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Trine Fissum får sagt det 
på Stolthetsparaden i Oslo. 
Se reportasje på side 4. 
Foto: Finn Ståle Felberg
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LEDER

Kjære medlemmer!
Takk for tilliten jeg fikk ved å bli gjenvalgt. Det å ha sittet som leder i ett år har vært
både spennende, tøft og ikke minst krevende. Vi har fått til mange endringer, selv om
vi ikke har nådd alle målene våre ennå. Derfor er det fint å kunne se frem til et nytt
år i samarbeid med alle våre flotte tillitsvalgte og ansatte.

Bedre organisasjonsstruktur
Noe av det vi har fått til i året som gikk er en ny organisasjonsstruktur og bedre kom-
munikasjon ut mot fylkene. Kontoret er nå fullt bemannet, og vi har fått en ny med-
arbeider, Unni Tangerud, som tar hånd om regnskap og medlemsregister.

Stabil økonomi
Økonomi er for mange organisasjoner en utfordring, og vi ser at store organisasjoner
som LHL og NHF har måtte spare inn flere titalls millioner. Vi i sentralstyret har gjort
noen viktige grep i året som gikk, noe som har bidratt til at FFMs økonomi er stabil
og sikker. Dette gjør at vi kan ha fortsatt god drift av foreningen. Vi har startet arbei -
det på en organisasjonshåndbok, som vi regner med vil være klar på nyåret. Her håper
vi å få mange gode innspill fra fylkene på hva de ønsker.

Utfordringer
Dette betyr ikke at vi ikke ser alle de utfordringene vi har i vente! Det er satt ned et
offentlig utvalg som ser på regler rundt uføretrygd. Dette er en viktig sak vi må se på.
Helsereformen er en annen viktig sak. I tilegg har det vært valg. I tiden som kommer
må vi prøve å få satt fokus på ting som er viktig for oss i FFM.
Sentralt skal vi jobbe aktivt med lobbyvirksomhet, men mange
av de viktige kampene kjempes lokalt, for eksempel muligheten
til BPA, tilgjengelighet og deltagelse i nærmiljøet. For å få 
løftet dette frem på dagsordenen trenger vi alle de lokale kref -
tene vi kan få - ta kontakt med deres lokale aviser og kom
med innspill!

God høst alle sammen!

Hilsen 
Laila Bakke-Larsen
leder

FORENINGEN 
FOR MUSKELSYKE

Brynsveien 96, 1352 Kolsås
Tlf:  67 13 67 70
Fax: 67 13 67 77

E-post: ffm@ffm.no 

Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255. 

Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042

Line Wåler
Organisasjonssekretær

Tlf 67 13 74 70 / 411 90 702
Tlf. tid: man., tirs. og ons. kl. 11-17

line.valer@ffm.no

TA GJERNE KONTAKT MED FFM-KONTORET

Tone I. Torp
Forskningsfondet og Allums Legat

Tlf. 67 13 74 70 
Tlf. tid: tors. kl. 10-14

fondet@ffm.no 

Unni Tangerud
Regnskap og medlemsregister

Tlf 67 13 71 39
Tlf. tid: man., ons., tors. 9-15 

unni.tangerud@ffm.no 

Foreningen for Muskelsyke (FFM) 
er interesse organisa sjonen for 
muskelsyke i Norge. 
Gjennom 13 fylkes foreninger og 
14 diagnosegrupper informerer og
hjelper vi muskelsyke og deres 
pårørende, og arbeider for muskel -
sykes rettigheter og interesser.

Foreningen sprer kunnskap om
muskel sykdommer og muskelsykes
livssitua sjon, medvirker til bedre
behandlings mulig heter og støtter
forskning omkring muskelsykdommer.
Foreningen er med i Funksjons-
hemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
og har søsterorganisasjoner i en rekke
land. 

FFM ble stiftet i 1981. 

Foreningens høye beskytter er 
prinsesse Märtha Louise. 
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Oslo, 13. juni 2009. På Youngstorget sam -
les flere hundre funksjonshemmede for å gå
i tog. FFM er representert manns-, eller
heller kvinnesterk, får vi si. Arrangør Uloba
deler ut lilla T-skjorter, fløyter og lilla bal -
longer før avmarsj, og har sørget for gjøg -
lere og musikk.

Arrangørene er med rette stolt over en vel-
lykket markering: ”Med høyst uventet god-
vær og stort oppmøte, ble årets Stolthets -
parade svært vellykket. Nærmere 300
mennesker gikk fra Youngstorget til
Stortingsplassen, med plakater, roperter og
rungende slagord. Gjøglergruppen Stella
Polaris bidro til den gode stemningen
gjennom hele paraden, og avsluttet med et

forrykende show på Stortingsplassen, før
appeller, prisutdelinger og oppfordring til
fortsatt kamp mot diskriminering.

Både daglig leder i Uloba Knut Flaaum,
nestleder Vibeke Marøy Melstrøm og Ann
Kristin Krokan holdt appeller, og opp-
fordret til fortsatt kamp for funksjons-
hemmedes rettigheter, og fortalte om dis-
krimineringsloven for funksjonshemmede.

Årets Stolthetspris gikk til Inge Husmo for
hans ti år lange kamp for retten til å være
far. Lars Ødegård fikk årets ærespris for sin
mangeårige innsats for mennesker med
funksjonsnedsettelser. Takk til alle som
bidro til at Stolthetsparaden! 2009 ble en

suksess. Vi gleder oss allerede til neste år.”
Kilde: www.stolthetsparaden.no
(Mer om Husmo-saken, se side 23)

Engler eller helter?
Trine Fissum, FFM-medlem og Uloba-råd-
giver i Midtnorge, stilte med flammerød
djevel-parykk og et dertil passende slagord.
Men hvorfor akkurat djevel, Trine?
- En kollega sa at hun skulle kle seg som en
engel i paraden, og jeg repliserte at da
skulle jeg kle meg som en djevel.

Men dette var nok ikke hovedgrunnen. Jeg
hadde en baktanke. I media blir folk med
funksjonsnedsettelser ofte omtalt som

I dag ska vi vårrå 

STOLT OVER OSS SJØL
Trine Fissum tok i på trønderdialekt da hun holdt en av appellene 

på årets stoltshetsparade på Universitetsplassen i Oslo. Årets parade ble om mulig 
en enda større suksess enn fjorårets.

Grete Linn Haldorsen (t.v.), FFM Hordaland, Sogn og Fjordane, er en trofast gjenganger på
Stolthetsparadene. 

Marna Olin Helland, FFM Hordaland, Sogn og
Fjordane, har et klart budskap.

Trine Fissum: Vi har et felles mål - nemlig et sam-
funn som e inkluderende - og som ikke stenge ut
menneska!
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engler og helter. Og jeg ville harselere med
dette. Poenget var å få fram at vi er som alle
andre - vi er verken bedre eller dårligere, sa
Trine.

Sett av datoen lørdag 12. juni hvis du vil
være med på neste års stolthetsparade. Og
det vil du vel?

Appell fra Trine Fissum
Stolt, sterk og synlig e slagordet for
Stolthetsparaden! Vi gjentar slagordet fra i
fjor. Slagordet vart valgt fordi Stolthets -
paraden skal vis at persona med funksjons-
nedsettelsa e nå anna enn det samfunnet
rundt oss gjerne vil ha oss te å vårrå.

Det e itj synd på oss - og vi vil itj bli stak -
karsliggjort. Vi e verken helta eller engla.
Vi e menneska - som aill ainner. Og vi har
en like stor rett te å delta i samfunnet som
ainner.

Det e først og fremst funksjonshemmende

barriæra som gjær at vi bli utestengt fra
mang arenaa i samfunnet. Det e itj funk-
sjonsnedsettelsen i sæ sjøl. Det e mangel på
universell utforming som i stor grad stenge
oss ut.

Den første januar i år trådd anti -
diskrimineringsloven i kraft. Det va en
seier. Og den hadd neppe blitt en realitet
uten sterke, flenke folk med funksjonsned-
settelsa som stod på - og vesst kor skapet
skull stå.

Det e viktig at vi bruke den loven - sjøl om
den kanskje ikke va så sterk som vi ønska.
For vi bli fremdeles utestengt - og det e det
vårres oppgave å gjør nå med. Vi må stå på.
Vi må sei fra. For når ingen sjer at vi står på
- så e vi også usynlig - og da bli vi også
utestengt.

Lovfesting av BPA - Borgerstyrt personlig
assistanse har vi venta leng på. Saken har
blitt utsatt fleir gang. Den e på nytt utsatt

- og ingen veit når saken kjem t behandling
i Stortinget. Men om vi jobbe med den
saken - og står på - og vise vårres styrke - da
kan den bli vedtatt. En lovfesting av BPA
vil vårrå en stor seier. Og vi kan håp at - når
vi hold den her paraden neste år  - at vi kan
feir at vi har fått ei lovfesting.

Æ kan itj unngå å nevn Inge Husmo når æ
snakke om BPA. Han kjempa en lang
kamp - og va gjennom mang rettsinstansa
før han endelig fekk BPA. Te slutt så vant
han den kampen. Men den kampen hadd
itj blitt vunne uten den styrken som han og
familien utvist i den saken.

I dag har vi en fantastisk parade. Vi gjentar
suksessen fra i fjor. Vi vise vår stolthet og
vår styrke  - og vi e godt synlig.

I dag ska vi vårrå stolt over oss sjøl. Vi e
stolt fordi vi vise styrken vårres - og i dag
sjer aill sammen oss.

Vi ska vårrå stolt kvar dag - og ta med oss
den stoltheten - uansett kor vi e.

Styrken ska vi ta med oss. For vi har frem-
deles en vei å gå - når det gjeld å kjemp for
vårres rettigheta. Da har vi behov for den
styrken. Men den veit vi at vi har. For vi e
mang som står sammen - og som har et
felles mål - nemlig et samfunn som e
inkluderende - og som ikke stenge ut
menneska. 

Vårrå stolt, sterk og synlig - i dag - og kvar
dag. 

Alle bilder: Finn Ståle Felberg

Mer informasjon
www.uloba.no
www.stolthetsparaden.no med flere bilder
fra paraden
www.disabilityprideparade.com
www.independentliving.org

Elin Camilla Nilsen (i midten), styremedlem FFM Telemark, har reist ens ærend til Oslo for å være med
på Stolthetsparaden.

Fra Stolthetsparadens gjestebok
Vet ikke hvor stolt jeg er. Er usikker på
hvor sterk jeg er. Men jeg er helt sikkert
veldig synlig. Derfor stiller jeg på
Youngstorget 13 juni.

Helge Johan Aarø, Holmlia, Oslo

Selvfølgelig kommer jeg! Dette er jo årets
happening! 

Gro,  Kristiansand

Endelig. Har paradert i Washington,
Chicago og Strasbourg. Når får jeg også
synge falsk i Oslo. Gleder meg. 

Terje M, Ski

Gjøglere og musikanter fra Stella Polaris sørger for passende stemning. 
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Fagkonferansen 24-25 juni samlet 123 del-
takere fra hele landet. Åtte av disse var
assistenter.  Man hadde satt sammen et
bredt spekter av temaer og valgte å sette
brukernes behov og opplevelser på dags-
orden i større grad enn ved tidligere kon-
feranser. 

Den første dagen var delt i to bolker og
startet med en engelskspråklig del, bereg -
net mest for fagpersoner, hvor det ble holdt
foredrag om nyere forskning innenfor
nevromuskulære tilstander. Etter lunsj
startet brukeropplæringsdelen, og etter at
UNN direktør Tor Ingebrigtsen hadde gitt
sin hilsen fikk vi høre om brukererfaringer,
det nasjonale muskelregisteret, samt utred-
ning, oppfølging og behandling av
nevromuskulære tilstander. 

Konferansens andre dag var inndelt i tre
parallellsesjoner med en brukeropplærings-
del, en rehabiliteringsworkshop og en
sesjon som gikk på diagnostikk, behand -
ling og forskningssamarbeid. Det jeg refe -
rerer er samlet etter tema, fritt gjenfortalt,
og jeg har supplert med egne opplysninger
der jeg mener det kan være klargjørende.
Det var svært mange interessante temaer og
det er ikke mulig å referere alt like detaljert. 

Behandlingforsøk med Duchenne
Michelle Eagle fra Newcastle Muscle
Center, og senere også Màr Tulinius fra
Göteborgs universitet, fortalte om pågå-
ende behandlingsforsøk av gutter med
Duchenne muskeldystrofi med ”antisense
oligonucleotides” og PTC124. Den vanlig-
ste årsaken til Duchenne muskeldystrofi er
at større biter av den kodende delen av
dystrofingenet mangler (delesjoner), sjeld -
nere skyldes den en endring av en en kelt
bokstav i DNA koden som gjør at det opp-
står et for tidlig stoppsignal for appa ratet
som skal gjøre koden om til et protein. 

”Antisense oligonucleotides” testes på pasi-
enter som har en bestemt undergruppe av
den førstnevnte mutasjonstypen. Når

avlesningsapparatet skal gjøre en DNA
kode om til et protein finnes det en type
delesjoner som forkludrer hele avlesnings-
rammen og som gjør at det ikke blir dan -
net dystrofinprotein (”out of frame”), disse
delesjonene er oftest assosiert med
Duchenne muskeldystrofi. En annen type
delesjoner opprettholder leserammen og
fører til dannelse av et dystrofinprotein
som mangler delen som den deleterte
DNA biten skulle ha kodet for (”in
frame”). Disse delesjonene er oftest assosi-
ert med mildere sykdom som Becker
muskeldystrofi. Strategien bak ”antisense
oli g onucleotides” er å påvirke avlesnings-
apparatet slik at ”out of frame” delesjoner
blir avlest som om de skulle ha vært ”in
frame”. 

PTC124 skal føre til at avlesningsapparatet
overser for tidlige stoppsignal. Håpet er at
medisinene skal kunne bidra til en økt
dannelse av funksjonelt protein og en
mildere klinisk sykdom.

Nye behandlingsstrategier
”Antisense oligonucleotides” og PTC124

er to interessante eksempler på behand -
lingsstrategier som er under utvikling. Det
finnes andre, og nye metoder vil komme til
i fremtiden. De kliniske forsøkene er fort-
satt på et tidlig stadium, men vil etter hvert
bli utvidet til å inkludere flere pasienter.
Siden de er rettet mot bestemte mutasjons-
typer er det viktig at pasientene har fått
påvist en molekylærgenetisk årsak. Bare et
fåtall av pasientene vil ha nøyaktig den
mutasjonen som skal inngå i enkeltstudier,
og det er en av grunnene til at det er viktig
å ha gode nasjonale pasientregistre. 

Internasjonale registre
Opplysninger fra de nasjonale registrene
bør samles internasjonalt slik at man ved
initiering av kliniske studier raskt kan finne
fram til de det er aktuelt å inkludere. Eagle
fremhevet i den forbindelse betydningen av
TREAT-NMD (http://www.treat-nmd.eu /  -
home.php) som et EU finansiert nettverk
som skal bidra til økt internasjonalt samar-
beid mellom klinikere, forskere, pasient-
grupper og legemiddelindustri. TREAT-
NMD skal også bidra til utviklingen av
standarder for målinger som kan brukes

Fra forskning 
til brukerstemmer
Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 2009 i Tromsø 

inneholdt et bredt spekter av temaer som omfattet både forskningsnytt og brukeropplæring. 
Overlege Rune Østern fra Medisinsk genetisk avdeling, UNN, 

refererer fra årets konferanse. 

Senterleder Irene Lund fra NMK hjelper Cecilie Thommessen med mikrofon før forelesningen.
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internasjonal når man skal evaluere effek -
ten av behandlingsforsøk. 

Med en internasjonal oversikt over godt
diagnostiserte pasienter og felles standard
for målinger vil man raskt kunne følge opp
legemiddelindustriens behov for pasienter
når de har utviklet nye og innovative
behandlingsmåter. 

Muskelregisteret i Tromsø
Eva Stensland fra UNN la fram situasjo nen
for det nasjonale muskelregisteret i Norge
etter et års drift. Det er lagt opp til at
behandlende lege, etter å ha fått pasien tens
samtykke, skal melde dem inn, og et av
hovedbudskapene til Stensland var at for få
pasienter er registrert. Pasienter kan selv
melde seg inn i registeret ved å gå inn på
www.muskelregisteret.no hvor de finner de
nødvendige skjemaene. De gir da også sitt
samtykke til at registeret kan hente inn
nødvendige opplysningene fra behand -
lende sykehus. 

Et av målene for videreutviklingen av
registeret er at man skal få inkludert muta-
sjonstypen der diagnosen er molekylær -
genetisk bekreftet. Når det gjelder
Duchenne muskeldystrofi har vi ved
medisinsk genetisk avdeling god oversikt
over mutasjonsdataene fra de siste to årene
hvor vi har hatt nasjonal funksjon for
testing. Før det var testingen fordelt på
flere sentre i Norge. 

Raskere diagnostiske verktøy
Den genetiske utredningen gjøres i dag
stort sett med tradisjonelle laboratorie-
metoder hvor man analyserer gen enkeltvis
basert på en spesifikk klinisk mistanke. 

Thomas Sejersen fra Karolinska institut i
Stockholm holdt et innlegg om nye dia-
gnostiske verktøy som utvikles som et 
EU-samarbeidsprosjekt i regi av TREAT-
NMD.
Det designes en ”chip” (SC arrays) som
skal kunne lese av et stort antall gener som
kan ligge til grunn for diagnosegrup pene
dystrofinsykdom, limb girdle muskel-
dystrofi, congenital muskeldystrofi og
Charcot-Marie-Tooth i en analyse.
Analysene skal skje i en langt høyere has -
tighet enn det som er mulig med tradisjo -
nelle laboratoriemetoder. De utvikler en
tilsvarende kraftig metode for å påvise om
større biter av DNA mangler eller finnes i
dobbel dose (basert på CGH array). 

Målet er å oppnå en økt mengde genetisk
bekreftede diagnoser og dermed en for-
bedret pasientbehandling, samt å skape et
større grunnlag for forskning og inklude -
ring av pasienter i behandlingsstudier. Det
er ennå uavklart om chippen som forven tes
å komme i produksjon om ca et halvt år,
kommer til å bli kommersielt tilgjengelig
slik at testingen kan gjøres her i Norge,
eller om utvalgte sentra i Europa skal stå
for testingen.

Pompes eller Limb girdle?
Pompes sykdom er en tilstand som kan
behandles med dagens teknologi.
Sykdommen skyldes en enzymdefekt som
fører til opphopning av glycogen i cellene
og den forekommer i varierende alvor-
lighetsgrad. Arvid Heiberg fra Riks -
hospitalet fremhevet at voksenformen kan
forveksles med limb girdle muskeldystrofi
(LGMD), og han mistenker at tilstanden
kan være underdiagnostisert i Norge. Han
søker nå om å få godkjent et prosjekt hvor
han vil teste alle limb girdle pasienter som
ikke har fått en genetisk verifisert under-
diagnose med tanke på adult pompe. 

Limb girdle type 2I og annen 
forskning
Limb girdle type 2I er den vanligste under-
gruppen av limb girdle muskeldystrofi i
Norge. Pasienter med LGMD2I har arvet
en mutasjon i FKRP genet fra begge sine
foreldre. FKRP sykdom har et stort klinisk
spekter. Eva Stensland fra UNN la frem
foreløpige data fra et studie som ser på
kliniske funn hos alle norske pasienter med
FKRP sykdom som har samtykket til å
delta. Datainnsamlingen skjer gjennom
spørreskjema til pasienten og ved journal-
basert innsamling av kliniske opplysninger. 

Magnhild Rasmussen la frem data fra en
klinisk studie hun gjør på pasienter hun
selv behandler på Rikshospitalet. Øivind
Nilssen fra UNN presenterte en studie som
pågår for å identifisere lokalisering, funk-
sjon og interagerende partnere til FKRP
proteinet. John Vissing fra Rigshospitalet i
København presenterte funn fra limb gird-
le diagnostikken i Danmark, og han invi -
terte til et økt forskningssamarbeid i
Skandinavia hvor det ville være naturlig å
starte med LGMD2I. 

Thomas Sejersen fortalte om oppdagelsen
av en ny mutasjon i titingenet som forår-
saker arvelig myopati med tidlig respira-
sjonssvikt og Màr Tulinius holdt et fore-
drag om mitokondriesykdommer.

Tverrfaglig oppfølging, helhetlig
ivaretakelse
Barn som har nevromuskulære tilstander
får i det store og hele en god tverrfaglig
oppfølging i Norge. Tilbudet er ikke like
godt for voksne. Laurence Bindoff fra
Haukeland sykehus viste hvordan han
organiserer den tverrfaglige oppfølgingen
ved Muskelklinikken i Bergen som et
eksempel på hvordan dette kan organiseres
på en god måte. 

John Vissing viste til en studie han har
gjort som har vist god framgang i fysisk
kapasitet ved moderat trening hos pasien -
ter med FSHD, LGMD2I og Becker
muskeldystrofi. Carla Fagerli og Merete
Strand fortalte om respirasjonsstøtte og
hjemmerespiratorbehandling. Thomas

Sejersen snakket om ventilasjonsstøtte ved
SMA type 1 og en nordisk studie som skal
startes opp i forhold til beslutningsproses -
sene som tas. Cecilie Thommesen hadde
innlegget ”Psykologiske dimensjoner -
betydningen av å få en rikere fortelling om
seg selv”. På slutten av den diagnostiske
workshopen på dag to diskuterte man ni
konkrete pasientsaker.

Brukerstemmer som ga viktige
bidrag
Brukerne var representert ved Bjørn Moen
og Anita Oliva Bertinussen som holdt to
gode innlegg om sine erfaringer.
Bertinussen la blant annet vekt på betyd-
ningen av å ha pågangsmot i møte med de
fysiske begrensningene som sykdom kan gi,
viktigheten av tilrettelegging for å få bli i
jobb lengst mulig og for å kunne bli
boende i eget hus, samt skuffelse over at
Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter
skal bli lagt ned. 

Bjørn Moen fortalte om sitt valg av aktivt å
fokusere på mulighetene han har, framfor
begrensningene sykdommen setter. Et
poeng han framhevet var at ”overetasjen er
på plass” og viktigheten av å være i arbeid.
Et annet poeng var at ”det er like mange
opplevelser som det er brukere, og de opp-
levelsene er ikke nødvendigvis i samsvar
med den medisinsk faglige forståelsen av
samme tema”. Han vektlegger derfor vik -
tigheten av brukermedvirkning innen
helsevesenet. Han fortalte at sykdommen
har gitt ham en utvidet forståelse av hva
som er viktig i livet, og på den måten har
den hatt en betydelig positiv effekt. 

Andre tema
Siden jeg deltok på den diagnostiske delen
hadde jeg dessverre ikke anledning til å
delta på de to andre parallellsesjonene på
dag to. Temaene på brukerdelen var
”hvordan kommuniserer vi om sykdom?”,
”å leve i et parforhold”, og ”om BPA,
respirasjonsstøtte og andre utfordringer”.

I rehabiliteringsworkshopen var temaene
”fra ung til voksen”, ”brukererfaringer” og
”spesialisttjenestens bidrag i prosessen
overgangen fra ung til voksen”, ”fysisk ak -
tivitet”, ”fysisk aktivitetsnivå og funksjons-
nivå hos gående ungdom med nevro -
muskulær sykdom”, ”undersøkelsesverktøy
for klinisk bedømming av spinal muskel -
atrofi” og ”håndfunksjon hos barn og ung-
dom med muskelsykdommer”.

Jeg håper jeg har klart å videreformidle en
liten del av det som kom fram under kon-
feransen som for meg var en både lærerik
og inspirerende erfaring.

Rune Østern

Foredragene der foreleserne har
gitt tillatelse er lagt ut på
www.unn.no/nmk.



Jeg var invitert til å holde et foredrag og
lede en økt i en workshop for muskelsyke
og pårørende på NMKs fagkonferanse i
Tromsø. Bakgrunnen for både foredrag og
workshop er min hovedoppgave i psyko-
logi, der målgruppen er personer med
nevromuskulære sykdommer og nærstå-
ende. 

Tittelen på foredraget mitt var
«Psykologiske dimensjoner – betydningen
av å få en rikere fortelling om seg selv». Her
formidlet jeg noen teoretiske referanser om
det å leve med en sjelden sykdom, og
knyttet det opp til klinisk praksis. I work -
shopen dagen etter var tittelen «Hvordan
kommuniserer vi om sykdommen?» Tema -
et anskueliggjør hvordan sykdommen blir
kommunisert eller satt ord på, enten vi
lever med den selv eller er nærstående.
Denne artikkelen baserer seg på noe av
innholdet i workshopen. 

Brukeropplæring
Workshopen skulle være en form for
brukeropplæring. Det var 21 deltagere –
både muskelsyke og pårørende i tillegg til
sju til åtte fagpersoner. Den første økten
som jeg skulle lede handlet om kommu -
nikasjon før Svein-Erik og Laila Bakke-
Larsen fortsatte med en økt om parforhold.

Planen for økten var at vi i fellesskap skulle
kikke nærmere på noen typiske situasjoner
der nevromuskulær sykdom utspiller seg i
ord, handlinger og relasjoner. 

Dialogen med ”mannen i gata”
Den første dialogen jeg presenterte for del-
tagerne har jeg kalt for dialogen med
”mannen i gata”. Tanken med å rette opp-
merksomheten mot denne type dialog, er å
vise hvordan vi på daglig basis blir kon-
frontert med vår egen sykdom i møte med
andre personer vi møter på vår vei. Et for-
hold som gjelder mange personer med for-
skjellige muskelsykdommer er redusert
gangfunksjon i en eller annen grad. 
En måte å håndtere dette på er å variere
mellom å bevege seg på egne ben eller med
en rullestol - avhengig av hvordan man
ønsker å disponere sine krefter. Denne
vekslingen kan enkelte ganger utløse noen
reaksjoner fra omgivelsene. 

Gå eller rulle?

I første bildet har Elise som er informanten
i hovedoppgaven, valgt å bruke rullestolen
sin når hun skal i butikken. Dette har hun
bevisst valgt for kunne spare krefter til res -
ten av dagen. Når hun kommer med rulle-
stolen blir hun møtt med en viss forund -
ring fra de personer hun typisk møter i
nærmiljøet sitt. Neste gang hun er ute i
samme ærend, velger hun å bevege seg på
egne ben. Reaksjonen fra de samme menn-
eskene inneholder en lettelse som om hun
har blitt fri fra sykdommen sin igjen. 

Muskelsyke mellom to stoler
Reaksjonene kan sies å gjenspeile noen
kulturelle holdninger om bruk av rullestol.
Med noen andre ord kan man si at det 

eksisterer noen kulturelle stemmer som sier
at bruk av rullestol ikke er forenlig med
evnen til å gå på egne ben. Å bruke rulle-
stol er nærmest synonymt med å være lam.
På denne måten faller mange muskelsyke
mellom to stoler. På den ene siden har man
en begrenset bevegelsesradius på grunn av
redusert evne til å gå på egne ben, og på
den andre siden identifiserer man seg ikke
med gruppen av rullestolbrukere. Her
spiller de kulturelle holdningene en meget
stor rolle, og dersom man opplever de
kulturelle stemmene som kraftfulle, kan de
redusere vedkommendes handlemulig -
heter. 

Andres forventninger eller egen
stemme?
Den beskrevne dialogen kan dermed kalles
et kommunikativt møte med kulturen. Det
høres kanskje litt rart ut at vi kommunise -
rer med kulturen, men vi er ofte i dialog
med slike kulturelle stemmer. Det er noen
kulturelle stemmer som eksempelvis sier at
vi skal være selvstendige, suksessrike i
arbeidslivet og forfengelige. Noen ganger
kommer disse stemmene i strid med hva
som er best for oss, og da oppstår ofte en
indre dialog som lyder omtrent slik: Skal
jeg gi etter for andres forventninger og krav
om hvordan jeg skal opptre eller skal jeg lytte
til min egen stemme om hva som fungerer
best for meg? Denne forhandlin gen foregår
ikke bare på innsiden av oss selv, men også
med personer i våre nettverk.

Livskvalitet og handlemulighet
I denne sammenhengen mener jeg at det
hele tiden handler om hva som gir livs-
kvalitet og opplevelse av handlemuligheter.
Dersom man lar være å delta på turer, i 
sosiale sammenkomster og aktiviteter på
grunn av redusert gangfunksjon, er rådet
mitt å vende det døve øret til de kulturelle
stemmene om rullestol. Hvis man er isolert
står man i faresonen for å utvikle depre-
sjon, nettopp fordi man ikke har så god til-
gang til å oppleve tilhørighet med andre, få
anerkjennelse og opplevelse av verdi i kraft
av å være menneske. 

En typisk dialog mellom likemenn
Den andre situasjonen jeg skal skissere her
er en typisk dialog mellom likemenn. En

Sykdomsdialoger
Hvordan snakker vi om sjelden sykdom med fremmede, med mennesker som står 

oss nær eller i en indre dialog med oss selv? Hvilke psykologiske dimensjoner har ordene vi bruker? 
Dette var tema av en workshop NMK ba meg om å lede. 

av Cecilie Thommessen

Veksling mellom å bruke rullestol eller bevege seg
på egne ben kan enkelte ganger utløse noen reak-
sjoner fra omgivelsene. Ill: Hege Bastholm
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Cecilie Thommessen er
nyutdannet psykolog.
Hennes hovedoppgave i
psykologi har tittelen
”Den dialogen har du
bare inni ditt eget hode -
en kvalitativ undersøkelse
av verba li sering av sjelden
sykdom”. 
cthommessen@gmail.com 
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likemann er en person som står i tilsva -
rende situasjon som deg, enten som mus -
kelsyk eller nærstående. Elise gjenforteller
her en slik samtale: 

- Når du sitter så konsentrert sammen, så
snakker du en del om hvordan du gjør dét
og hvordan du gjør dét. 
Så fin rullestol du har da? Er det noe nytt?
Det var lurt! Ikke sant? De lure tingene. 
Har du ikke sklilaken? 
Nei.
Men hvordan får du snudd deg da? 
Jeg snur meg ikke. Jeg legger meg ned og så
ligger jeg der. 
Du må få deg sklilaken, så du får snudd deg
rundt! 
Å ja?
Det er det jo ingen som forteller deg.

De gode løsningene
I denne dialogen ser vi hvordan de gode
løsningene er temaet. En deltager i work -
shopen kommenterte at disse dialogene
ofte har et ukomplisert preg over seg. Det
er som om man forteller om den nye gen -

seren man kjøpte på Hennes & Mauritz.
Man blottstiller seg selv litt mer i samtale
med en fagperson. Med likemenn er man
så å si i samme båt. Den siste setningen er
ment å signalisere at de lure knepene først
og fremst deles mellom likemenn. En like-
mann har i kraft av sin posisjon langt mer
erfaring og kunnskap om hva som funge rer
og ikke  - sammenlignet med en fagperson. 

Indre dialoger
Videre i workshopen studerte vi dialoger i
nære relasjoner og såkalte indre dialoger. 

Jeg gjorde rede for en modell som forklarer
hvordan vi i noen tilfeller misforstår og
snakker forbi hverandre. Det blir dessverre
litt for omstendelig å gå gjennom det hele i
denne artikkelen, men interesserte kan ta
kontakt med meg for å få tilsendt på mail
en pdf-fil med hovedoppgaven. Temaet vil
kunne komme opp under fremtidige kurs i
FFM. 

Det var en spennende og lærerik opplevelse
å delta i fagkonferansen, og jeg er gjerne
med neste gang!

Fagfolk og mennesker med muskelsyk-
dommer har utvilsomt forskjellige per-
spektiver rundt diagnoser og forskning
rundt muskelsykdommer. Derfor sitter
jeg igjen med blandete følelser etter fag-
konferansen i Tromsø. 

Av Laila Bakke-Larsen
Leder FFM
Fagkonferansen i Tromsø som Nevro -
muskulært kompetansesenter arrangerer
er en viktig samling for alle som er opptatt
av forskning rundt muskelsykdommer.
Som leder av foreningen og forsknings-
fondet er det naturlig at man deltar på
denne. Derfor dro jeg litt spent opp til
Tromsø for å være med på min første fag-
konferanse. På forhånd hadde jeg hørt
mye positivt om fagkonferansen, så jeg så
fram til dette.

Møte med fagkonferansen var litt blandet.
Den var utrolig bra gjennomført, med
spennende foredrag og gode foredrags-
holdere. Den faglige kvaliteten på fore-
dragene var veldig god, og det foregår mye
spennende forskning der ute. Likevel følge
jeg meg litt ”liten” kanskje – i møte med
profesjonen.  

Etikk og personlig dimensjon
Etiske betraktinger rundt forskning og
forståelse av sykdom er utfordrende. Etikk
er viktig i all forskning, og tema ble belyst
i alle foredragene. Likevel følte jeg at den

personlige dimensjonen manglet. Som
forsker skal man ha en distanse til det
emnet man forsker på, men som person og
muskelsyk blir man berørt på en annen
måte av de tema som diskuteres.  
I forbindelse med foredraget “Ventilatory
support for children with SMA type 1, -a
nordic study on decision making” med
Thomas Sejersen dukket det opp et tema
som belyser denne problemstillingen.
Diskusjonen rundt hvorvidt man skal
trakeostomere små barn med SMA gjorde
dypt inntrykk på meg. Har ikke disse
barna livets rett? Skal man plage dem med
å ikke få luft – til de sakte dør? Jeg ble
veldig glad for at dr. Melsom fra Ullevål
universitetssykehus sa at ”hos oss gir vi
dem respiratorbehandling med maske –
akkurat som vi gjør med premature barn.”  

Skal jeg si fra?
Som bruker var det vanskelig å vite hvor
mye rom man har for å blande seg inn i
diskusjonen, og si sin mening under
fagdelen av konferansen. Det ble derfor til
at jeg ikke sa noe, men kanskje ville det
vært spennende ved en senere anledning å
få mulighet til å diskutere de etiske sidene
ved ulik behandling i et egnet forum.
Kanskje kunne man legge dette inn i fag-
konferansen en senere gang? 

Vi har mye å bidra med
Jeg tror det er viktig at vi som lever med
disse sykdommene er til stede på fagkon-
feransen og gir vårt perspektiv. Vi har mye

å bidra med i forhold til at man faktisk
kan leve gode liv med sykdommen. Det
var synd at mange av fagfolkene allerede
hadde forlatt salen da det var Cecilie
Thommessens tur til å fortelle om psyko-
logiske dimensjoner. Jeg tror dette ville
bidra til et bredere syn på hvordan den
enkelte opplever sin sykdom, og hvordan
man som fagperson kan bidra til at man
lever livet sitt. 

Innsikt i fagfolks perspektiv
Samtidig er det viktig for oss å møte fag-
folk og se deres perspektiv.  For meg var
dette på en måte et møte med en annen
verden, og en annen måte å se muskelsyk-
dom på enn det jeg opplever til vanlig.
Kontrasten fra de levende livsglade barna
jeg møtte på Aktiv uke 2008 og omtalen
av de samme som barn med uncurable
diaseases (uhelbredelige sykdommer), var
stor. Det gir et annet perspektiv. Et viktig
perspektiv. Det gir meg en innsikt i
hvordan andre – som ikke lever med syk-
dom nært på seg - opplever våre diagno ser.
Kunnskap som er viktig i møte med
nydiagnostiserte, fagpersoner og pårø -
rende. Det å leve livet med en sykdom,
ikke bare overleve, er ingen selvfølge. 

FFMS rolle
Jeg kommer nok til å delta på flere fag-
konferanser, og særlig på brukerdelen.
Den var veldig interessant. Deltakelsen
har også vist meg hvor viktig foreningens
arbeid er. Vi ivaretar en dimensjon som
det ikke alltid er lett å se eller jobbe med i
helsevesenet. I FFM er det mennesker som
møter mennesker, på godt og på vondt,
som tar de utfordringer vi får og viser vei
på hvordan man kan leve, enten med eller
på tross av en sykdom. Vi er ikke først og
fremst diagnoser, vi er mennesker. 

Ettertanker til fagkonferansen i Tromsø

Pasient, bruker – meg?

Rettelse
I Irene Lunds artikkel om muskelsykdommer i
Norge i MN 2-09 falt dessverre teksten til figur
3 delvis ut. Her er illustrasjonen med hele teksten:  

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

80 % 

90 % 

 0-11  12-17  18-30  31-40  41-50  51-60  61-70 
>70Pr

os
en

ta
nd

el
 in

ne
n 

hv
er

 a
ld

er
sg

ru
pp

e 

Fornøyd med oppfølging? 
Muskeldystrofi (G71.0) og myotoni (G71.1) 

Ikke svart 

Både og 

Ja, jeg er fornøyd 

Nei, jeg er misfornøyd 
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I august var 20 personer samlet ei langhelg
for å lære mer om å fotografere. Det var
åtte deltakere, en sprek gjeng med assi s -
tenter, to dyktige forelesere og to i et film-
team. 
Vi hadde valgt å være på Haraldvangen i
Hurdal i håp om at omgivelsene kunne
inspirere til å skyte gode foto. Jeg tror vi
lyktes med det, i alle fall var det en ivrig
gjeng som jobbet hardt og lenge for å få
tatt de beste bildene. 

Slideshow med musikk
Kurset var lagt opp slik at en time på for-
middagen og en time etter lunsj var teori
om å ta bilder. Så var det mye tid til prakti-
sering. Deretter måtte deltakerne velge to
til tre bilder som ble presentert på kvelden.
Så vanskelig var valget for de fleste, at noen
snek med et bilde eller to ekstra. Det gjorde

at læremester Tom A. Kolstad måtte bruke
ekstra mye tid på å sette sammen presenta-
sjonen. Han satte musikk til og vi nøt å se
egne og andres bilder. Vi var skikkelig
imponerte!

På jakt etter lyset
Prosjektet Skyte foto fra hofta ble til for at
vi som ikke kan holde et kamera på vanlig
måte når vi tar bilder, skulle finne teknik -
ker og utstyr til å skyte fra hofta. Vi så for
oss at vi ville utvikle ”hofteperspektivet” til
et kult og kreativt perspektiv. Noen bilder
viste det perspektivet, andre ikke. 
Det viktigste ble å finne sin måte å holde
kameraet på og å lære om lukkertid,
blender åpning, zoom, lyskilder med mer.
Heldigvis fikk vi mye vær, slik at lysfor-
holdene varierte fra sterkt sol til overskyet
og regn. Noen av de ivrigste var ute grytid-

lig om morgenen og til langt på natt for å
fange lyset.  

De tålmodige vant
Deltakerne fikk tre oppgaver. Det var
makro med tittel ”Øyeblikk”, landskap
med tittel ”Blå”, og portrett hadde tittelen
”Uttrykk”. Alle kategorier ble premiert
med første og andre plass. Det som kjenne-
tegner vinnerne av landskap og makro må
være tålmodighet. Vi spurte hva de følte da
de tok bildet. De viste ikke helt, men de
hadde jobbet lenge med å plassere seg rett i
forhold til motivet, og de hadde ventet 
på det rette øyeblikket. Når det gjelder
portrettbildene så var det godt samspill
som var kluet. I tillegg handlet det om å
finne og fange den stemningen fotografen
ville formidle.
Evalueringene viser full skår, og det ble

Skyte foto 
fra hofta 

Ingen så på klokka eller maste om pauser. Noen var oppe både tidlig og sent. 
Flere fikk premier etter tålmodig og kreativ innsats. Anledning: fotokurset for dem som

ikke kan holde et kamera på vanlig måte.
Av Tone I. Torp

Kurset ”Skyte foto fra hofta” samlet mye kreativitet i Hurdal i august i år. Foto: Tom A. Kolstad
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Premiene tre lerret og tre fotobøker ble
gitt av Japanfoto.

Sonja J. Tobiassen velger bilder til visning. Hun
vant andrepremie med portrettet av Torgeir
Kalvehagen. Foto: Heidi Rahm

Lin Christine Solberg er tilfreds med førstepremi-
en i kategorien makro. 
Foto: Heidi Rahm

Dette bildet ble kåret til vinner i kategori landskap. Fotograf Tone Edvardsen fikk andreplassen i samme
kategori med bilde av fossen (se siste side). 

Maria Hagen tester fotostativet Magic arm. Hun
vant andre premie i kategorien makro. 
Foto: Heidi Rahm

”Viktig møte”. Lin Christine Solberg tok vinner-
bildet i kategorien makro. Meget imponerende å
knipse tre fluer på samme løvetann.

Portrettet av Torgeir Kalvehagen ga Sonja
Tobiassen andreplassen i kategori portrett. 

Tone Edvardsen venter tålmodig på fuglemor
mens Torgeir Kalvehagen og Eilef Fiskå like 
tålmodig venter på at hun skal trykke på utløser-
en. Tone har et alminnelig lavt kamerastativ på
fanget. Foto: Tom A.Kolstad.

skrevet at dette var det første kurset der
ingen så på klokka eller maste om pauser.
Noen mente kurset tok alt for fort slutt og
håpet det kunne bli et oppfølgingskurs.

Stor takk til Heidi Rahm og Tom A.
Kolstad som bidro med inspirerende fore-
lesninger og hjelp til alle underveis. Takk til
assistentene som jobbet for at alle delta -
kerne skulle få skyte foto. Og ikke minst
takk til deltakerne som inspirerte hver-
andre og var enormt kreative. Alle dere
gjorde det til en fryd å være prosjektleder
for Skyte foto fra hofta. 

Heldigvis har deltakerne lagt ut mange
bilder på www.flickr.com. Søk etter grup -
pen skyte foto fra hofta, og før jul kommer
filmen fra kurset på www.ffm.no.
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Tekst: Lene Henriksen. Bilder: Torgeir
Kalvehagen, Sonja Tobiassen, Lin
Christine Solberg og Laila Bakke-
Larsen.

Merket Røde Kors-senter ligger i Tislei -
dalen i Valdres langt oppe på fjellet. Vi
hadde forberedt oss på at det kom til å
regne hele uken, så for hver solstråle takket
vi for et flott vær. Etter hvert dukket det
opp gamle kjente og nye medlemmer – og
alle var like spente. Etter middagen hadde
vi samling i ”Blåstua” med navnebingo som
bli-kjent-lek. Det ble ganske så vellykket,
fire fikk full pott, og stemningen løsnet. 

”I believe I can fly”
Torsdag våknet alle klare for en ny dag med
spennende aktiviteter. Svevebanen var det
mange som gledet seg til. Noen ganger så
det umulig ut å sende noen over. Der tok vi
fantasien i bruk, og jammen fikk vi det
ikke til. Det var de som ”glemte” at de var
muskelsyke og tok sats i klatretårnet - rett
og slett imponerende. Hvem sa vi ikke
kan???  Vi kom litt sent til lunsj den dagen,

AKTIV UKE

Jeg tror jeg 

KAN FLY
Ut på eventyr hver eneste dag, pluss litt lek, moro og kreativitet – 

arrangementskomiteen hadde lagt seg i selene og krysset fingrene da deltakerne ankom 
Merket i Valdres en vakker onsdag i august.

Godt at det er rikelig tid til 
hyggelig samvær også.

Ingebjørg er ikke sikker på om hun
tør fly.

Hvordan var det nå superman gjorde
dette her?

Egentlig var det skrekkelig morsomt.
Må prøve en gang til. 

Ingen vei tilbake for Ingebjørg: Dere
kan da ikke bare dytte meg ut!!!



MUSKELNYTT 3 • 2009 13

men det gjorde ingen verdens ting, når
man tenker på hva vi fikk igjen for det!!!

Har du smakt appelsinvafler?
Etter lunsj var det hest og vogn for dem
som ønsket det. Flere deltok på det, mens
noen valgte Hobbyverkstedet som var rig -
get til i Blåstua. Andre igjen trengte å hente
inn nye krefter etter flyturen.
I Hobbystua var det stor aktivitet hele
tiden. Der kunne man lage alt fra hårstrikk
i perler eller male t-skjorter, capser, for ikke
å snakke om heklekunster og flettekunster
i tau... utrolig mye fint arbeid å se på. Og
så hadde vi brenneapperat som man bru ker
til å svi i treverk. Det var en skikkelig suk-
sess, så det luktet nesten alltid brent treverk
i Blåstua.

I samme stua hadde vi dataaktivitet og
playstation. I Blåstua var det liv tidlig og
sent, ikke minst fordi Mona - som var
hobbyansvarlig – vartet opp med både
appelsinvafler og sjokoladevafler. DEILIG.

Et dyr i håret
En stund etter middagen var det laget et
stort bål i vikingteltet, der vi grilla pinne-
brød og ble bedre kjent. Og plutselig skri -
ker en deltaker til for hun skjønner etter et
hint fra en annen deltaker at det er et dyr i
håret. Febrilsk hopper, skriker og spretter
hun rundt, og en god hjelper kommer til
og sier at det er en rotte. Sa noen at panik -
ken spredde seg??? Vi fikk oss alle en god
latter, om ikke annet, men det var egentlig
en edderkopp som hadde plassert seg der. 
Så hadde vi en lek som begynte med at en
startet en fortelling med et ord og neste-
mann forsatte. Historien begynte slik:
”Rotta ville kjøpe flere helikoptre med rosa
propell, lilla gevær og røde appelsiner, fordi
den likte elvepadling i sofaen sin...»  Vil du
vite hvordan den fortsetter må du gå inn på 
aktivuke2009.blogspot.com.

Vikingsuppe
Fredag kom, og alle gledet seg til viking-

dagen. Der lagde vi vår egen deilige suppe
av kjøtt og grønnsaker og bakte rundstyk -
ker til som ble både kokt og stekt oppe i
leiren på gammelt vis. Vi lagde også egen
ost. Og det beste var vel å få lage sitt eget
smykke som man kunne ta med hjem til
sin kjære, barn eller rett og slett til seg selv.
Etter middagstid samlet vi gjengen til
singstar i Blåstua. I begynnelsen turde
ingen. Men så varmet Morten og Lene opp
stemningen og – vips - så hadde vi hele
gjengen på gli. Det ble en kjempeartig
kveld.

Grensesprenging tar på
Lørdagen kom. Til frokost syntes det at
noen var litt trøtt, men alle gledet seg til
den planlagte båtturen. Etterpå sto det
grilling på programmet til lunsj. Deilig
mat, og så begynte vi å bli litt slitne... Man
bruker nok mer energi enn man vil inn-
rømme når man skal prøve å sprenge gren -
ser, men det gjør så utrolig godt å kjenne at
man er sli ten fordi man har hatt en herlig
opplevelse.

En lattermild kveld
På kvelden hadde vi singstar igjen, og
denne gangen sloss gjengen nesten om
mikrofonene. Da singstarsjefen Morten
fant ut at klokken var blitt litt vel sent ble
det slutt på sangen den kvelden, men ikke
slutt på latteren. Vi var en kjempefin ung-
domsgjeng som satt og pratet lenge etterpå.
Noen spilte kort og noen trakk inn på et
rom for å spille kort… komiteen lurer ennå
på hva slags kortspill det var. 

Søndagen var en flott dag, men mange var
slitne. Komiteen bestemte seg derfor for at
det var fritt valg denne dagen. De som ville
kunne prøve svevebanen en gang til eller de
kunne holde på med hobby eller rett og
slett mingle - prate, gråte, le, rett og slett
bare nyte dagen.

Ukens vinnere
Komiteen hadde utnevnt en ”spion” som
skulle følge litt med på hva som skjedde og
fange opp ting vi kunne dra utbytte av på
avslutningsfesten. Prinsen av Aktiv uke 09

Vikingteltet byr på ekte romantikk. 

Laila har dreisen.
Dette var artig, inklusive sommer-
fuglene i magen, synes Morten.

Som datter, så far: Arne (far til
Ingebjørg)

Espen sender en stille bønn til
Vårherre.
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måtte kåres, og det ble selveste Erik som
var så snill og viste omsorg for mangt og
mange.  Kronprinsesse ble Penelene som
stadig kastet glans med latteren sin så alle
skulle være sikker på at de hørte henne.
Videre måtte vi kåre ukens brannmester
som ble Steffen, han brente og svidde tre-
figurer vi siden ikke har sett maken til! Og
Sigbjørn måtte vi kåre til ukens utfordrer
fordi han satte seg i båten etter litt overta -
lelse og smisking fra kronprinsessen. 
Videre hadde vi ukens cowboyer: Sverre og
Christoffer var heltene på ukas leir, de stilte
opp mannsterke der vi trengte litt ekstra

hjelp og hoppet når vi sa hopp. Og hadde
vi jammen ikke en kåring for ukas riks-
bitch, vår alles kjære Sonja som hadde
kameramann Torgeir på slep hvor enn hun
befant seg. Resultatet gleder vi oss alle til å
se!!! 
Men det som spionen syntes var den
hyggeligste av alle kåringene var ukas flørt.
Der var to søte turtelduer som var så
skjønne at vi så oss nødt til å hjelpe dem
videre på veien... brudeslør av kakepapir og
ringer av strikk og perler ble gitt ut med
gode lykkeønsker for kjærleiken videre
etter endt leir. 

Vi blir her, vi
Mandag kom litt for fort for alle, spesielt
for deltakerne som ikke ville hjem igjen...
Det var mange som drøyde frokosten og
satt lenger enn vanlig for det var nok litt
vemodig å tenke på hjemturen allerede.
Mange gode klemmer og lykkeønsker ble
gitt før avreise.

Komiteen vil benytte anledningen igjen til
å takke alle deltakere, assistenter og perso -
nalet på Merket for et kjempeflott opp-
hold! 

Smykkelaging på vikingvis krever dyp konsentrasjon av Deanne, Maria og Tone.

På Aktiv Uke var det to fellesassisten -
ter, begge ”ferskinger” i jobben. Vi har
bedt dem om å sette ord på sine erfa -
ringer.

-Har nå vært her nå snart sju dager, skri -
ver Tage Johansen, og mine inntrykk som
”amatør” og første gangs medhjelper på
en slik samling vil jeg beskrive på følgende
vis: Veldig glad, begeistret og ydmyk for at
jeg fikk være med.
- Aldri tidligere ytt hjelp og deltatt for
mennesker med handikapp. Det har på
alle måter vært veldig givende for meg og
nyttig, svært lærerikt, og sitter igjen med
en veldig positiv opplevelse. Jeg hadde i
tillegg med meg hunden Baktus (er kvalp)
og var spent på hvordan det lot seg kom-
binere, kjempesuksess!! Han trivdes i mil-
jøet. 
- Vil beskrive ”gjengen” som svært sosial
og sammensveiset, kjempebra miljø,
mange flotte aktiviteter. Dessuten
utfordret noen av deltakerne meg med
bading i Tisleia – det vil si elva her. Ble
kjempeimponert over jentene som kastet
seg i elva og i tillegg ”reddet” Baktus fra de
strie strømmene.

I morgen er det hjemreise, og jeg håper
virkelig å kunne møte disse flotte men -
neskene igjen!

Livsglede og positiv energi
Så langt Tage Johansen. Beate Pettersen
har samlet nyttige erfaringer til sin frem-
tidige yrkesutøvelse som barnevernpeda-
gog/miljøarbeider: 
- Det har vært veldig spennende og inspi -
rerende å se hvor mye et menneske kan få
til, til tross for eventuelle handikap, så
lenge viljen og hjelpen er der. Jeg har blitt
mer bevisst med tanke på hvilke utford -
ringer handikappete mennesker har i det
daglige. Det jeg som ”funksjonsfrisk” tar
for gitt, som f.eks en dørterskel eller bare
det å kunne stå opp av sengen uten hjelp
av andre har jeg lært å sette mer pris på at
jeg kan klare. 
- Å være med på Aktiv uke og se hvor mye
livsglede og positiv energi som er til stede
”til tross for ” en rekke utfordringer hos
deltakerne, har vært fascinerende, og jeg
tror mange funksjonsfriske kan lære masse
av det.
- Da jeg tidligere ikke hadde noen erfaring
med det å være assistent på en slik leir, og

heller ikke med å hjelpe handikappede
mennesker i rullestol har det også vært en
utfordring. Det som kanskje har vært
mest utfordrende er å vite hva man skal
hjelpe til med, hvordan hjelpe, og til
hvilken tid. Det kunne nok med fordel ha
vært flere fellesassistenter, da jeg følte litt
på å måtte være tilgjengelig og til stede
selv om jeg hadde fri, i tilfellet det skulle
bli for få assistenter. 
- Men etter hvert som jeg lærte å kjenne
både deltakere og assistenter, noe som for
øvrig ikke tok lang tid, så gikk alt ganske
greit. Jeg kan anbefale andre på det ster -
keste å være med på dette, da jeg tror
mange hadde hatt godt av erfaringen.

Assistentene har ordet

Glad, begeistret og ydmyk

Ble ikke anheng i tinn fint, støpt med gammelt
vikingmønster?

Hørt på Aktiv Uke
Jeg var på søknadskurs her med Laila.
Og da fikk jeg vite hvordan jeg skulle gå
fram for å skrive en søknad om bil. Det
var viktig å få vite at jeg skulle legge
vekt på at det er behov og ting jeg skal
ha i bil, og ikke legge vekt på hvilken
type bil jeg vil ha.Christoffer Kongshaug 

Kan noen bli kvitt den jævla mygga?
Mona (på vegne av flere)

Hva skal man med kondomeriet når en
har elektrisk rullestol og en humpete
grusvei? Anonym



Ja, nå er sommeren over, og høsten
kommer alltid like overraskede hver
gang, for vi vil jo ha mer sommer. I
sommer har ikke styret jobber så
masse, fordi vi også vil ha litt ferie.
Men noe har vi dag fått gjort.
Morten og Lene var med på Aktiv Uke
2009 som ble avholdt på Merket i
Valdres. Det var forresten en kjempesuk-
sess. Guro har skrevet søknader, Stine
har skrevet en klage til LDO (like -
stillings- og diskrimineringsombudet)
fordi hun ikke kom inn på kino i Tromsø
uten ledsager, så vi har ikke vært helt i
hvilestilling.

FFMU har hatt sitt første styremøte etter
ferien og er klar for nye oppgaver. I
oktober/november skal vi arrangere kurs
på Gardermoen. Styret kommer til å
sende ut info om dato, kursinnhold og
påmeldingsskjema til alle medlemmene.
Den vil også ligge ute på nettsiden til
ffm/ffmu. 

Vi skal ha årsmøte samme helg, og vi
skal ha vedteksendringer og valg av nytt
styre. Har dere forslag til kandidater, så
send de inn, gjerne akkurat deg, ja!!! Vi
blir så glad for alle nye som ønsker å være
med å bidra. Dette blir nok et spen -
nende årsmøte. Så kom igjen, folkens, vi
trenger stadig flere driftige medlemmer,
både gutter og jenter!!! Og sammen kan
vi få utrettet så masse.    

Styret i FFMU

STYRELIV

Cecilie Thommessen, Ingebjørg Larsen Vogt (foran f.v.),  Elisbeth Karlsen og Lin Christine Solberg
(bak f.v.) ønsker velkommen til sosialt samvær i Oslo og Akershus. 

Blogg til ettertanke
Jeg tenkte jeg skulle tipse dere om en
blogg som jeg synes var veldig fin. Jeg
kom over den da jeg satt og nerdet på
nettet en kveld før sommeren. Bloggen
skrives av ei svensk jente på 23 år som
har fått diagnosen ALS. Hun skriver
veldig åpent om hva som skjer med
henne, alle utfordringene hun møter,
tanker hun har og hvordan andre møter
henne når hun har en så alvorlig 
diagnose. Blogging har jo blitt veldig

populært, og det er en fin måte å spre
viktige temaer på. 
I tillegg til Malin sin blogg, skriver også
ektemannen hennes Ludwig som hun
giftet seg med for ett år siden like før de
første symptomene viste seg, en blogg
om det å være pårørende. Denne blog -
gen er også kjempefin.
Hvis du har lyst til å ta en nærmere titt

på bloggene er adressene:
www.gmlt.se/
www.livetbredvid.se/

Guro Skjetne

Sosialt i Oslo og Akershus
Vi er en gjeng som bor i Oslo og
Akershus som veldig gjerne vil samle
sammen muskelsyke ungdommer i nær-
miljøet. Vi ønsker i første omgang å bli
kjent med nye medlemmer i sosial
sammenheng, og dele erfaringer, og
eventuelt senere starte et lokallag i
FFMU.
Vi har opprettet en gruppe på Facebook

som heter ”ungdomsgruppa i Oslo/ -
Akershus”. Hvis du er interessert i å bli
med kan du eventuelt kontakte oss på
mail eller telefon:

Ingebjørg Larsen Vogt, m: 96 23 10 64 
inge_borg182@hotmail.com

Lin Christine Solberg, m: 99 30 56 29
linpinsukkerspinn@hotmail.com

Aktiv uke - fra
førstegangsdeltaker
Med en koffert full med klær og en
mage full av ganske nervøse sommer-
fugler satte jeg kursen mot fjellet i
Valdres. Men sommerfuglene ble snart
sluppet fri.
Jeg har vært medlem i FFM i ca tre år, men
dette var mitt første møte med muskelsyke
fra hele landet. Det er en god følelse å bli
regnet for ungdom i FFMU-sammenheng
for meg som er født i 1974…. På bussen
tenkte jeg mye på hva som ville møte meg
på Merket i Tisleidalen. Og sommerfug -
lene i magen ble veldig aktive!

Vel fremme ble jeg tatt godt i mot av flere
i komiteen. Jeg pakket ut bagasjen i kof -
ferten, og sommerfuglene i magen ble
sluppet fri. For her føltes det godt å være
helt fra første stund.

Hver dag var det spennende og mor-
somme aktiviteter å delta på. Jeg har også
en lidenskap for dyr, så da var det kjekt at
det var rare kalkuner å se på, og snille sauer
som elsket å bli klappet.

Sterkt å møte andre
Siden jeg ikke tidligere har hatt noe særlig
kontakt med andre som har muskelsyk-
dommer, så jeg fram til å treffe de andre
som skulle være på Aktiv Uke. For hver
dag som gikk ble jeg bedre og bedre kjent
med de andre som var samlet på Merket. 
Både det å se hvordan andre mestrer det å
ha en sterk funksjonsnedsettelse, og å prate
med de andre var svært betydningsfullt for
min del. Mange gjorde et sterkt inntrykk
på meg. I løpet av dagene på Merket ble
jeg også bedre kjent med meg selv, og fikk
prøve ut hvilke aktiviteter jeg kan klare å
gjøre med en funksjonsnedsettelse, og også
hva kroppen ikke helt ville være med på.

De som arrangerte ”Aktiv Uke 2009”
gjorde en veldig flott jobb, og jeg hadde
gode dager på fjellet i Valdres. Neste gang
jeg drar på et arrangement i FFMU-sam -
menheng, så er de nervøse sommerfuglene
byttet ut med noen som er forventnings-
fulle, fordi jeg ser frem til å treffe andre
medlemmer igjen! Laila Haugen 

Baktus, valpen til fellesassistent Tage, ble snart
maskotten til hele leiren og trivdes i miljøet. 
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Av Marianne Wieser 
og Ann Kristin Hugnes

Jeg er sju år og går i andre klasse på
Flatåsen skole. Jeg er bestevenninner
med Malin og Esther Emilie. De går i
samme klasse som meg og bor like i
nærheten. Silje kommer også ofte på
besøk. Hun er flink til å hjelpe meg med
Nintendo.

Pappa og mamma jobber hele dagen,
så jeg går på SFO etter skolen. Jeg har

assistent på skolen og på SFO, og jeg
skal få ny assistent hjemme om mor -
genen som hjelper meg med C-papen.
Det er en maskin som hjelper meg å
puste bedre. Hvis jeg ikke bruker den,
kan jeg få lungebetennelse. 

Ikke noe i veien med hodet
Mamma forklarte de andre foreldrene
på skolen at jeg har en muskelsykdom
og at jeg forstår alt de sier. I begyn -
nelsen hadde noen voksne vanskelig for
å forstå meg, men nå har alle vent seg
til det. Jeg kan også skrive, men jeg blir
veldig sliten, så jeg har lært meg å
bruke PC. 

Når de voksne blir kjent med meg
skjønner de også at det er bare mus -
klene mine det er noe i veien med, ikke
hodet. 

Vi fikk nytt hus
Vi bor i et hus som er ganske nytt. I det
gamle huset måtte pappa eller mamma
bære meg inn i huset. Det var trapp til
rommet mitt, og der kunne ikke jeg gå
alene. Hvis Eva og Randi var oppe på
rommene sine, kunne jeg ikke besøke
dem uten at noen hjalp meg. Det var litt
trist å bli sittende alene hvis ingen
hadde tid til det.

I det nye huset kan jeg gå overalt, og
jeg kan kjøre overalt med rullestolen
min, til og med ut på terrassen og på
gaten. Jeg kan besøke venninnene
mine uten at pappa eller mamma er
med. De andre voksne i gaten er flinke
til å hjelpe meg hvis jeg trenger noe. 

Med fjernkontrollen min kan jeg styre
alle dørene i hele huset. Jeg kan også

Hei, jeg heter Oda 
Jeg bor hjemme sammen med
mamma, pappa, Randi, Eva og
pusen vår som heter Nøste. Jeg
vil gjerne vise deg huset vårt for
her kan jeg gå overalt. 

Vil du 
se huset
mitt?

Huset vårt ser ut som alle andre.

Når jeg kommer kjørende med Malin, kan
jeg åpne dørene med min fjernkontroll.

Til høyre: Når jeg vil besøke Eva på rom -
met sitt, tar jeg bare heisen opp. 
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styre heisen, og jeg kan snakke med
dem som står utenfor døra eller sitter på
terrassen. 

Rommet mitt er trygt og godt
Rommet mitt er ved siden av pappa og
mamma sitt soverom. Hvis jeg trenger
hjelp om natten, banker jeg bare i
veggen. Det er trygt og godt for meg. 
Badet ligger på den andre siden av
rommet mitt, og jeg har egen dør inn til
badet så jeg slipper å gå så langt. 

Jeg lukker døra
På rommet mitt kan jeg lukke døra når
jeg ikke vil at noen andre kommer inn.
Det gjør jeg når jeg vil leke alene eller
når venninnene mine er på besøk. Når
jeg har lukket døren, sier jeg til mamma
at hun skal gå ut.
Vi sitter ofte i sengen min og leker dok-

tor og sykepleier. Sengen min er en ekte
sykehusseng. De andre ungene synes
det er artig at vi kan kjøre sengen min
ned og opp. Vi er også veldig glad i
Singstar. Best liker vi ”Mamma mia”.

Venninnene mine hjelper meg med
mange ting hvis jeg trenger noe, så vi
slipper å rope på de voksne. 

En heis fra kjeller til tak
Eva og Randi har rom i andre etasje.
Der har vi også datarommet vårt. Midt
i det nye huset vårt er det en stor heis
med glassvegger. Da kan mamma se
hvordan jeg har det i heisen. Heisen
går opp til rommene til storesøstrene
mine. Jeg besøker mest Eva fordi vi
leker ofte sammen. Da vi flyttet hit kom
alle unger fra hele feltet på besøk for å
prøve heisen. De fikk lov til å kjøre så
mye de ville. 

Vi må gjøre det beste ut av det
Av og til må jeg dra på sykehus, men
jeg synes det er kjedelig, så jeg spør
alltid mamma om ikke vi kan dra hjem
snart. Jeg synes det hadde vært fint om
jeg ikke hadde en muskelsykdom.  
Jeg lurer på hvorfor jeg har en muskel-
sykdom. Da sier mamma at det ikke er
noe vi kan bli kvitt. Det er bare sånn, og
vi må gjøre det beste ut av det. Derfor
har de fått bygget det nye huset slik at
jeg kan styre mest mulig selv med fjern-
kontrollen min. Jeg er glad for at jeg
ikke er avhengig av pappa eller
mamma hele tiden. 
Pappa og mamma har også fått byg get
heisen sånn at jeg kan ta den ned i
kjelleren når jeg blir større. I kjelleren er
det en leilighet som jeg kan flytte inn i
når jeg blir stor, hvis jeg vil. Pappa og
mamma har tenkt på at jeg også skal
ha det bra i huset når jeg blir større.
Jeg liker meg veldig godt i det nye
huset vårt.

Jeg får maten gjennom en slange direkte i
magen, men jeg synes det ser spennende ut
når de andre tygger.

Til v.: Malin og jeg liker å leke butikk. 

Nøste er veldig glad i å bli klappet og
klødd.

Huset vårt har store, lyse vinduer, 
og gulvet er godt og varmt. 
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13. juni 2002 blir Oda født, en lillesøster
til Eva og Randi. Alt virker normalt de tre
første dagene, men så blir det tydelig at noe
er galt. Diagnosen får de i oktober:
Nemalin myopati, en sjelden muskelsyk-
dom, der det bare finnes tre andre kjente
tilfeller i Norge. Oda får "knapp" på
magen (all næring går direkte inn i
magesekken), men ingen kan fortelle dem
nøyaktig hvilket funksjonsnivå Oda vil
komme til å få. 
Etter hvert går det opp for dem at hjem met
de bor i absolutt ikke vil møte Odas behov.
Roar og Ann Kristin bestemmer seg for å
bygge hus. De er interessert i en løsning
hvor Oda kan flytte ned i sokkelen når hun
blir voksen. Jakten på en passende tomt gir
etter hvert resultater. I slutten av 2003 
er de lykkelige eiere av en tomt i et nytt
boligfelt og kaster seg over huskataloger,
men må snart innse at de ikke finner noe
passende der.

Klar definert målsetting
Ekteparet har klare forestillinger om hva
slags hus de ønsker å bygge: en lavenergi-
bolig med godt inneklima og livsløps-
standard for Oda. Oda er muskelsyk, men
hun er helt klar i hodet. 

Vesentlig er derfor at Oda kan betjene
huset mest mulig selvstendig. De ønsker
også at huset får et så vanlig uttrykk som
mulig. 

En psykisk prosess
Dette var begynnelsen på en lang psykisk
prosess som begynte med at de måtte tenke
langt fram i tid. Roar husker særlig takheis
som litt vanskelig:
- I starten var HMS veldig opptatt av
takskinner, det likte vi ikke så godt. Vi
hadde ikke lyst på at Oda skulle fraktes
frem og tilbake på skinner. Det har noe
med menneskeverd å gjøre. Når du er helt
klar hodet, vil du ikke ha flere hjelpemid ler
enn akkurat nødvendig. Vi la derfor opp til
mulighet for en løfteinnretning inn og ut
av badekaret og inn og ut av sengen.

Tidlig dialog med HMS
Ekteparet tok veldig tidlig kontakt med
kommunen for å høre både med hjelp til
planlegging og ikke minst økonomiske
rammer. Der var de var for tidlig ute, kom-

munen måtte ha mer konkrete planer før
de kunne vurdere saken. 
Men Roar påpeker at det er viktig å
komme i tidlig dialog med Hjelpe -
middelsentralen fordi det er en del ting
som må koordineres:
- Det er lurt å være oppmerksom på at
HMS har tidkrevende anbudsrutiner. Vi
fikk HMS til å gjennomgå de endelige teg-
ninger. Det er ikke noen selvfølge, vi har
stått på selv for å få dem på banen. En
dyktig ergoterapeut er til god hjelp, og det
hadde vi.
Med god hjelp fra HMS og ergoterapeut
gikk det ganske smidig å få på plass hjelpe-
midler. Roar og Ann Kristin følte at de fikk
aksept for sine forslag. 

Koordinator savnet
Men det var tidkrevende å gå i skyttel-
trafikk mellom de involverte offentlige
etater, forteller Roar:
- Vi savnet en slags koordinator mellom
kommunen, Husbanken og HMS som
kunne dratt oss gjennom hele prosessen.
Det ble til at vi selv ble prosjektledere, men
jeg tror nok at min bakgrunn har kommet
veldig godt med. Jeg har jobbet i bygge-

bransjen i fem år og har lang energifaglig
bakgrunn. Det hjalp godt på i forhold 
til planlegging og oppføring. De som ikke
har den bakgrunnen må nok søke etter
passende hjelp.

- Da vi var kommet så langt at huset var
godkjent i kommunen, visste vi fortsatt
ikke om vi hadde finansieringen i orden.
Den måtte vi ha på plass før vi satte spad-
en i jorda. Det ble en kombinasjon av hus-
banklån, startlån i kommunen og boligtil-
skudd fra kommunen, pluss egenkapital fra
salg av eksisterende bolig.

Flott samarbeid med Husbanken
Familien Hugnes opplevde for øvrig
Husbanken som en flott samarbeidspartner
i dette prosjektet: 
- Husbanken så det ekstra behovet vi
hadde. Det hadde nok ikke gått med finan -
siering i en privat bank, tror Roar. 

Dele erfaringer
Ann Kristin og Roar har vært veldig villig
til å dele sine erfaringer. De har hatt dag-
bok på Husbanken sine nettsider, og de har

Huset vårt
Familien Hugnes i Trondheim er med rette stolt av huset sitt 

som er en lavenergibolig med universell utforming. Det har kommet godt med at far 
er energirådgiver og mor sykepleier. 

Av Marianne Wieser

Glassveggene gjør heisen til en integrert del av stua.
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stilt opp i lokalavisen. De har også hatt
samarbeid med Forbrukerrådet. Respons
og tilbakemeldinger var meget gode.
I mellomtiden er familien også blitt hus-
varm og har testet ut boligen sin i praksis.

Det fungerer slik de hadde tenkt. Ingenting
å sette fingeren på – ja, kanskje at man
skulle hatt litt større lagerplass til hjelpe-
midlene. 
Ann Kristin og Roar er hjertens enige:
- Vi er stolte av huset vårt. Det ble bra.  

Mer informasjon 
www.husbanken.no 
www.lavenergiboliger.no
www.forbrukerportalen.no: rettigheter og
kontrakter
www.enova.no

Har du energispørsmål kan du ringe
Enovas svartjeneste gratis på 800 49 003.
- i tillegg bør du undersøke hva din egen
kommune kan tilby av hjelp

Ved ytterdøra er det montert et brukervennlig
styringspanel for lys og oppvarming i hele huset. 

Hva familien Hugnes la vekt på
Lavenergibolig 
Veldig godt isolert bygningskropp, minst
mulig varmetap, lave energiutgifter 
Isolasjon: 25 cm isolasjon i yttervegg, 35 –
42,5 cm i tak, dobbel vindtetting under
panel og tak.
Vinduer: trelags lavenergi
Vannbåren gulvvarme i alle rom
Varmepumpe som henter energien fra en
150 m ”energibrønn” i bakken. 
Pelletskamin: mulighet for å fyre med 
pellets i det åpne arealet i huset på de aller
kaldeste dagene, men huset er så godt iso -
lert at det er mest for kos.
Lys: bevisst bruk av lys i hele huset, for
eksempel nattutkobling fire timer midt på
natta, og sparepærer i alle utelys. Se også
”omgivelseskontroll”
Sentral styringsenhet for lys og varme.

Inneklima for muskelsyke
Balansert ventilasjonsanlegg (roterende
varmegjenvinner): henter mest mulig
energi som er på vei ut av boligen til å for-
varme luft som er på vei inn. Ventil med
tilluft på alle oppholdsrom, avtrekk fra alle
våtrom. Luftfilter i anlegget som må byt tes
en gang i året. En ny teknisk forskrift 
sikrer at alle nye boliger må ha et slikt ven-
tilasjonsanlegg med høy grad av varme-
gjenvinning. 
Vannbåren varme: skjult oppvarmingssys-
tem, ingen støvforbrenning som på elek-
triske ovner. Oda vil oppholde seg mye på
gulvet, da er det godt at varmen kommer
nedenfra.
Ferdigmalte panelplater for å unngå avgass-
ing fra malingsprodukter. 
Takhøye overskap på kjøkken hindrer støv-
oppsamling.

Mest mulig på ett plan
Soverommene til Oda og foreldrene er ved
siden av hverandre, på samme plan som
bad, stue og kjøkken. I boligkatalogene

har selv boliger med livsløpsstandard stort
sett bare ett soverom på hovedplan. 

Tomten var ikke stor nok til å ha alt på ett
plan, dessuten er den skrå. De endte opp
med sokkeletasje og loft. Viktig for dem:
inngang fra vei på oversiden til hoved -
etasjen, men også i sokkeletasjen direkte
fra veien på nedsiden. Dette med tanke på
at Oda senere kan ha egen leilighet i sok -
kelen. 

Sokkelleilighet, nå utleieleilighet: terskel-
fri, lagt opp til egen inngang til bad fra
soverommet. Forsterkninger i himlingen
for eventuell senere løftehjelp. 

Terskelfritt
Huset er terskelfritt, og det var ingen selv-
følge i forhold til badet. Slukene skal ha et
visst fall. Byggherrene valgte sluk med
ensidig fall (ristsluk), og den terskelfrie
løsningen førte til at det måtte legges eks-
tra gulvgips på alle rom utenfor badet. 

Innvendig heis
Ved ettermontering blir heisen gjerne
plassert utenfor huset. Ann Kristin og
Roar vil ha heis med glassdør og –vegger
midt i huset som en integrert del av stua.
Heisen var derfor med i planleggingen fra
begynnelsen. 
Glassveggene ville gi dem kontroll på
hvordan Oda fungerte i heisen, samt gi
Oda en trygg mulighet for å kunne varsle
om hun skulle ramle inne i heisen. Det ble
en runde med Hjelpemiddelsentralen,
men til slutt aksepterte de foreldrenes
argumenter. Heisen slipper nå lyset igjen -
nom, og gjør ikke så mye av seg. 

Badet – en utfordring
Den største utfordringen var badet som
Oda skal kunne betjene mest mulig selv-
stendig. Badet inneholder nå en hev- og
senkbar vask, HC badekar, og ikke minst
spyl- og tørk WC. Det finnes også en

enklere spyl- og tørk WC i vaskerommet
som har egen inngang så hun raskere kan
gå på do når hun er ute. 

Avansert omgivelseskontroll
Ved ytterdøra er det montert et bruker-
vennlig styringspanel for lys og oppvar -
ming i hele huset, med funksjonene
hjemme – ute – borte. 
Ute: Alt lys er slått av, innetemperatur kan
gå ned til fem grader fra innstilt
temperatur (en romtermostat på hvert
rom) i et bestemt antall timer.
Borte: Alt lys er slått av. Innetemperaturen
kan synke ned til fem grader som frost-
sikring ved lengre fravær. Tidspunkt for
oppvarming før hjemkomsten kan stilles
inn. Huset er så godt isolert at tempera-
turen selv på vinterstid ikke er lavere enn
18 grader etter to dagers fravær.  
Hjemme: et visst antall lys i gangsonen går
på. Temperaturen kan stige opp til innstilt
romtemperatur.
Erfaringer med elektromontasje: Det ble
lagt opp et skjult anlegg for strømtilførsel
til dørautomatikken. HMS er vant med å
dekke åpne anlegg. Da hadde alle lednin -
ger vært synlig i huset. Det er ikke dyrere
å legge skjult anlegg til rett tid i byggepro-
sessen! 
Ekteparet følte at de også måtte følge nøye
med elektrikerarbeidet under byggepro-
sessen før veggene var kledd inn.

Utsikt også fra rullestol
Oda har like fin utsikt fra sin rullestol som
de andre. Balkongen har rekkverk med
gjennomsyn, og utsikten fra vinduer og
balkong er tilpasset rullestolhøyden.

Tilgjengelig uteområde
Utgangsdør og dører til balkong og plat -
ting er i flukt med terrenget utenfor, slik at
Oda kan bevege seg selvstendig inn og ut
av huset. Ann Kristin og Roar har unngått
handikapramper for å gi huset et mest
mulig normalt uttrykk.

Fjernkontrollen gir Oda mulighet til å bevege seg
fritt inn og ut av huset, og innenfor husets fire
vegger. 
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Gode råd for av- 
og påkledning
Å få tøy på eller av seg kan være en
påkjenning for noen og enhver. Her er
noen gode tips for energisparing i for-
bindelse med av- og påkledning.

Flere av tipsene innebærer at tøy må sys
eller sys om. Hvis ikke du eller noen i din
nærhet kan gjøre dette, kan du bruke en
sydame og skrive opp utgiftene under sær-
fradrag for store sykdomsutgifter i selvan-
givelsen. 

Materialvalg
Stoffer som er elastiske eller har stretch er
lettere å bruke enn stive stoffer. Klær som
er romslige og laget i stretchmaterialer vil
gjøre det lettere å bevege seg. Færre lag klær
gir også bedre bevegelsesfrihet.

Glidelåser
Dersom det er vanskelig å
bruke glidelås, kan du
feste en nøkkelring eller
lage løkke i bånd eller tau
i tuppen på glidelåsen. Da
kan du få hele fingeren
inni og et bedre grep. Det
er også mulig å bytte
glidelåser med borrelås
som er lettere å bruke.

Knapper
Mange velger å legge en trykknapp eller
borrelåsbit bak knappen dersom den er
vanskelig å bruke.

Bukser 
Det kan være smart å bytte ut den vanlige
glidelåsen i buksen med borrelås eller en
glidelås som er lenger – helt ned til
skrittsømmen. Dette vil gjøre åpningen
større, og det vil være lettere å få på buk -
sene. 

Andre velger å legge en glidelås i hver side-
søm, slik at bakstykket i buksa kan felles
ned. Da kan en velge om fronten skal fort-
sette å være på med å bruke et belte som
bare går i fronten og rundt kroppen (ikke i
bakstykket) eller om en ønsker hele buksa
av ved å ikke bruke belte. Det er også
mulig å slippe ned fronten for å bruke

tisseflaske. Dersom du bruker sidestøtte i
rullestolen langs hoften må du passe på at
du ikke får trykksår av glidelåsen i siden.

Skjørt
Skjørt i elastisk stoff
er komfortabel å
sitte med og er også
lette å ta av og på.
En annen god løs-
ning er å lage seg en
sarong eller omslags-
skjørt (du kan bruke
mange typer stoff –
alt etter årstid).
Dette kan legges i

rullestolen før en setter seg oppi, så legges
delene om hverandre og kan festes med en
tøff brosje/spenne eller bruke hoftebeltet i
rullestolen. Når en skal ut av rullestolen
kan en bare åpne skjørtet og la det ligge
igjen – spesielt praktisk i forbindelse med
toalettbesøk.

Jakker 
Det kan være vanskelig å få en jakke uten-
på klærne. Fasongen på jakken har en del å
si for hvor lett den er å ta av og på. Det er
smart om armhullene er vide – da er det
lettere å få armen inn eller ut av jakken. 

Dersom jakken er glatt inni glir den bedre
på klærne du har på deg. Det er lettere å få
en jakke som har ett lag til å komme riktig
på enn en som består av flere lag. Et mate -
riale som glir godt, er vind- og vanntett og
i tillegg lett er Gore-tex Paclite. Det er flere
leverandører som har jakker i dette materi-
alet. 

En jakke kan også byttes ut med en poncho
– denne kan ”kastes” over hodet. Dersom

den ikke er så lang bak, er det nok å bøye
seg litt fram så faller den på plass bak ryg -
gen.

Liten poncho 
En liten lett strikke-
poncho (alpakka,
mohair, ull el.l.)
kan være lett å kaste
over hodet for å
regulere tempera-
turen med i løpet av
dagen. Denne bør
være så liten at den
dekker skuldrene
men ikke går langt
nedover armene.
Da er det lett å få på

en jakke over uten at den kommer i veien i
armhulen.

Stillongs
Dersom du er sit -
tende kan det
kreve mye krefter
å bruke både
bukse eller skjørt
og stillongs. En
god løsning er å
dele stillongsen i
to. Hvis du klip -
per opp sømmen
som går midt på
magen og ryggen
og får noen til å sy

sikksakk over kanten med symaskin vil den
ikke rakne. Da får du to ben som kan
trekkes på mens du sitter. Den øverste
delen av stillongsen danderer du på mage
og hofter. Under baken har du ingen
stillongs – puta holder deg som regel varm
nok allikevel. Når du så skal ha av
stillongsen igjen, kan denne trekkes ut uten
at du tar av skjørtet eller buksen.

Silkenattøy
Dersom du bruker
glatt nattøy (silke
eller polyester) er det
lettere å snu seg i
senga. Det vil også
være lettere og mer
behagelig å bli snudd
av andre. Dersom du
kombinerer dette
med silkelaken (kan
søkes fra HMS) vil
det bli enda lettere.

Nyttige dingser 
OG GLUPE LØSNINGER

Per Åge fikk laget poncho av skinn. Den er
vindtett også. Fo
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Undertøy
Dersom du bruker glatt undertøy er det
lettere å få på klærne. En glatt underbukse
kan også gjøre det lettere å foreta små stil -
lingsvariasjoner i sittende. En (bikini)truse
med knytting i sidene kan åpnes for å
komme til med tisseflaske mens en sitter på
tuppen av rullestolen. 

TEKNIKKER
Har du tenkt over hvordan du tar av og på
klær? Kanskje det er noen krefter å hente
her også? Alle finner vi vår måte som vi
synes fungerer. Fysio- eller ergoterapeuten
kan kanskje også komme med gode tips.

Benklær 
Bukser kan være vanskelig å få av og på.
For noen vil det være lettere å få til dette
liggende på sengen når en kan snu seg fra
side til side og trekke opp litt om gangen.

Personløfter og seil 
Dersom det er stor åpning i bukser og
skjørt kan disse tas på utenpå seilet mens
du henger i personløfteren. Når du har
landet i rullestolen kan du ta av stroppene
under lårene ved å smyge disse under
knærne og så trekke opp på utsiden av
hoften. Deretter fjernes hele seilet. Dette er
nok mulig med de fleste seil, men vil fun -
gere best med toalett- eller hygieneseil.

HJELPEMIDLER
Under finner du hjelpemidler du kan søke
via HMS (hjelpemiddelsentralen) og som
finnes på bestillingsordningen. De kan
også kjøpes på nettet. Du kan få hjelp av
ergoterapeuten, fysioterapeuten eller
hjemmesykepleien til å søke om dette. 

Påkledningskrok
Dersom du har
ut ford  r inger
med for liten
rekkevidde kan
du prøve en
på kled nings -
krok. Dette er
et treskaft med
en S-formet
krok i ene en -
den og en
gum miknott i

den andre. Med denne kan BH-stropper
løftes opp på skuldrene eller sokker skyves
av. Den kan også brukes til å rette på
klærne slik at de kommer mer behagelig på.

Strømpepåtrekker 
Disse finnes i flere
modeller og gjør
det enklere å få på
strømper (eller
strømpebukser) når
en ikke når ned til
føttene.

Gripetenger

Gripetang kan
brukes til å øke
rekkevidden når
du ikke når dit
du vil. Du kan
for eksem pel få
tak i buk ser som
har falt ned til
gulvet når du
reiste deg. 

GRUNNMØNSTER OG SPESIALSØM
AV KLÆR
På NAVs hjemmeside står dette om grunn-
mønster:
«Et grunnmønster er et grunnriss av krop -
pens former og mål og brukes når det skal
syes spesialklær. Du kan få stønad til begge
deler hvis du har en kroppsform som gjør
at du ikke kan bruke konfeksjonssydde
klær med visse justeringer… Overvekt
anses ikke som slik avvikende kropps-
form.» (www.nav.no/1277.cms)
OBS! Tilgangen på godkjente personer
som kan lage grunnmønster varierer veldig,
avhengig av hvor du bor. Ut over grunn-
mønster og søm av klær etter dette er det
ikke noen støtteordninger for bekledning i
NAV. Men du kan få dekket regncape og
kjørepose til rullestolen.

Tips fra leserne
Støvletter
Sonja Tobiassen
hadde problemer
med å finne vide
nok støvletter:
- Når du er muskel-
syk får du tjukke legger. Jeg har lett i alle
skobutikker i min hjemby men ikke fun net
støveletter inntil jeg oppdaget nettsiden
www.duoboots.com. Der tar du mål på
hvor stor du er, og støvlettene skreddersys
etter dine mål slik at de sitter pent. De har
stort utvalg. Det er strikk på begge sider i
støvlettene, og tøffe er de også, svermer
Sonja.

Kommentar Tone: 
Mange butikker som fører stormote tar
også inn støvletter med vide skaft. 

Skuffåpner
Ola Schrøder
Røyset har
funnet på en
glup løsning
for å kunne
trekke opp
skuffer ved
hjelp av rulle-
stolen. I skuf -
fen henger et
strikk som

Ola kan hekte fingeren inn i. Når han
rygger  drar han skuffen ut.

Andre tips

Elektrisk handlevogn 
I Sør-Norge har flere større kjøpesentre
anskaffet handlevogn med sete og elektrisk
framdrift. Dette vil være spesielt nyttig for
dere som ikke får med dere rullestol i bilen
og ikke klarer å bære eller gå langt. Listen
over kjøpesentre som har elektrisk handle-
vogn finner du på www.silmar.no.

For mer informasjon, send e-post til
Tone, tone.edvardsen@broadpark.no.
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Kort nyttKort nytt

Ny studie om forskningen på
behandling av DMD
Prosensa er et av flere firma som nå driver
utprøving av medisin til gutter med
DMD. Prosensa forsker på behandling av
de guttene som har en bestemt variant av
genfeilen som medfører DMD.
Utprøvingen følger bestemte regler og
rutiner for at resultatene skal være til å tro
på og medisinen bli tillatt brukt til alle. 

Prosensa har vært gjennom første del av
utprøvingen og planlegger neste fase i kon-
takt med Treat-NMD som igjen har et
register over de fleste sykehus i Europa som
kan være Trialsite, dvs et sted hvor under-
søkelse, registrering og behandling kan
foregå. Det finnes få norske gutter som har
denne genfeilen. Men det arbeides for at
de kan inkluderes i studien.

Inger Lund Petersen
Kompetansesenter for medfødte 

muskelsykdommer, RH

Kalender
21.-22/10 Hjelpemiddelmessen Øst,
Ekeberghallen i Oslo. Mer informasjon:
www.nhf.no, se under Region Øst, eller på
tlf. 22 02 14 20 (NHF Oslo) eller 64 87
88 44 (NHF Øst).

9.-13/11. Frambu: Å leve med en musk-
elsykdom 
Kurs for personer over 15 år med DM,
Beckers, LG, FSH eller uspesifisert
muskeldiagnose, samt deres familier og
tjenesteytere. Søknadsfrist har vært.
www.frambu.no

Nyttig avhandling 
- Jeg ville øke kunnskapen om hverdagen
til studenter med nedsatt funksjonsevne,
og om sammenhenger mellom funksjons-
hemning og aktiv deltakelse i studentlivet,
sier Eva Magnus om sin doktorgradsav-
handling "Student som alle andre”. Fredag

28. august presenterte hun sitt arbeid for
Brukerforum for funksjonshemmede i
høyere utdanning. 

Foredraget til Eva Magnus finner du på
www.ffo.no under tema, skole/utdanning.

Utilgjengelige valgkampsider 
I forkant av stortingsvalget har
Deltasenteret og Difi foretatt en undersø -
kelse av partienes valgkampsider og til-
gjengeligheten for funksjonshemmede.
Resultatet er nedslående. Ingen av partiene
har gjort noe for å gjøre informasjonen
mer tilgjengelig på sine nettsider siden
forrige valg.  
Les mer på 
www.helsedirektoratet.no/deltasenteret.
Kilde: www.ffo.no.

Funksjonshemmede i media 
I hvilken grad synes funksjonshemmede i
media og i hvilke sammenhenger?
Hvordan opptrer handikappbevegelsen i
mediespørsmål og hva sier journalister og
forskere? 

Dette er noen av spørsmålene som disku-
teres i rapporten «Mediebilden av
funktionsnedsättning» utgitt av Nordiska
Handikappolitiska Rådet. Rapporten opp-
summerer et nordisk seminar arrangert i
København i november 2008. Her drøftet
rundt åtti mediefolk, personer med ulike
funksjonshemninger, representanter fra
interesseorganisasjoner og andre inte -
resserte handikappedes synlighet i nordiske
medier. 
Kilde: hovednyheter på www.frambu.no  

Styret i Fondet for forskning om mus -
kelsykdommer hadde sitt årlige til -
delingsmøte i juni. Det var kommet inn
11 søknader. Av disse ble sju innvilget
med til sammen kr 664.000. 

Knut Dybwik ved Nordlandssykehuset
Bodø HF, ” Hjemmerespiratorbehandling
i Norge – intensivbehandling i hjemmet”

Geir Helgeland ved Institutt for klinisk
medisin, Universitet i Bergen, nevrologisk
avd. Haukeland Universitetssykehus,
”Myastenia gravis og effekter av antistof -
fer fra pasienter i cellekultur”

Øivind Nilsen ved Medisinsk genetisk
avd., Institutt for klinisk medisin,
Universitet i Tromsø, ” Driftsmidler for
stipendiat: Molekylærbiologisk studie av
FKRP-relatert Limb Girdle type 2I
(LGMD2I)”

Rune Østern ved Medisinsk genetisk avd.

Universitetssykehuset i Nord-Norge,
”Helgenomisk koblingsanalyse i en fa -
milie med CMT type 2 av ukjent årsak”

Svein Ivar Bekkelund ved Nevrologisk
avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge,
”Årsaker til forhøyet kreatin kinase (CK) i
en normalbefolkning”

Arvid Heiberg ved Avd. for medisinsk
genetikk, Rikshospitalet, ” Pompes syk-
dom - manglende diagnose gir manglende
behandling”

Angelina Hatlø Maniaol ved Nevrologisk
avd., Oslo Universitetssykehus, Ullevål,
”Klinikk og genetikk ved myastenia
gravis”

Vi ønsker lykke til med arbeidet og ser
frem til å presentere resultatene fra de
ulike prosjektene.

Tone I. Torp
Sekretær for Fondet

Tildelinger fra Forskningsfondet 

Genzyme støtter 
forskning for fremskritt 
innenfor sjeldne lidelser 

som Pompe sykdom

Genzyme AS, Islands Brygge 57, DK-2300 København, Danmark. Tlf. +45 32 71 26 00
www.genzyme.com



Inge Husmo fikk etter mange års kamp
innvilget BPA-timer for å kunne være far
for sine tre barn. Selv om det gjenstår en
del politiske og byråkratiske hindringer,
kan utfallet av saken ha betydning for
andre i samme situasjon. 

Av Marianne Wieser

Etter hjertestans i 2000 har Inge Husmo et
omfattende assistansebehov. Siden den
gang har han sammen med sin kone
Hanna Dirdal ført en intens kamp med sin
hjemkommune Randaberg i Rogaland om
retten til å føre et selvstendig liv. I første
omgang handler det om å få bruker(bor -
ger)styrt personlig assistanse i stedet for
hjemmesykepleien.

BPA, men ikke til far
I 2007 får han omsider innvilget BPA, men
kommunen nekter ham de 15 timene per
uke han ønsker til samvær med sine barn.
Randaberg kommune mener at han ikke er
i stand til å hjelpe barna med lekser, legge
barna, lage kveldsmat, kjøre til trening og
andre daglige aktiviteter. I vedtaket heter
det: ”I fars fravær og manglende evne til å
ivareta disse funksjonene, er det den andre
forelderens ansvar å ivareta barnets
omsorgsbehov fullt ut. Kommunen kan
ikke erstatte tapte foreldrefunksjoner og
foreldrerelasjoner og er heller ikke pliktig
til å gjøre det. Kommuner har imidlertid
en plikt til å sette inn avlastende tiltak slik 

at ektefellen klarer å stå i det omsorgs -
ansvaret hun har for sine barn."

Fordommer
Trebarnsfaren er dypt uenig. På sin
hjemmeside skriver han at kommunens
vedtak bygger på fordommer og forutinn-
tatte holdninger til funksjonshemmede.
Videre: «Jeg kan ikke leve med at jeg nek -
tes muligheten til å være far for mine egne
barn. Jeg er ikke umyndiggjort. Jeg bor
sammen med kona mi og barna mine. Jeg
har en omsorgsplikt overfor barna mine.
Og de har en rett til å ha en far som stiller
opp».

Jeg vant! 
I 2008 tar Inge Husmo ut stevning mot
staten som gjennom fylkesmannen har
stadfestet det kommunale vedtaket. Inge
har alliert seg med andelslaget Uloba som
vil føre saken for ham. Men en uke før den
kommer opp i juni i år inngår regjerings-
advokaten på oppdrag av Helse- og
omsorgsdepartementet et forlik med ham.
Kommune og fylkesmann tvinges til å
endre sine vedtak. Inge Husmo får sine 15
timer BPA til farsoppgaver og jubler over
seieren. 

Politisk etterspill
Saken har vakt oppsikt i mediene og blant
politikerne. I Stortingets spørretime pre-
siserer helseminister Bjarne Håkon
Hanssen at brukerstyrt personlig assistanse 

følger de vanlige reglene for bistand etter
sosialtjenesteloven:  
- Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i
forarbeidene til loven, må det legges til
grunn at ”dagliglivets gjøremål” vil kunne
omfatte aktiviteter og samvær med familie
og barn som en naturlig del av hver -
dagen… Det er kommunen som i utgangs-
punktet avgjør hvilke tjenester som er mest
hensiktsmessige i det enkelte tilfellet, og
om praktisk bistand eventuelt skal organi-
seres som brukerstyrt personlig assistanse.
Kommunen har imidlertid plikt til å råd-
føre seg med tjenestemottakeren/den som
søker tjenester og legge stor vekt på hva
tjenestemottakeren mener… Målet er at
brukeren skal få et aktivt og mest mulig
selvstendig og uavhengig liv gjennom å
motta assistanse til å utføre dagliglivets
gjøremål. 

Helseministeren påpeker at ”overstående
følger av dagens regelverk og rundskriv på
området”, men ønsker likevel en vurdering
”om det er behov for å klargjøre dette for
landets fylkesmenn”. For øvrig viser han til
at departementet er i gang med å utarbeide
forslag om ny lov om helse- og omsorgs-
tjenestene i kommunene og at BPA inngår
i arbeidet.

Ringvirkninger
FFMs leder Laila Bakke-Larsen har i likhet
med mange andre fulgt utviklingen i saken
med stor interesse: 
-Alt for mange også av våre medlemmer får
ikke innvilget den nødvendige assistanse
for å kunne ivareta foreldrerollen selvsten -
dig. Dette fører til at ektefelle og omgivels-
er får en unaturlig stor omsorgsbyrde, som
skaper en ekstra belastning i et samliv. 
Far og mor er det viktigste barn har, og
mange kommuner tar fra funksjonshem -
mede muligheten til å få være de foreldrene
de kan og ønsker å være. Gjennom å få
assistanse til praktiske gjøremål vil mange
få muligheten til å være foreldre, uten at
barna må assistere dem hvis de skal gjøre
aktiviteter sammen. 
Dette forliket har derfor stor betydning for
alle som har en søknad eller anke inne for
å få nødvendig assistanse til dette.
Regjeringen har sendt et tydelig signal, som
kommunene må ta til følge, sier Laila
Bakke-Larsen til Muskelnytt. 

Mer informasjon
Alt om husmosaken: www.husmosaken.no
Alt om borgerstyrt personlig assistanse:
www.uloba.no 

Husmosaken
hva betyr den for oss?

Inge Husmo sammen med kona Hanna Dirdal og
barna tar imot Stolthetsprisen under årets
Stolthetsparade i Oslo. T.v. Ulobas leder Knut
Flaaum. Foto: Finn Ståle Felberg

Det verste du kan gjøre mot et
men neske, er å frata det ansvar og
begrunne det med omsorg.

Inge Lønning
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Landsmøte 2009
Det ble få endringer i styresammenset-
ningen etter valget på landsmøte, men
deltakerne gjorde en formidabel innsats
med å få nye vedtekter på plass. 

Foreningen for Muskelsyke avviklet lands-
møte på Scandic Hotell i Asker 5.-7. juni
2009. Samtidig ble det arrangert organisa-
sjonskurs og likemannskurs for muskelsyke
og pårørende. Også Sentralstyret og redak-
sjonskomiteen benyttet anledningen til
møter. 

Få endringer i styret
Årsberetningen for 2008 ble enstemmig
godkjent. Årsregnskapet ble godkjent
under forutsetning av at det blir innstilt til
godkjenning av kontrollkomiteen. Laila
Bakke-Larsen ble enstemmig gjenvalgt som
leder i FFM. Arne F. Vogt ble valgt til nest-
leder. Lise M. Connelly, Johnny Johansen,
Kalle Henriksen, Bjørn Moen og Maria
Hagen fortsetter i sine verv, mens Sonja
Tobiassen ble valgt til styremedlem.
FFMUs representant er Morten T. Tangre.

Likemannskoordinator blir som før Annie
Olsen. Som en ny ordning er likemannsko-
ordinator nå medlem av FFM styret. 

Andre valg: Roy Staven - leder redaksjons-
komiteen, Terje Erlandsen - leder kontroll-
komiteen, Laila Bakke-Larsen - leder styret
for forskningsfondet, Revisorselskapet K-
team AS- revisor, Kjell Brennseter - leder
valgkomite.

Nye vedtekter på plass
På landsmøtet i juni ble det vedtatt nye
vedtekter for Foreningen for
Muskelsyke. Det betyr i praksis at FFM
nå har en ny organisasjonsstruktur. 

Vi er blitt en heldemokratisk organisasjon
hvor alle som sitter i et styrende organ er
valgt av medlemmene – enten direkte eller
gjennom delegater valgt av medlemmene.
Organisasjonen har fått et helhetlig regel-
verk som også dekker fylkeslagene.

Landsstyremøtet er fjernet
Landsmøtet er fortsatt organisasjonens
høyeste organ og samles en gang i året. Her
er det kun valgte delegater fra fylkesfore -
ningene som har stemmerett. Øvrige som
møter på landsmøtet er observatører. 

Noen har av observatørene tale- og for-
slagsrett. Dette gjelder Sentralstyrets med-
lemmer som møter som observatører med
tale- og forslagsrett. Likemannsutvalget,
Redaksjonskomitéen og Kontrollkomitéen
kan møte med en observatør hver som har
tale- og forslagsrett. Øvrige delegater møter
uten tale- og forslagsrett. 

Fylkesforeningene
Det er også nytt av året at vedtektene gjel -
der alle ledd av organisasjonen. De fylkes-
foreningene som har forsøkt å finne ved-
tektene for sin fylkesforening for å kunne
registrere seg på Alltin, kan nå slappe av.
Dere kan alle sende inn de sentrale ved-
tektene hvor fylkesforeningene er inn-
lemmet i § 9. 

Medlemskap
Det er to hovedendringer i medlemskap.
Dette er endringer som har vært ønsket av
medlemmer og fylkeslag.  
Den ene endringen er at de som ønsker å
tilhøre en annen fylkesforening i særskilte
tilfeller kan søke sentralstyret om registre -
ring i ønsket fylkesforening. Det vil gi 
en keltmedlemmer større fleksibilitet i for-
hold til tilknytning. Årsakene til at man
ønsker å være medlem av en annen fore -
ning enn sin egen kan være mange. En av
dem er at det er ulike tilbud og aktiviteter
i foreninger, og at noen har flere barn og
unge. 
Den andre endringen er at det kan tegnes
hovedmedlemskap til redusert pris av 
familiemedlem på institusjon og studenter.
Ønsket var i utgangspunktet at man skulle
kunne være husstandsmedlem. Dette
kunne man ikke gå for, da det stred i mot
direktoratets retningslinjer for utmåling av
støtte. Redusert pris på hovedmedlemskap
vil avhjelpe dette noe. 

Tettere samarbeid med ungdommen
Samarbeidet med ungdommen er blitt
tydeligere i de nye vedtektene, og FFM tar
et større ansvar for å støtte ungdomsorga -
nisasjonen sin.

Kontrollkomité
Kontrollkomiteen til FFM har eksistert et
par år, men har først nå fått en plass i ved-

tektene med tydelige oppgaver og mandat.
Oppgaven deres er å foreta en samlet vur -
dering av FFMs drift og påse at vedtakene
fra Landsmøte følges. De skal avgi beret-
ning som legges fram for Landsmøte i for-
bindelse med behandling av regnskap.

Laila Bakke-Larsen

Har du meldt adresseendring 
til FFM?
Nu har jeg leita med lys og lykte for å finne
medlemmer i Nordland som eventuelt har
flytta eller fått seg nytt telefonnummer,
men som har glemt å melde fra om dette.
Det blir så vanskelig når man ikke får tak i
medlemmer og kan sende ut informasjon.  
Inger Helene Sydnes

Fylkesleder FFM i Nordland

FFM - ORGANISASJON

FFM styret etter valget 2009. Foran f.v.: Maria Hagen, Morten Tangre, Johnny G. Johansen, Laila
Bakke-Larsen, bakerst f.v. Arne Vogt, Sonja Tobiassen, Karl Henriksen, Lise M. Connelly og Annie Olsen.
Bjørn Moen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Skaff deg en gård på FarmTown
I den siste tiden har flere og flere mus -
kelsyke skaffet seg gård på FarmTown.
Vi synes det er meget positivt at mus -
kelsyke har oppdaget en ny arena der vi
kan drive med et yrke vi ikke trodde var
egnet for oss med svake muskler. Dette
skaper en mestringsfølelse som igjen
fører til økt selvtillit og en fellesskaps-
følelse med de andre gårdbrukerne.
FarmTown har blitt en arena der funk-
sjonsfriske og muskelsyke sosialiserer
som likeverdige gårdbrukere. 
Vi anbefaler derfor alle muskelsyke som
ennå ikke har skaffet seg en gård på
FarmTown, til å gjøre det. Den eneste
begrensningen som finnes er kapasi -
teten på datamaskinen din. 

Uttalelse fra FFMs landsmøte



Velkommen til 
FFM kontoret
FFM har ansatt to nye medarbeidere på
kontoret, Line Wåler og Unni Tangerud.
Begge er blitt husvarme og er til uvur -
derlig støtte for medlemmene og orga -
nisasjonen. 

Organisasjonssekretær Line Wåler har
utdannelse fra handelsskole, er webdesig -
ner og har utvidet sine kunnskaper, spesielt
data, med mange forskjellige kurs.
Yrkesbakgrunnen er mangfoldig. Hun har
arbeidet på Oslo Helseråd, personalkontor,
lensmannskontor, trygdekontor og kultur-
ringenes opplæringskontor for gamle
håndverksfag. Særlig det siste var en veldig
spennende tid der hun ble kjent med
gammelt håndverk og håndverksteknikker.
Den nye organisasjonssekretæren har også
vært ansvarlig for hjemmesiden til FFO
Oslo og Akershus. 
Line er samboer og har to voksne gutter
som har forlatt redet.  

Et fristende miljø
-Hvorfor søkte du jobben?
- Jeg hadde lyst å lære mer om organisa-
sjonsarbeid i en forening og syntes det vir -
ket veldig spennende. Jeg vil også ha en
jobb hvor jeg kan være engasjert, pluss at
jeg får arbeide med nettsider. Miljøet var
også fristende. Jeg er selv muskelsyk og går
med krykker, bruker rullestol ved behov.
Jeg har vært medlem i foreningen før jeg
søkte og kjente en del mennesker i fore -
ningen fra før. Jeg syntes det virket som et
hyggelig miljø, og det fikk jeg bekreftet da
jeg begynte å jobbe her. Jeg har truffet
mange veldig hyggelige, engasjerte men -
nesker, og arbeidsmiljøet er kjekt. 
- Du får kontakt med mange av medlem -
mene? 

- Jeg liker å snakke med mennesker i tele-
fonen. Du må jo svare på alt mulig, sam-
tidig er jeg ikke likemannsperson i jobben
min. Når jeg skjønner at folk vil snakke
med en likemann, henviser jeg de videre til
likemannsutvalget. Jeg blir også spurt om
ting jeg ikke vet, alt fra faglige spørsmål til
informasjon om en bestemt diagnose. Da
henviser jeg folk til de norske fagmiljøene
Når det gjelder rettslige spørsmål, bruker
jeg mye rettighetssenteret i FFO. 

Språkmektig regnskapsfører
Også Unni Tangerud har en allsidig bak-
grunn. Hun er ansatt som kontormedar-
beider med spesielt ansvar for regnskaps-
føring og medlemsregister. 
Unni har sekretærutdannelse og mellomfag
i tysk og fransk. Hun har reist mye og bodd
i Tyskland, Frankrike og England.
Omstillingen ved hjemkomsten til Norge
har vært like tøff hver gang, forteller hun,
men så var det godt å komme hjem også. 
Opprinnelig er Unni fra Bjørnevatn ved
Kirkenes. Oslo fristet ikke, det syntes hun
var en kald by. Nå bor hun i grønne Asker
med båt i Leangbukta, går på ski om vin -
teren og trives med mulighetene til frilufts-
livet i nærområdet. Hun var hjemme med

de tre barna i ti år, men nå er de voksne og
har flyttet ut. 
Etter å ha vært hjemmeværende begynte
hun å jobbe som sekretær på et advokat-
kontor hvor hun var i 14 år, deretter 
jobbet hun i fem år i privat virksomhet,
men da finanskrisen kom, mistet hun
dessverre jobben. Selv om hun liker å stelle
hus og hage, vil hun ikke bare gå hjemme,
særlig fordi hennes mann fortsatt er i jobb.
Hun meldte seg til tjeneste i Manpower
som sendte henne til FFM etter at Beth
Folkan hadde sluttet. Unni liker godt å
arbeide med regnskap, noe hun har erfa -
ring med fra tidligere jobber. Hun liker å
sitte for seg selv og jobbe selvstendig. 

Send flyttemelding!
Unni har den ansvarsfulle men litt utakk-
nemlige jobben med å holde medlemsre-
gisteret à jour. Her har hun et hjertesukk: 
- Når folk flytter, ber jeg innstendig om at
vi får melding, og at vi får beskjed når noen
er blitt borte. Det er ganske sårt å få brev i
posten at vi har sendt regning til noen som
ikke er mer. Det hadde også vært fint å få
beskjed om utmelding hvis folk ikke 
vil være med lengre, så slipper vi å sende
regning og purring. 
Men det skal mer enn det til for å ta
arbeidsgleden fra Unni. Hva synes du om
jobben din så langt?
- Jeg har det bra, jeg. Det er veldig trivelige
medarbeidere, og jeg synes jeg har fin kon-
takt med medlemmene.  

Medlemsfordel
Chartertilbud for overnatting 
på Oslo Airport
Foreningens medlemmer har gjennom
FFMs medlemskap i FFO fått tilbud for
overnatting på Oslo Airport ved charter-
reise. Thon Hotel Oslo Airport gir spesial-
pris til deg som skal reise på chartertur.
Tilbudet er gyldig ved fremvisning av 
gy ldig reisedokument for chartertur.
Pris kr. 895,- overnatting i dobbeltrom
med frokost.
FFO har for øvrig hotellavtaler med
Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia
og Thon Hotels. Mer informasjon finner
du på www.ffo.no under samarbeidspart -
nere/hotellavtaler. 

Ungdomstreff FFM Hedmark og
Oppland 
12. august arrangerte FFM Hedmark og
Oppland ungdomstreff på Ullevål stadion.
Der så vi Norge knuse Skottland 4-0. Vi
var 20 deltagere. Vil du se mer om dette,
kan du gå inn på vår nettside. Følg link fra
www.ffm.no.  

Hilsen Heidi Gulbrandsen
leder FFM Hedmark og Oppland

Line Wåler (t.v.) er organisasjonssekretær og nett-
ansvarlig.
Unni Tangerud er kontormedarbeider med
ansvar for regnskap og medlemsregister.

Det ble en stor opplevelse å se Norge 
knuse Skottland.
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Ved ankomsten var unger og ledsagere
spente. Hvem skulle være med? Var det
noen kjente? Hva skulle vi gjøre? Vil vi få
noen nye venner? Det var åtte barn fra
Stokmarknes i nord til Halden i sør, og det
tok ikke mange timer før Traxer og
Raptorer raste rundt på lekeplassen og
idrettsbanen. At bare to barn kjente hver-
andre fra før av, satte ingen stopper for
leken!

Det var laget en timeplan for deltakerne.
Noen aktiviteter var med ledsagere og noen
uten. Det er visst litt lettere å få med seg
barna, hvis vi foreldre holder oss borte… 

Våte og tørre utfordringer
Det oppvarmede bassenget var som en
magnet. Alle fikk jobbet videre med
svømmingen sin.  I Idrettshallen var det til-
passet trening med apparater. Gulvet var til
tider dekket med alt fra kjegler, baller  og
hoppetau til matter og benker. I den ene

enden var det klatrevegg, sju meter høy.
Alle klatret! Dette var veldig moro og litt
skummelt… Men det er flere som har
planer om å fortsette med klatring når de
kommer hjem.

En liten gåtur unna senteret ligger
Bamselitjern, senterets egen ro-, padle- og
fiskevann. Moro å padle og ro gjennom siv!
Noen tok seg til og med et bad, da solen
skinte et øyeblikk… En dag til lunsj ble det
nydelig ørret stekt på bål og servert med
saft og kaffe i den store lavvoen.

Ridning var også moro. Det gikk flott med
så fine rolige hester og ansatte i stallen som
hadde veldig god erfaring med å få med seg
nye. Når det var oppholdsvær ble det fine
turer i det fri. 

God oppfølging
I alle de organiserte aktivitetene på dagtid
fikk ungene oppfølging, veiledning og

topp oppmuntring av ergoterapeuter, fysio-
terapeuter og assistenter. Etter at vi kom
hjem, fikk hver av oss individuelle rappor -
ter fra fagpersonene på BHSS, der de 
skriver litt fra hver aktivitet i tillegg til
tanker om hvordan barna skal kunne fort-
sette med aktiviteten i ettertid. Dette er
rapporter vi kan gi videre til for eksempel
skole og lokal fysioterapeut.

Jeg vil gjerne takke alle dere som var på
Beitostølen sammen med oss. Vi hadde et
topp opphold og håper vi sees igjen!   

Hilsen 
Karianne Dewson 
mamma’n til Martin

Innlegget er forkortet. Les hele fortellingen
og se flere bilder på www.ffm.no.

Moro på

Beitostølen 
FFM fikk tildelt et gruppeopphold for muskelsyke barn 

på Beitostølen Helsesportssenter i juni i år. Det var moro, og det var matnyttig 
med tanke på livet etter oppholdet. 

Martin mot nye høyder.
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Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-
girdle (scapulopeoneal og
scapulohumeral), facioscapulo-
humeral-type, congenitt
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi,
distal muskeldystrofi og en rekke
sjeldnere tilstander.

Congenitte myopatier
Omfatter ca. 30 forskjellige og meget
sjeldne sykdommer, bl.a. central core
disease, nemalin myopati,
mitochondrial myopati, myotubular
myopati.

Myotonier
Myotonia congenita (recessive og
dominante typer), paramyotonia,
dystrofia myotonica (Steinerts disease).

Spinale muskelatrofier
Congenitt hypotonia. Amyotrofisk
lateral sklerose (ALS). De spinale
muskelatro fiene (SMA) type 1, 2 og 3.

Sykdommer ved overgangen 
nerve-muskel
Myasthenia gravis, LEMS (Lambert-
Eaton Myasthenic Syndrom)

Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

Perifere nevropatier
Hereditær motorisk sensorisk
nevropati type 1 og 2 (HMSN 1,2
Charcot-Marie-Tooth), også kalt
peroneal muskeldystrofi, 
MSN 3-Dejerine-Sotta type,
Friedreichs ataxia, Refsums sykdom,
m.fl.

Metabolske forstyrrelser
Omfatter en rekke mangelsykdommer
bl.a. phosphorylase  deficiency, acid
maltase deficiency, carnitine deficien-
cy, phosphofruktokinase deficiency,
endokrine sykdommer i hypofysen,
skjoldbruskkjertelen og biskjoldbrusk -
kjertelen, og familiær periodisk parese
(flere typer).
I tillegg kan nevnes arthrogryposis
multiplex congenita, en følgetilstand
av flere muskelsykdommer, bl.a. con-
genitt muskeldystrofi og spinal muskel-
atrofi.

Foreningen for
Muskelsyke omfatter
følgende nevromuskulære
sykdommer:

Bli medlem 
i FFM!

Du får:
• Informasjon om muskelsyk -

dommer generelt og om din dia-
gnose spesielt.

• Tidskriftet Muskelnytt med nyttig
informasjon og foreningsstoff fire
ganger i året.

• Tilbud om kurs, informasjons-
møter og sosiale sammenkomster.

• Tilbud om å treffe andre i samme
situasjon.

• Tilbud om å delta i diagnose-
grupper.

• Mulighet til å arbeide aktivt for
dine interesser regionalt og/eller
nasjonalt.

• Noen som jobber aktivt for deg.

Foreningen får:
• Økonomisk støtte

• Økt gjennomslagskraft overfor
myndigheter, næringsliv og sam-
funnet forøvrig.

• Økt gjennomslagskraft i forhold
til helsevesen og offentlige
instanser.

• Økt synliggjøring av vår interesse-
gruppe. 

Medlemskategorier (2009):
Hovedmedlem  kr 300,-  

Husstandsmedlem (på samme 
adresse)  kr 50,- 

Støttemedlem kr 310,-  

Abonnement kr 290,-

Fra 1/7 og ut året koster hoved-
medlemsskapet kr. 150,-

Ta kontakt med kontoret for nærmere
informasjon eller innmelding.

Vi er takknemlige for alle gaver til FFM og Forsk-
ningsfondet.  

Gaver til FFM
Gaver til foreningen er kjærkomne bidrag til ar-
beidet vårt. Dersom du ønsker å gi en gave til
FFM kan denne innbetales til konto 7874 06
26255. Gavene benyttes direkte til tjenester og
samlinger for medlemmene. Du kan gi frie gaver
eller gaver som nevnt nedenfor.

Gaver til fondet for forskning om 
muskelsykdommer
Like kjærkomment er gaver til Forskningsfondet.
Gavene innbetales til konto 1600.47.91197. 
Gavene tillegges kapitalen og øker avkastningen
som tildeles ulike forskningsprosjekt. Du kan gi
frie gaver eller gaver som nevnt nedenfor.

Skattefradrag for gaver 
Ønsker du skattefradrag må du huske å oppgi
fødselsnummeret ditt. Økonomiske bidrag til
FFM og Forskningsfondet kan føres som fradrag
på selvangivelsen. Skattelovens § 44, 5. ledd, sier
at dette gjelder alle gaver over 500 kroner. For be-
løp over kr 10.000  gjelder det spesielle regler. 

Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere en gave til FFM 
og/eller Forskningsfondet, oppgir du i testa-
mentet at gaven skal gå til: 
Foreningen for Muskelsyke eller 
Fondet for forskning om muskelsykdommer 
Brynsveien 96, 1352 Kolsås

Ved testamentariske gaver oppfordrer vi deg til å
få opprettet testamentet i lovlige former og la det
fremgå tydelig hvem gaven gis til. Gaven er fritatt
for arveavgift etter arveavgiftslovens § 4, 5. ledd.
Dermed går arven i sin helhet til det testamen -
terte formålet.

Minnegaver
Minnet om en god venn eller slektning som har
gått bort, kan hedres med en gave til FFM 
og/eller Forskningsfondet. På innbetalingen
skriver du navnet på avdøde, navn på pårørende
og givernavn.

Små og store gaver er viktige
Gaver kan gis til konkrete formål eller spesifikke
forskningsområder. Ta kontakt med oss for 
informasjon, telefonnr.: 67 13 74 70, 
e-post: ffm@ffm.no og fondet@ffm.no. 

Gi en gave
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Leder:
Laila Bakke-Larsen 
403 26 984
Tlf.tid hverdager kl 12-16
laila.bakke.larsen@
freewave.cc

Nestleder:
Arne Fredrik Vogt
frevogt@online.no
414 12 234

Økonomiansvarlig:
Lise Connelly
lise@connelly.no

Landsstudiekontakt:
Johnny G. Johansen 
johgut@online.no
452 25 531

FFMUs representant:
Morten Tangre 
993 73 904
mtangre@online.no 

Styremedlemmer:
Karl Henriksen 
90 56 90 12  
ka-henri@online.no

Bjørn Moen 
bjornmoe@online.no
977 32 933

Tillitsvalgte i Foreningen for Muskelsyke

Vararepresentant:
Maria Hagen 
97 56 98 00
m-hag2@frisurf.no

Fylkesforeningene
Agder
Jorunn Møll
Holumvn 763
4519 Holum 
38 26 75 35
jorunmoe@online.no

Buskerud
Gro Wold Kristiansen
32 87 92 37/908 81 793
Postboks 78
3321 Vestfossen
buskerud@ffm.no

Hedmark og 
Oppland 
Heidi Camilla Gulbrandsen
Smiuvegen 2, 2344 Ilseng
993 74 534 
heidgulb@online.no

Hordaland, 
Sogn og Fjordane
Alf Are Skog
45 60 65 98
alf.are.skog@gmail.com
co/ FFO Hordaland
Vestre Strømkai 7, 6 etg.
5008 Bergen
Kontortid: hver tirsdag
12.00 - 16.00, 

eller etter avtale.
Tlf  55 33 31 36
Faks 55 33 31 21
ffm@fi-senteret.no

Nordfjord, Møre 
og Romsdal
Kristbjørg Dale Bolstad
6220 Straumgjerde
Tlf. 70 25 07 68
kribolst@xi.no

Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 h, leil 408
8009 Bodø
i-syd@hotmail.com
754 30 315 / 958 07 078

Oslo og Akershus
Lisbeth Fjære
Granstangen 16 B
1051 Oslo
21 91 22 32/90 12 71 89
lisbeth.fjare@smartcall.no

Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.privat: 35 55 48 38
kari.bjerketvedt@hotmail.com

Troms og Finnmark
Annie Olsen
Glimmerveien 1, 
9022 Krokelvdalen 
77 67 20 43 / 900 61 651 
annieo@online.no

Trøndelag
Svein Erik Bakke-Larsen
E.B.Schieldrupsv.97a
7033 Trondheim
mob. 47390705
lederffmt@gmail.com

Vestfold
Jørund Lothe
Grevinneveien 78
3118 Tønsberg
901 94 589 e.kl. 19.
joerulo@online.no 

Østfold
Eva Liz Moen
Falcheveien 5A
1618 Fredrikstad
21 69 92 08/922 82 232
evamonge@broadpark.no

Rogaland
Ta kontakt med FFM-
kontoret.

Leder: 
Morten Tangre 
993 73 904
mtangre@online.no 
Nestleder/Sekretær: 
Lene Henriksen
941 85 506
lenehenriksen54@hotmail.com 
Økonomiansvarlig: 
Guro Skjetne
992 47 796
gskjetne@hotmail.com

Styremedlem
Stine Berre 
993 51 324
sberre@online.no
Varamedlem:
Mathias Barth
936 32 889
angry.beavers@hotmail.com

Annie Olsen
Glimmerveien 1, 9022 Krokelvdalen 
900 61 651 
annieo@online.no

Anita Bertinussen
Møllenbakkvegen 28, 8400 Sortland
76 12 30 52 / 907 49 550
aniobert@gmail.com

Viggo Gangstad
7120 Leksvik
Tlf 74 85 79 85 / 909 87 922
vgangsta@frisurf.no

Laila Benjaminsen
Sandstrand
9445 Tovik
Mobil: 41 80 69 52
E-post: laila.benjaminsen@hlink.no

Ellen Longva, varamedlem
Langberggata 2, 6004 Ålesund
Tlf 70 12 44 34 / 950 69 140
eplongva@broadpark.no

SENTRALSTYRE
Vil du snakke med en likemann? En likemann er en mann eller kvinne, men først
og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme situasjonene som du selv
er oppe i eller lett kan komme opp i. Viggo Gangstad formidler kontakt.

Sonja Jennie Tobiassen
sonjenn@online.no

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Likemannsutvalget
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Vi jobber med hjelpemidler – det handler om mennesker

Falck Igel AS – Tlf 37 14 94 50 – post@falckigel.no – www.falckigel.no

Micro Rolltalk- ny og enda bedre modell
Vår nye Micro Rolltalk har 
med seg gode egenskaper 
fra tidligere modeller og mere 
til: 

Slank, stilig og lett modell
Særdeles god lydkvalitet
Stor batterikapasitet
Kan benyttes med liten og 

   lett beskyttelsesboks
Beholder lagret innhold selv 

   ved utladet batteri
Kan lades mens maskinen 

   er i bruk

Vil du vite mer om våre produkter 
og løsninger?
Se vår hjemmeside med aktuelle 
nyheter, kurs og presentasjoner- 
eller ta kontakt!

Lengter du etter sol og varme? 
Flotte leiligheter til salgs i Hurghada. 
Der skinner sola hele året. I vinterhalvåret er luft-
temperaturen 20-28 grader og badevannet alltid mer
enn 20. Regn er et fremmedord.

Leilighetene er på 50-90 m2. 
De fleste med stor terrasse. 
Prisene er fra 275 000 til 600 000 nkr. 
Heis til alle etasjer, også til et deilig basseng på en stor
takterrasse med panoramautsikt over Hurghada og
Rødehavet.
Leilighetene ligger i Hadaba, en hyggelig bydel hvor
egyptere og europeere lever godt sammen.
5 min å gå ned til byens hovedgate, Sheraton Road. 
10 min å gå til offentlig badestrand ved Rødehavet.

Direktefly tar 5 t. Moderne flyplass 10 min unna.
Du kan påvirke leilighetens planløsning om du kjøper
raskt og du får 10 % kontantrabatt.

Bli med fra begynnelsen!
Hvis dette høres interessant ut, tar du kontakt med 
FFM-medlem Kjell Brennseter, tlf.nr. 91 16 51 36, 
kjellbrennseter@yahoo.com

Herlige Hurghada, 
Egypt 

FFMs diagnosekontakter  
Arthrogryposis multiplex
congenita (AMC)
Kontakt kontoret

Amyotrofisk lateral sklerose
(ALS) Kontakt kontoret

Becker muskeldystrofi
Tor Inge Nordnes
33 18 09 10
ti_nordnes@hotmail.com

Charcot-Marie-Tooth
(CMT) og Polynevropatier
Hilde Sørlie 63 83 18 92 

Duchennes muskeldystrofi
Håvard Malum
havard.malum@bbmail.no

For foreldre:
Karianne Grøstad Dewson
63 95 55 04 / 911 87 227
k-dewson@online.no

Dystrophia myotonica
Jan Knutsen Øy
920 82 207

Pårørende:
Torill Knutsen Øy
torill_knu@yahoo.no

Facio Scapulo Humeral
(FSH)
Eva Liz Moen
21 69 92 08 / 93 28 22 32
evamonge@broadpark.no

Friedreichs Ataxi
Ingrid Anette Ihme
22 04 16 32
ihme@online.no

Limb Girdle muskeldystrofi
Roy Staven
74 16 73 08 / 917 27 730
Roy.staven@ntebb.no

Muskeldystrofi (uspesifisert)
Jorunn Møll 38 26 75 35
jorunmoe@online.no

Myasthenia gravis
Hilde Westgård
928 08 508

Spinale Muskelatrofier
(SMA)
Mari Storstein
92 09 61 34
For foreldre:
Lise Beate Strand 
92 09 50 68
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PRIVATIST
PÅ NETT?
Har du for få poeng til å komme inn på 
drømmestudiet ditt, kan du forbedre 
karakterene dine ved å ta opp fag som 
privatist på vår nettskole. Vi tilbyr også 
alle fag til allmennfaglig påbygging.

Kontakt en rådgiver dersom du har 

spørsmål. Mer info finner du på

www.sonans.no/ng

Nettstudier

- når du virkelig vil videre
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fra dag én

NYHET

Mic-Key®  – ditt valg, din Trygghet

Mic-Key®

Gastrostomiknappen med 

TrygghetsGaranti

En ny teknikk gjør at du nå kan få innlagt  
Mic-Key® fra dag én. 

Mic-Key® direkte gir kun fordeler:
 Bedre livskvalitet
 Enkel, liten og diskrét
 Vedvarende merking av BAL-ventil, FR og lengde
 Utprøvd

Meda AS  Postboks 194, N-1371 Asker  www.meda.no  
Tlf.: 66 75 33 00  Faks: 66 75 33 33  info@meda.no

Les mer om trygghetsgarantien på www.spisehjelp.no og www.mic-key.no

Mic-Key® 



B-BLAD

Returadresse
Foreningen for  Muskel syke

Brynsve ien 96,  1352 Kolsås

Bildet av bekken fikk andre premie
i kategori ”landskap” på kurset 
”Skyte fra hofta” (se reportasje på side 10).
Fotograf Tone Edvardsen lyssatte fossen
med lyset fra rullestolen. 
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