned i kroppen, så når
man skiller det ut gjennom av-
føring og urin er det fortsatt aktive
stoffer i dem som blir med ut i
naturen. Dermed får det bivirk-
ninger for miljøet, andre mennes-
ker og kommende generasjoner.

Dr. Carsten Nicolaus ved Borre-
liose Centrum Augsburg er uenig:

– Man kan ikke benekte at det
finnes resistanser forårsaket av
langtidsbehandling, men det
antallet er mindre i forhold til
resistansene forårsaket av korttids-
behandling. På den andre siden
finnes det mange andre sykdom-
mer du trenger lang behandling
for, for eksempel spesifikke hjerte-
sykdommer. Da kan du få flere år
med antibiotika, uten at noen
klager.

Frykter
resistens
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og langvarig behandling med antibiotika har ikke vist seg
effektiv. Flere antibiotika som benyttes i denne langvarige
behandlingen påvirker immunapparatet positivt og kan gi
den sommottar behandling positive effekter uten at det er
borreliose personen har. I tillegg er det ikke utenkelig at
det også kan ligge en placeboeffekt til grunn for bedring
når man har betalt i dyre dommer for behandlingen.

Nicolaus nekter ikke for at placeboeffekter kan fore-
komme, men han tror det er sjelden.

– Jeg husker en pasient som satt i en rullestol i mange
år, og så fikk intravenøs behandling i noenmåneder.
Pasientenmistet alle symptomene, klarte å stå og gå
igjen, trenger aldri rullestol mer. Da får du høre «åh, det
var placebo», sier han.

Uansett hva som er effekten finnes det problemer med
antibiotika. Ifølge Jon Sundal kan det rett og slett være
skadelig.

– Jeg har selv vært med på å behandle pasienter utover
det som var etter oppskriften, og det er ikke bare bare å
sette folk på lange antibiotikakurer, det kan være farlig.
Vi har sett at folk kan bli syke, og det er til og med noen
som har strøket med av antibiotika.

Margrete Try (37) har følt hvor tøft det kan være for
kroppenmedmye antibiotika. Sommeren 2009 ble hun
smittet med borrelia. Etter mye fram og tilbake, inklu-
dert flere antibiotikakurer og leger som ikke trodde på
henne, valgte hun å gå til doktor Rolf Luneng ved Norsk
Borreliose Senter. Her følte hun seg godt tatt imot.

– Jeg hadde skrevet en oversikt over symptomer og
sykdomshistorie. Den så han på, og så ble jeg foreskrevet
én type antibiotika i fire uker. Den virket forferdelig
dårlig. Jeg kom tilbake og sa jeg hadde vært kjempe-
dårlig. Da sa han at «det virker bare på omtrent 50 pro-
sent». Jeg hadde betalt 1600 kroner for å ha blitt satt på
antibiotika som ikke virket. Så satte hanmeg på en an-
nen type som er borreliaeffektiv.

Det ble for mye antibiotika for Margrete, som sier hun
ble overdosert.
– Enmorgen virket ikke armene slik de skulle. De var

helt dovnet vekk. Hjertet slo rart. Jeg ble redd og ringte
til fastlegen. Så sluttet jeg med alt.
Hun har fortsatt ettervirkninger av sykdommenmen er

på bedringens vei.
– Det som er utfordringen er hva hver enkelt tåler, det

kanman aldri vite på forhånd, sier Luneng på generelt
grunnlag. Han pleier å spørre pasienter om de tidligere
har tålt penicillin eller antibiotika, men:
– Mange pasienter har ikke prøvd de forskjellige sorte-

ne, og 5–10 prosent vil ha problemer med å tåle ulike
medisiner. Hvis de ikke tåler det kan de si ifra, så kan de
bytte, men de få som ikke tåler noen ting kan ikke gjen-
nomføre en sånn behandling. Damåman bare avslutte
behandlingen.
Tross farer, Magasinet kjenner flere tilfeller hvor pasi-

enter sommener å ha kronisk borreliose har opplevd å få
livene sine tilbake av antibiotikabehandlingen Luneng og
andre tilbyr dem. Men, hvor lenge varer den gode effek-
ten? Nevrolog Randi Eikeland sier hun har fått mange
telefoner fra folk som er blitt bedre under tida behand-
lingen foregår, men som opplever at problemene kom-
mer tilbake etter endt kur.
– Det er rimelig, det er en kjent sak at antibiotika virker

på andre måter enn å drepe bakterier.
Luneng bekrefter at enkelte får tilbakefall, menmener

det har andre årsaker.
– Dette kommer vanligvis innenfor tre første måneder

av avsluttet behandling. Dette har med livssyklusen til
borreliabakteriene å gjøre, vi vet aldri når alle bakterier
er borte fra kroppen og døde. Derfor er det noen som er
uheldige og får en reaktivering av infeksjonen.

I den oransje stolen i Augsburg venter Sara på at dryppet
skal gå tomt og hun kan spise. Hver behandling tar mel-

lom to og tre timer. For en person som vanligvis er senge-
liggende er selv dette slitsomt, men hun føler det er godt
å bli trodd.
– Fortalte du legene i Norge at du skulle hit?
– Nei. De hadde sikkert sagt at det bare er tull, at det er

veldig farlig å ta så lange antibiotikakurer. Alternativet
mitt er å ligge i senga i en krøll. Jeg har ikke så mye å
tape. Jeg hadde ikke noe liv før jeg begynte med antibio-
tika, jeg ble bare dårligere. Men, jeg håper at jeg ikke
trenger å ta antibiotika så altfor lenge til. Om prøvene ser
bedre ut om enmåned skal jeg få prøve behandlingmed
urter i stedet.

– Se her!
Doktor Armin Schwarzbach plukker ned to plastfigurer

fra hylla på kontoret sitt i Augsburg-klinikken. Luke
Skywalker og Darth Vader, en i hver hånd. Han løfter litt
på Luke, bondegutten som kjemper mot Darth og den
mørke siden av kraften. Smiler.
– Dette er meg.
Han er en rund og munter tysker, gestikulerer mye

med armene. Dette er mannen som stiller de etterlengtede
diagnosene nede i laboratoriekjelleren sin. Diagnostikk
er et av de viktigste stridspunktene når det gjelder borre-
liabakterien.
Majoriteten av leger i Europa benytter testene Elisa og

delvis Immunoblot, men legene ved Augsburg-klinikken
mener disse ikke er bra nok, fordi testene oppdager
bakterier ved å se etter antistoffer i kroppen. Om bak-
terien har oppholdt seg lenge i kroppen og lurt den til
ikke å produsere antistoffer, vil ikke testene kunne på-
vise noen infeksjon. Dermed blir spørsmålet hvordan
man da kan bevise at kronisk borreliose eksisterer?
Det finnes to andre tester, de såkalte Tyskland-testene,

som egentlig er ment for andre sykdommer. Schwarz-
bach ogmeningsfellene hans mener disse er mer presise
for å oppdage borrelia enn dagens etablerte teknikker.

Sverger til Tyskland-testene: Armin Schwarzbach ved Augsburg-klinikkenmener antistofftestene Elisa og Immunoblot som
brukes i Norge er unøyaktige. – 40 prosent av borreliosepasienter har ikke antistoffene.
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Testenes egnethet for å påvise borreliainfeksjon er
imidlertid omstridt blant majoriteten av det medisinske
miljøet.
– Dokumentasjonen er hittil for svak, mener overlege

Nils Grude.
– Dette er en holdning som gjelder både i miljøene i

USA og Europa. Vi skal ikke avskrive testene, men til
dags dato har de en for dårlig kvalitet. De er sensitive
men lite spesifikke. Til og med friske personer kan teste
positivt.
Han er kritisk til at så alvorlige diagnoser stilles på det

hanmener er et vagt grunnlag, med et testapparat som
ikke er anerkjent i det medisinskemiljøet.
– Samtidig koster det ganskemye penger for dem som

velger dette, eller skal vi si, utsettes for dette.
Han får støtte fra Jon Sundal.
– Manmå stille seg spørsmålet om hvor kommersielt

og økonomiskmotivert disse alternativene er. Det blir
fort betydelige beløp og pasienten er på langt nær sikret
gevinst.
Doktor Schwarzbach kjenner til kritikken som ofte

rettes mot ham og Augsburg-klinikken.
– Det er tungt psykologisk. Om de alltid roper og

kjefter på deg og du alltid må forsvare deg … Min positive
energi kommer fra pasientene, ikke universitetene. Om
jeg ville ha penger ville jeg gått tilbake til de gamle

laboratoriene jeg tidligere jobbet for.
Han har stor tro på testene sine, til tross for motfore-

stillingene som kommer fra andre leger.
– Jeg var også veldig kritisk for sju år siden, det virket

ikke realistisk. Så, en dag fikk jeg en pasient medMS som
ikke var i stand til å jobbe lenger.
Der standardtestene ga negativt svar, mente han å

kunne se klare indikasjoner på borrelia med Tysklands-
testene.
– Så spør jeg denne pasienten, kanskje 43 år, på vei inn

i rullestol og nesten blind på venstre øye: «Husker du et
flåttbitt?» Ja, ja, ja, hun har hatt et flåttbitt på venstre
side.
Schwarzbach beskriver det som et aha-øyeblikk. «Flått-

bitt på venstre side, blind på venstre øye, problemer med
venstre skulder, følsomhetsproblemer på venstre side?
Dette passer da ikkemedMS?»
– Jeg ba legen hennes behandle henne for nevro-

borreliose, og etter fire uker var hun helt frisk igjen.

Doktor Schwarzbach ser seg selv og kollegene som
moderne utgaver av Ignaz Semmelweis, den ungarske
legen som ble utstøtt da han på 1800-tallet kommed et
kontroversielt forslag om at det var en god idé om leger
vasket hendene før de gikk fra en obduksjon til en fødsel.
Underforstått; kanskje Schwarzbach og hans likesinnede

Før sykdommen: Lars-Jacob Kroghmed kona og døtrene, rett etter at hanmottok Kongens fortjenstmedalje i gull. Kort tid etter at bildet ble tatt, gikk det nedover med ham.
Familienmener årsaken kan ha vært flåttbitt.

«Far ble tilbudt noen tabletter som kanskje kunne forlenge livet
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VG 7. mai 2010: Døtrene til NRK-profil
Lars-Jacob gikk ut i media etter farens død.
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er i mindretall, men de føler at når historien skrives vil
den stå i deres favør. Nils Grude er ikke like optimistisk,
men han stiller seg heller avventende enn avvisende til
metodene til Augsburg og Norsk Borreliose Senter.

– Jeg kan ikke si annet enn at tiden vil vise om de får
rett eller galt. Murene kan rives ned, vi kan samarbeide
og diskutere. Det vil kreve åpenhet fra alle leire. Men den
medisinen jeg tilhører må være fundert på kunnskap,
vitenskap, og dokumentasjon. Vi kan ikke basere oss på
vitneutsagn fra enkeltpasienter.

Men hvamed dem som ikke kan ta tiden til hjelp for å
vurdere hvilken side som har rett? I 2008 hadde NRK-
veteranen Lars-Jacob Krogh, nettoppmottatt Kongens
fortjenstmedalje i gull. Et bilde viser ham sammenmed
majesteten, rak i ryggen ogmed utstrakt hånd. Kort tid
etter gikk det nedover.

– Pappa ble sjuk. Hosten kom om våren, så ble han
skral utover sommeren. Han gikk ned i vekt. Så begynte
han å få problemer med å snakke, minnes datteren Ellen
Koht Krogh (44).

Det som først lot til å være et slag, gikk over i en verre
diagnose; den dødelige nervesykdommen ALS.

– Det er jo bare et navn på noen symptomer. Nervene
blir degenerert, men de vet ikke hvorfor.

– Og helsevesenet …?

– Det var bare å dø. Far ble tilbudt noen tabletter som
kanskje kunne forlenge livet noenmåneder. Han ble så
dårlig at han ga opp å spise dem.
Ellen leste alt hun kom over. Hun fant ut om borrelia-

bakterien og dens kobling til nervesykdommer, at den
kunne imitere symptomene deres. Snart var hun i kon-
takt med Augsburg.
– Blodprøvene viste mengder av både borrelia og andre

bakterier. Det var fantastisk å møte noen som hadde et
annet syn på ting. Noen som ikke kalte det ALS, men
bakterieinfeksjoner. Som kunne behandle bakteriein-
feksjoner.
– Jeg har stor forståelse for at det er mange ting som

prøves når man får sånne diagnoser, sier nevrolog Randi
Eikeland.
– Men, er det ting som er farlige i stedet for å hjelpe,

føler jeg vi må si ifra. Vi må forholde oss til det vi vet, og
jeg tror sjansen for feil diagnose av ALS er veldig liten.
Hunmener andelen positive prøver fra Augsburg ikke

henger på greip.
– Jeg tror ikke det går masse folk rundt medME eller

ALS-diagnoser som egentlig har nevroborreliose.
Familien Krogh dro til Augsburg, men det var for seint.

Lars-Jacob var for dårlig til at legene torde gå i gangmed
antibiotikabehandling. Antakelig ville det ta livet av
ham.

– Mamma og pappa var der nede i litt over enmåned.
Han rakk å feire 71-årsdagen før demåtte dra hjem. Det
er nesten så man bare kan gjette seg til hvordan han
hadde det. For oss som så øynene hans var det mye sinne
og fortvilelse. Og en gang i blant litt glede, når vi kunne
le litt.
10. april 2010 kunne ikke Lars-Jacob lenger puste.

Musklene var for svekket.
– Vi satt sammen hos ham alle sammen da han døde.

Han gikk ikke alene.
Hadde faren borrelia i stedet for ALS? Det er usikkert,

men som Ellen sier:
– Alt annet jeg leste om, var prognoser på hvor lang tid

han skulle leve. Dette var den eneste steinen vi vendte
hvor vi fant noe under som kunne brukes til noe.

Nå er det Annbeths tur til å finne en vei videre i jungelen
avmotstridende råd. Sigurd Aartun anbefaler henne å
begynne på antibiotika i august. Doxcylin i tre måneder, i
første omgang. Det finnes ingen garantier. Mange advars-
ler. Men tenk om hun kan stå på beina hver morgen igjen,
komme seg på jobb som alle andre. Annbeth smiler,
myser ut mot Middelhavet.

– Da har jeg mange planer. Jeg skal i hvert fall ut og gå. h
Linn.Isaksen@dagbladet.no

Martin.Bergesen@dagbladet.no

noen måneder. Han ble så dårlig at han ga opp å spise dem.»
Ellen Koht Krogh (44) om faren Lars-Jacob Krogh

Uvisse utsikter: – Jeg har felt enormtmange tårer for denne sykdommen og gjør det fortsatt. Nå aner jeg ikke hva som venter, sier Annbeth Brattli.
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