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Maria Gjerpe bestemte seg for å endre verden
og fikk med seg nærmere 5000 fra 49 land til å gjøre det.

Marias metode

tekst Vibeke Borgersen
foto Jan T. Espedal
Hun er en liten kvinne med store planer.
Mange kjenner henne gjennom bloggen
Marias metode, der hun skriver om helsevesenet, samfunn og sosiale medier.
Andre har møtt henne som lege, debattant eller foredragsholder. Det hun vil:
gjøre Helse-Norge bedre ved hjelp av ny
teknologi.
Maria Gjerpe er 43 år. Hun vet hvordan
livet som pasient er. De siste 27 årene, siden hun var 16, har hun vært ME-syk. Det
er bare det siste året hun har følt seg frisk.
At hun har fått livet tilbake, som hun kaller det, skyldes at hun kom med i et pilotprosjekt ved Haukeland sykehus, der
to leger forsker på hvordan kreftmedisin
virker på ME-syke. Prosjektet viser at medisinen har svært god eﬀekt på mange.
Men Forskningsrådet avslo å finansiere
videre studier på prosjektet. Da tente Maria Gjerpe.
– Jeg følte meg så utrolig heldig som
fikk denne behandlingen som gjorde
meg frisk. Jeg kunne bare ikke tillate at
andre som var like syke som meg, ikke
skulle få samme mulighet, forklarer hun.
– Derfor sa jeg at skal sørge for at de pengene kommer på bordet.
Støtte fra hele verden

Det hun gjorde, var å starte prosjektet
MEandYou. I løpet av 90 dager hadde hun
klart å samle inn 3 millioner kroner til
videre forskning på medisinen Rituximab. Hun kaller det en god gammeldags
dugnad, men det hele foregikk på nettet.
Via ulike sosiale mediekanaler kom det

til slutt inn 4700 donasjoner fra 49 ulike
nasjoner.
– Jeg var sikker på at når en som meg
tenkte at det er helt nødvendig å få til noe
her, må det være andre ute i verden som
tenker det samme. Og jeg fikk rett. Pengene kom fra så ulike steder som norske
bedrifter til kirkesamfunn i Australia og
barn i USA.
Maria Gjerpe er stor fan av sosiale medier fordi de gir uante muligheter for å spre
kunnskap og sette folk i bevegelse. Med
MEandYou fikk hun vist konkret at det å
engasjere folk, utløser handling. Det hører med til historien at Forskningsrådet
også lot seg bevege til slutt. På innsamlingens nest siste dag kom de til at de likevel
ville bevilge penger til videre forskning.
Maria Gjerpe smiler stolt. Og kommer
med noe som ligner et mantra: «Hvis du
tar sats og sikter mot stjernene, da er du i
alle fall sikker på at du når himmelen».

Intervjuet

Maria Gjerpe
Alder: 45
Sivil status: Bor i Oslo med datter
og kjæreste.
Aktuell: Nyansatt i Helsedirektoratet.
Skal være med på å utvikle den
digitale helsetjenesten.
Bakgrunn: Lege og blogger.
Har vært langtidssyk med ME.

Ikke noe stress

Vårt møte med Maria Gjerpe starter en
tidlig morgen i begynnelsen av desember. Hun sender en SMS: God morgen :)
venter rett innenfor i Universitetsgata 7.
Mvh. Maria.
Men vi skulle jo møtes i nummer 2?
Hun svarer raskt: Min feil! Ikke NOE
stress. Ta deg tid.
En helt ordinær meldingsutveksling og
raskt oppklart misforståelse, som likevel
gir tre små sympatiske inntrykk av Maria
Gjerpe: Hun er vennlig. En som ikke tar
tungt på en liten misforståelse. En som
ikke stresser hverken seg selv eller andre.
Hun er dessuten eﬀektiv. Det er derfor
hun har foreslått at vi starter intervjuet

«Jeg var sikker på
at når en som meg
tenkte at det er
helt nødvendig å få
til noe her, må det
være andre ute i
verden som tenker
det samme»

her i Universitetsgata 2, unnskyld 7, det
er på begge disse adressene Helsedirektoratet holder til, og hit hun er headhuntet til et nyopprettet engasjement. I dag
skal hun hente nøkkelkort og hilse på
kolleger.
På vei inn i heisen får hun en klem. På
vei ut enda en. Det ser ut til at hun kjenner de fleste fra før.
– At jeg blir tatt så godt imot er jeg utrolig glad for. Å jobbe med folk som er med
deg, er avgjørende for å få til gode prosesser og løsninger, smiler hun da vi er ute
på gaten igjen. Vi går i raskt trav gjennom byen. Med denne farten tar det 12
minutter å gå fra den ene arbeidsplassen
hennes til den andre.
I Øvre Slottsgate åpner hun en stor,
tung dør. Flott hva? Det er marmor overalt. Hun peker opp i taket: Gull. Det er
Sparebankstiftelsen som eier dette ærverdige huset hvor de nå skaper et arbeidsfellesskap av samfunnsinnovatører, unge
entreprenører og kulturprodusenter. De
er samlet under navnet SoCentral på dette stedet som kalles Sentralen.
Vi går ned i kjellerkantinen. Maria Gjerpe byr på kaﬀe. Selv tar hun bare et glass
vann.
– I dette huset arbeider folk som tenker
nytt for å finne løsninger på ulike samfunnsutfordringer, sier Maria Gjerpe. Et
veldig spennende og inspirerende arbeidsfellesskap, mener hun som selv er
en gründersjel med flere prosjekter på
gang. Dem skal hun fortsette med også
nå når hun jobber for Helsedirektoratet.
Der skal hun være i 50 prosent stilling for
å være med på å utvikle den digitale helsetjenesten. Den skal etter hvert gjøre oss

