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Leder:  

Kjære  
medlemmer og lesere

 

FFMs Landsmøte har valgt sine sentrale tillitsvalgte og som styreleder valgte de under
tegnede. Takk for tilliten. Jeg har hatt pause fra verv i FFM en stund, men nå har jeg 
skikkelig lyst til å jobbe sammen med dere. 

Først vil jeg takke Arne, avtroppende leder, for hans innsats. Så vil jeg sende en takk til 
de tillitsvalgte som trer ut av sine verv i FFM sentralt og i Forskningsfondet. Godt jobba!

Det er damene som styrer FFM
Fordelingen av tillitsverv viser stort flertall av damer. Les mer om det i bladet. Jeg vil 
bare si at FFM ikke skal bli en syklubb av den grunn. Vi skal brette opp armene og ta fatt 
på jobbingen. Så får du være mann nok til å si fra hvis det er noe. 

Jeg vil jobbe for at vi skal være en inkluderende forening. En ung mann på Landsmøtet 
sa: «Hver gang vi er på et arrangement i FFM, må vi snakke med noen vi ikke har  
snakket med før.» 

Jeg vil jobbe for at vi skal være en glad forening, men også med en naturlig plass til sorg 
og smerte. Verten på en restaurant sa: «Jeg møter mine gjester med et smil og de får et 
smil når de drar. Så er det smilet de husker.» 

 I FFM pågår det politisk og organisatorisk arbeid. 
 Jeg gleder meg til å jobbe sammen med kunnskapsrike  
tillitsvalgte og medlemmer. Vi har bruk for hverandre.

Med hilsen Tone I. Torp
Leder i FFM

Ta gjerne kontakt med FFM-kontorets ansatte:

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

Foreningen sprer kunnskap om muskel
sykdommer og muskelsykes livs situa sjon, 
medvirker til bedre behandlings mulig
heter og støtter forskning omkring 
muskelsykdommer. Foreningen er med i 
Funksjonshemmedes Fellesorgani sasjon 
(FFO) og har søsterorgani sasjoner i en 
rekke land. 

FFM ble stiftet i 1981. 
Foreningens høye beskytter er  
prinsesse Märtha Louise.

Line Wåler
Organisasjonssekretær
Tlf: 66 98 07 60/411 90 702
Tlf. tid: man. til ons., kl. 11–17
Epost: line.valer@ffm.no

Unni Tangerud
Regnskap og medlemsregister
Tlf: 66 98 11 41
Tlf. tid: man., ons., tors. kl. 9–15 
Epost: unni.tangerud@ffm.no 

Tone I. Torp
Forskningsfondet og Allums Legat
Tlf: 66 98 07 60 
Tlf. tid: tors., kl. 10 –14
Epost: fondet@ffm.no 

Kristin M. Gran Rolfsnes
Kontormedarbeider
Tlf: 66 98 07 60 
Tlf. tid: tirsdag og torsdag 9–15 og onsdag 11–15
Epost: kristin.rolfsnes@ffm.no
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4 Landsmøtet 2013

8 Sakset fra Landsmøtet

10 Landsmøtemiddagen

11 Å drive en fylkesforening

12 Tema Forskning:
Myasthenia Gravis

14 Tema Forskning:
Ungdommer med Duchenne muskeldystrofi

16 Tema Forskning:
Forekomst av nevromuskulære sykdommer hos 
barn og unge i sju fylker i Sør-Øst Norge

18 Styremøtetur for FFMU til Kiel

19 Moro på TusenFryd

20 Muskelkonferanse i Stockholm

21 No use is disuse!

22 Norsk sjef for svensk forening

23 – Det får jeg helt sikkert til!

24 Smarte ting

26 Nytt fra FFM

28 Nytt og nyttig

30 Alt om FFM

Innholdet i annonsene står for annonsørens egen regning og gir ikke nødvendigvis uttrykk for Muskelnytts eller FFMs syn.
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LaNDSMøTE 2013

Da Tone  I. Torp ble valgt til ny leder 
på Landsmøtet 25. mai, var det nok et 
symbol på at kvinnene styrer i FFM.

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Sent lørdag ettermiddag forsterket valget 
av Tone I. Torp inntrykket som ikke bare 
lenger er et inntrykk, men en realitet. 
Kvinnene styrer i FFM, og for foreningen 
kan det komme til å lønne seg.  
Kvinnelist er et velkjent strategisk våpen  
i forhandlinger.

Kvinner i nøkkelposisjoner
Tone I. Torp ble valgt med 17 mot 3  
stemmer, og var glad for å ha et solid 
flertall i ryggen når hun nå tar over roret. 
Hun er ikke eneste kvinne i styret, 7 av 10 
styremedlemmer er kvinner. Laila Bakke 
ble valgt til interessepolitisk talsperson,  
Guro Skjetne er fortsatt leder av Likemanns 
  utvalget, Vibeke AarsNicolaysen leder 
Redaksjonskomiteen for Muskelnytt og 
Ingrid Ihme leder Valgkomiteen. Når vi 
vet at Lin Christine Solberg leder FFMU, 
og at 10 av 12 fylkesledere er kvinner, er det 
ingen tvil. Og på FFMkontoret sentralt 
er det 3 kvinner … 

Årsberetning og regnskap
Vibeke Aars Nicolaisen og Terje Erlandsen 
ledet Landsmøtet med fast hånd, og ga 
først ordet til Arne Vogt, som tok for seg 
highlights: Godt arbeid i fylkene, positivt 
møte med stortingsrepresentanter, sam
arbeid NMK og Beitostølen, etablering av 
Muskel Norden. Deretter ble regnskapet 
for 2012 enstemmig vedtatt med et over
skudd på 45 000 kroner.

Én delegat med fullmakt
Forskningsfondets rapport ble tatt til 
orientering, og så ble et tillegg til  
Handlingsplanen 2012–14 vedtatt. Oslo 
og Akershus ønsket et tillegg om at det 
skal jobbes for å etablere et nettverk 
med andre organisasjoner for liknende 
sykdommer. Blant viktige saker som ble 
vedtatt var Likemannsutvalgets forslag om 
at Sentralstyret i neste periode må vedta 
felles fordelingsprosedyrer for velferds
midler, studiemidler og likemannsmidler, 
og en helt ny fordelingsnøkkel når det 
gjelder kontingentoverføring til FFMU. 
Buskerud fikk medhold i sitt forslag om  

at fylkesforeningen kan stille med én 
delegat med fullmakt til å avgi det antall 
stemmer fylkesforeningen har. 

Hjelpemidler og sosiale medier
Sentralstyret ble bedt om å jobbe videre  
med saken om tap av rettigheter i 
forbindelse med tekniske hjelpemidler. 
Nye retningslinjer for bruk av sosiale 
medier ble vedtatt. Kontrollkomiteen ved 
Asbjørn ba om at Sentralstyret fremover 
kommer med innstilling på alle saker som 
skal opp på Landsmøtet. Så ble budsjettet 
for 2013 enstemmig vedtatt, til tross for 
kritikk for manglende orden i budsjettet.  

Kvinnene styrer FFM

Tone I. Torp, leder i FFM

Guro SkjetneAndrea Kjulstad Asbjørn Gausdal
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LaNDSMøTE 2013

DET NYE  
SENTraLSTYrET

Leder 
Tone I. Torp

Nestleder 
Karl Henriksen

Økonomi 
Lise M. Connelly

Interessepolitisk talsperson 
Laila Bakke

Studieleder 
Johnny G. Johansen

Likemannskoordinator 
Guro Skjetne

Styremedlem 
Odd Kjetil Thalsethagen

Varamedlem 
Annie Aune

Varamedlem 
Andrea Kjustad

Varamedlem 
Laila Moholt

Gro Wold Kristiansen og Synnøve Persson fra Buskerud

Elisabeth Karlsen, Kristina Nilsen og Lin Christine Solberg

Terje Erlandsen og Vibeke Aars-Nicolaysen
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LaNDSMøTE 2013

– FFM skal være en  
              glad forening!

Tone I. Torp, leder i FFM

Tone I. Torp:

Når Tone I. Torp nå går på to år som 
leder i FFM, vil hun at foreningen skal 
være en glad forening. Med plass til 
sorg og sinne. Men tro ikke at Tone skal 
ligge på latsiden.

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Vi treffer henne noen timer etter at hun 
har blitt valgt til leder med suverent 
flertall. Og vi ser en stolt leder. En glad 
leder. En leder som gleder seg til å ta fatt. 
Hvordan har du det, Tone?

Overveldende
– Det er stort. En overveldende opplev
else. Så rart å plutselig få lyst igjen. Å bli 
motivert, sier hun, og skakker på hodet. 
Typisk Tone. På offensiven. Her skal  
ermene brettes opp. Hun ser frem til å  
ta fatt. 

Variasjon
Hun gleder seg til varierte oppgaver. Til å 
samarbeide med mange kvalifiserte folk. 
Hun vil tre ut av rollen som daglig leder 
for Forskningsfondet og Allums Legat. 
Hun håper at medlemmene vil søke når 
stillingen lyses ut. Noen der ute må bare 
ta den utfordringen! 

Forening som fungerer
Vi spør henne om hun skal verve 
medlemmer, og når hun svarer er hun 
ambivalent. Skal det lages en ressurs
gruppe for medlemsverving, eller er det 
bedre å lage en forening som fungerer?  
En besnærende tanke, ifølge Tone.  
Typisk Torp.

Klare oppgaver
– Vi har klare interessepolitiske oppgaver. 
Rehabilitering/habilitering i sammenheng 
med Samordningsreformen. Og BPA må 
selvsagt videreutvikles, sier Tone. Hun vil 

styrke det  diagnoserettede arbeidet, og gi 
støtte til ungdomsarbeidet. Hun er trygg 
på at de vil stå på videre.

Vil være synlig
Hun har vært leder i foreningen før, og vet 
at det finnes fantastisk flinke tillitsvalgte 

som fortjener muligheten til å videre
utvikle seg. Hun vil være i kontakt med 
fylkesforeninger, være så synlig som 
mulig, blant annet ved hjelp av ulike  
sosiale medier. Hun innbyr til et sam
arbeid om å utvikle foreningen videre,  
så ta imot henne, folkens! 
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LaNDSMøTE 2013

To flinke kommunikasjonsrådgi-
vere hadde ansvar for kursdelen i 
landsmøtehelgen. Vidar Haagensen fra 
Barneombudet og Ingeborg Volan fra 
Gambit var vel verdt å lytte til.

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Er det noen som får for lite informasjon? 
Vi drukner i informasjon, og våre venner 
er blitt våre redaktører. Verden har ikke 
lenger åpningstid. Enorme mengder med 
informasjon er i flyt. Vi vet det, men 
det var godt å bli minnet på det av de to 
ekspertene.

Ha en strategi
Ingeborg Volan oppfordret FFM til å se på 
kommunikasjon som et verktøy til å være 
mer synlig, og få frem sakene sine. Det er 
viktig å bli mer bevisst og tydeliggjøre de 
sakene foreningen er opptatt av. I tillegg 
handler det om å fortelle enkelt hvorfor 
saken er viktig, samt å ha gode argumenter 
på hånden.

Vær en helt!
– Dere får både journalistens, leserens og 
politikerens parti hvis dere er flinke nok 
til å få frem gode saker. Men det gjelder 
å bruke riktig kanal, å distribuere info på 
rett sted til rett publikum på rett tid. Og 
nødvendigvis ikke være et offer når en sak 
frontes ved hjelp av et konkret tilfelle.  
Vær heller en helt, en allmennheten ser 
opp til fordi han eller hun nekter å gi seg  
i forhold til byråkratiet, sa Volan. 

Hva er sosiale medier?
Vidar Haagensen var mest opptatt av bruk 

av sosiale medier. Han startet med å  
definere hvordan de skiller seg ut fra 
de tradisjonelle: At det handler om info 
mange til mange, at innholdet er bruker
skapt, og at det er en kultur der for deling 
og dialog. Han viste mange eksempler på 
bruk av sosiale medier ved hjelp av egne 
eksempler. For eksempel bruk av blogg, 
twitter (mikroblogg), digitale oppslagsverk 
(Wikipedia), sosiale innholdstjenester 
(Spotify, instagram, ulike nettsamfunn 
o.s.v.) 

Facebook størst
– Facebook er Norges mest brukte nett sted 
med 2,7 millioner brukere, sa Haagensen, 
og fortalte hvordan forening en kan bruke 
Facebook på en ryddig og enkel måte. 
Vi fikk høre eksempler på hvordan NFU, 
der han har jobbet, har brukt Facebook. 
Én sentral, interaktiv organisasjonsside 
som både er nyhet skanal, rekrutterer og 
engasjerer ved å skape debatt bygger også 
identitet og skaper nettverk. Han fortalte 
hvordan foreningen kan bruke egne  
kampanjesider i enkelte tilfelle, samt ha 
egne grupper som diskuterer bestemte 
temaer.

Retningslinjer nødvendig
Inntrykket vi satt igjen med etter at de 
to ekspertene hadde fortalt om kom
munikasjon og sosiale medier, var at 
sosiale medier er kommet for å bli, og 
det gjelder å ha gode regler for bruken 
av dem. Sånn sett var det god timing at 
FFM vedtok retningslinjer for bruk av 
sosiale medier på Landsmøtet. Det er 
viktig at medlemmene leser og respekt
erer seg dem.

Delte sin kunnskap  
om sosiale medier

Ingeborg Volan, fra GambitVidar Haagensen, fra Barneombudet

Foredragsholdere:

ÆrESMEDLEMMEr 
Jubelen sto i taket da Tonny og Tore 

Kjell Fløystad ble utnevnt til  
æres medlemmer i FFM på Landsmøtet 

lørdag ettermiddag.

De har vært aktive i foreningen i 20 år,  
og innehatt alle de verv det er mulig å  

ha i FFM i Agder. De har styrt foreningen 
med trygg og sikker hånd og stått bak  

et utall av grilltreff, lotterier, kurs og turer  
i inn og utland. De ble utnevnt til  
æresmedlemmer på grunn av en  

fremragende innsats for foreningen. 
 

Redaksjonen i Muskelnytt gratulerer  
på vegne av alle medlemmer i FFM!

 Tonny og Tore Kjell Fløystad
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Sakset fra Landsmøtet !

Dette var PerArnes første Landsmøte, 
og da vi snakket med han var han på 
kurset om sosiale medier. 

Kurset gir nok kanskje mest utbytte for 
de unge, sa han med et lite smil. 

Diagnosen hans er Charcot MarieTooth.

Tore er styremedlem i FFM i Oslo og  
Akershus. Dette var hans første 
landsmøte, og artet seg som landsmøter  
i slike foreninger flest, ifølge Tore. 

Han har selv en master i media og  
kommunikasjon, og deltok delvis på 
kurset om sosiale medier. 

Han har LimbGirdle.

Per-Arne Mehren

Tore Græsdal

Per-Arne Mehren

Tore Græsdal

Fem utstillere hadde en strategisk 
plassering rett utenfor Landsmøte-
salen og midt i mingleområdet. 
De fem utstillerne var Ergoseat, 
Genzyme, Sandtrøen, Picomed og 
aktuell as Fritid. Her er to av dem.

Bjørnar Gjerde jobber for Picomed. 
Han var her for to år siden også, og 
synes det var viktig å stille opp. 
– Jeg deltar på messer og konferanser, 
og viser frem utstyr. Av og til er jeg på 
utprøvinger hos brukerne, sa han, og 
understreket at han bare viste frem en 
liten del av Picomed. Firmaet er store 
på omgivelseskontroll, for eks. styring 
av dører og lys. Varslingsprodukter  
for privatpersoner er også en del av  
utvalget, og 99 % av produktene går 
gjennom NAV. Denne gang viste han 

frem nyttige produkter for redusert 
armstyrke, for eksempel dynamiske 
armstøtter, spisehjelpemidler og  
robotarm. 

Oppladbar varmehals
Anne Bergersen sto der for Aktuell 
AS Fritid, som holder til ved hotellet 
vi var på. Hun selger fritidsprodukter 
for alle, og var opptatt av å vise frem 
en oppladbar varmehals. Har du stive 
muskler og ledd i nakke og skuldre 
eller fryser, var WarmNeck produktet. 
Hun demonstrerte varmehalsen, som 
lades opp som en mobiltelefon.  
Folk kom stadig innom standen, og 
hun syntes det hadde vært en veldig 
positiv formiddag. Hun var opptatt  
av at varmehalsen var et velvære
produkt til en rimelig pris. 

   Fornøyde  
          utstillere

Bjørnar Gjerde, PicomedAnne Bergersen, Aktuell AS Fritid
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Sølvi er fra Ålesund, og var med på å 
starte foreningen i Nordfjord, Møre og 
Romsdal i 1990. 

Hun var sekretær i foreningen de første ti 
år, deltok som observatør på Landsmøtet, 
og syntes kurset om sosiale medier var 
spennende. 

Hun har diagnosen myasthenia gravis.

Roar fra Giske ved Ålesund hadde tatt 
turen til Scandic for å delta på kursdelen, 
og var veldig opptatt av sosiale medier. 

Han var godt fornøyd med utbyttet av 
kurset, og så frem til nye, spennende 
kurs i foreningen. 

Han har LimbGirdle.

Kristina kommer fra Harstad, og er  
varamedlem i styret til FFMU. 

Hun var delegat på Landsmøtet, og det 
var første gang hun deltok. Det var  
spennende å lære mye nytt, både om 
sosiale medier og selve Landsmøtet. 

Hun har en sjelden variant av Emery 
Dreifuss.

Tor Olav fra Malvik er varamedlem 
i styret i FFM i Trøndelag, og var på 
Landsmøte for andre gang. 

Han er flittig bruker av sosiale medier,  
og likte godt kurset om sosiale medier.

Han har Cerebral Parese, og er støtte
medlem i FFM. 

Heidi bor på Ilseng, og har vært leder for 
FFM i Hedmark og Oppland i sju år. 

Hun var fornøyd med kurset om sosiale 
medier, blant annet fordi fylkesforening
en har egen side som skal driftes. 

Hun har LimbGirdle.

Geir har diagnosen ArveligSpastisk 
Paraparese/Ataksi, noe som medfører 
dårlig balanse, motorikk og utydelig tale. 

Geir håper foreningen hans skal få til et 
samarbeid med FFM, og skal sitte i det 
utvalget som skal se på Behandlings
reiser. Han er medlem i FFM.

Sølvi GarsethRoar N. GiskeKristina Nilsen

Tor Olav LangjordHeidi GulbrandsenGeir Eriksen

Sølvi GarsethKristina Nilsen

Heidi Gulbrandsen

Roar N. Giske

Tor Olav LangsletGeir Eriksen



LaNDSMøTE 2013

Andreas Aspevold

Arne Fredrik Vogt og datteren Ingebjørg Larsen Vogt

Wiggo og Annie Aune

Elisabeth Karlsen

Karen Elise Hauge
Kristina Nilsen

Asbjørn Gausdal

Gustav Granheim med assistent
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Landsmøte- 
middagen med 

feststemte  
deltakere!
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Å drive en fylkesforening:

FFM i østfold har mange sosiale 
aktiviteter i løpet av året, og skulle 
ønske at flere av fylkets muskelsyke 
var medlemmer.

Tekst: Bernt Roald Nilsen
 
Aud Berg er leder i FFM i Østfold fjerde 
året på rad, og er veldig fornøyd med 
at FFM i Østfold arrangerer flere årlige 
treff. Hun trekker frem Ole og Maria 
Hagen, som stiller huset sitt til  
disposisjon, både når det gjelder styre
møter og sosiale sammenkomster.

Ungdom i styret
– Vi har styremøter annen hver måned, 
enten hjemme hos Ole og Maria eller på 
Skype, og årsmøtet avholdt vi i januar, 
som vanlig. Vi er veldig fornøyde med 
å ha fått en aktiv ungdomsrepresentant 
i styret, det er ikke lett å få tak i folk, 

verken som medlem eller til styreverv, 
sier Aud, som selv har CMT.

Til Kiel i juni
En årlig tur med Kielferja har blitt en 
tradisjon, i år drar de nedover for tredje 
gang, men nå har de lagt turen til juni. 
Cirka 20 medlemmer pleier å være med, 
de satser på det i år også. Det er først og 
fremst en sosial båtreise, og så arrangeres 
to kurs underveis. Et om å være like
mann, det andre om å leve med handi
kappede søsken. 

Julelunsj på Quality
Foreningen har cirka 65 medlemmer, og 
informasjon sendes ut både på mail og 
papir. De arrangerer grillkveld i hagen 
hjemme hos Ole og Maria hver sommer, 
og julebordet går av stabelen på Hotel 
Quality på Grålum. I år blir det antagelig 
julelunsj en søndag før jul. Planer om 

bowlingkveld til høsten er det også, 
uten at Aud vil love altfor mye. Noe av 
poenget med aktivitetene er selvsagt å få 
tak i flere medlemmer.

– Vi tar gjerne imot  
         flere medlemmer!

Aud Berg, leder i FFM i Østfold:

Vi er veldig  
fornøyde med å ha  

fått en aktiv  
ungdoms- 

representant  
i styret

«

Aud Berg, leder i FFM i Østfold
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Lege og spesialist i nevrologi angelina 
H. Maniaol ved Nevrologisk avdeling, 
Oslo Universitetssykehus, Ullevål har i 
sitt doktorarbeid undersøkt hvilke 
arvestoff (gener) og miljøfaktorer som 
kan ha en betydning for sykdoms-
utvikling ved muskelsykdommen 
myasthenia gravis (MG). Hun har 
funnet ulike risikogener for dem som 
fikk sykdommen før de fylte 40 år og 
for dem som fikk den etter 60 årsalder. 
I tillegg har hun vist at miljøfaktorer 
som røyking og sosioøkonomiske 
faktorer kan være viktige for utvikling-
en av sykdommen.

Tekst: Angelina H. Maniaol
 
Forekomst og symptomer
Forekomsten av myasthenia gravis er ca. 
15 av 100 000 personer, i Norge er det 
rundt 500 som har sykdommen. Syk
dommen er 2–3 ganger hyppigere hos 
kvinner enn hos menn. Den kan 
debutere i alle aldre, men hyppigst 
mellom 20–40 år hos kvinner, og over 60 
år hos menn. Myasthenia gravis rammer 
viljestyrt muskulatur i varierende grad  
og medfører økt trettbarhet og muskel
svakhet i en eller flere muskelgrupper. 
Tidlige symptomer er ofte nedsiging av 
øyelokk og dobbeltsyn, tale og svelge
besvær. Etter hvile kommer kraften 
tilbake i løpet av kort tid. Overkroppen, 
armene og ben påvirkes oftest senere i 
forløpet. Hos ca. 10 % forblir sykdom
men bare i øyemuskler (okulær type).

En autoimmun sykdom
Myasthenia gravis er en autoimmun 
sykdom. Det vil si at kroppens immun
system tar feil og angriper egne celler.  
Av ukjente årsaker danner kroppen  
antistoffer som angriper forbindelsen 
mellom nervetråder og muskulatur.  

De aller fleste pasienter med myasthenia 
gravis (85 %) har antistoffer mot acetyl
cholin reseptoren (AChR). Disse 
AChRantistoffene blokkerer eller skader 
overføringen av nerveimpulser til 
muskel cellene. Musklene svekkes da 
raskere ved aktivitet og det fører til 
muskelsvakhet i muskelgruppene som 
rammes. 

Målet med forskningsprosjektet
Myasthenia gravis er en multifaktoriell  
sykdom, det vil si at både arvestoff 
(gener) og miljø bidrar til at sykdommen 
oppstår og utvikler seg. Til nå er det  
lite forskning på samspillet mellom 
genetiske og miljømessige risikofaktorer 
som bidrar til sykdomsutvikling ved  
myasthenia gravis. Målet med våre  
studier var å finne ut hvilke gener og 
miljøfaktorer som kan forårsake  
sykdommen og påvirke forløpet.

Landsomfattende rekruttering av 
pasienter
I samarbeid med alle nevrologiske  
avdelinger i Norge ble mer enn 500 
pasienter med myasthenia gravis  
kontaktet i perioden 2008–2009. Disse 
utgjør så godt som alle tilgjengelige 
pasienter i Norge. Forekomsten i Norge 
ble beregnet til 12,7 per 100 000 personer 
per 1. november 2009, noe som sam
svarer med forekomsten i andre land.  
Deltakerprosenten var høy (ca. 76 %)  
i alle studiene.

Forskjellige risikogener hos tidlig- 
og sentdebuterende myasthenia 
gravis
I genstudien sammenlignet vi vevs
typeantigener (HLA antigener) hos 
pasienter med myasthenia gravis med 
friske kontroller. Vi fant at risikogenet til 
de med tidligdebuterende sykdom (40 år 

eller tidligere) var HLAB*08, og de med 
sentdebuterende sykdom (etter 60 år) var 
HLADRB1*15:01. Resultatet fra denne 
studien understreker at den genetiske 
predisposisjonen er forskjellig mellom 
tidlig og sentdebuterende sykdom. 
Funnene representerer også et viktig 
bidrag til kunnskapen om hvilke 
HLAgener som bidrar til risiko ved 
myasthenia gravis, hvorav risikogenet 
ved sentdebuterende myasthenia gravis  
i norsk populasjon er et nytt funn som 
ikke er beskrevet i tidligere studier. 
Oppsummert er resultatet fra genstudien 
illustert på neste side. 

Røyking og sosioøkonomiske 
forhold 
Miljødata som blant annet inkluderer 
informasjon om sosioøkonomisk 
bakgrunn (utdanning, yrke), livsstil 
(røykvaner) og spørsmål om sykdom
men, ble samlet inn med hjelp fra et 
spørreskjema spesielt utviklet for 
myasthenia gravispasienter. Spørre
skjemaet ble sendt ut til 491 pasienter  
i 2009, hvorav 375 (76 %) svarte. Denne 
tversnittstudien viste at tidligdebuter
ende myasthenia gravis pasienter røykte 
mer enn den generelle norske 
befolkning en. Studien viste også at 
kvinner med myasthenia gravis var 
høyere utdannet enn den norske befolk
ningen, i motsetning til menn med 
myasthenia gravis som hadde mer fysisk 
krevende yrker (f.eks. håndverks og 
industriyrker). 

Dette er den første større miljøstudie 
utført på myasthenia gravis pasienter. 
Funnene tyder på at miljøfaktorer relatert 
til sosioøkonomisk bakgrunn og røyking 
kan være viktige for utviklingen av 
myasthenia gravis, men videre studier er 
nødvendige for å si mer om årsaksforhold. 

 Myasthenia Gravis
– arvestoffer og miljøfaktorer som kan   
           bidra til sykdomsutvikling

FORSKNING
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Betydningen av resultatene 
Økt kunnskap om faktorer som påvirker 
utviklingen og forløpet av myasthenia 
gravis vil være med på å forbedre 
diagnostikken, optimalisere behandling en 
og bedre forløpet hos pasienter i frem
tiden. Siden myasthenia gravis består av 
flere undergrupper, er det viktig å forstå 
hva som forårsaker dette. Resultatene fra 
våre studier beskriver ulike risikogener 
og miljøfaktorer for de ulike under
grupper av myasthenia gravis, og 
representerer derfor viktige nye brikker  
i puslespillet om hva som forårsaker 
sykdommen.

Takk til forskningsfondet og alle 
pasienter som har bidratt
Midlene fra forskningsfondet mottatt i 
perioden 2007–2012 er brukt til innkjøp 
av reagenser til genanalyser og generell 
drift av doktorgradsprosjektet. Midlene 
har vært betydningsfulle og avgjørende 
for fullføringen av prosjektet. Takk til alle 
bidragsytere i fondet. Vi ønsker også å 
takke alle pasienter med myasthenia 
gravis som har tatt seg tid til å svare på de 
mange spørsmålene i skjemaet.

Videre myasthenia gravis forskning 
og internasjonalt samarbeid
Vi vil fortsette med forskning på mya
sthenia gravis ved vår avdeling, og vårt 
hovedfokus vil være å se nærmere på 
årsaker til sykdomsutvikling og andre 
faktorer som påvirker sykdomsforløpet 

hos de ulike undergruppene av myasthe
nia gravis. I tillegg vil vi også undersøke 
videre om det finnes andre risikogener. 
Lege og doktorgradsstipendiat Marion 
Boldingh ved samme avdeling har nylig 
utført en tilsvarende miljøstudie i 
Nederland. Resultatene fra denne studien 
vil være viktige for å bekrefte funnene i 
Norge. 

Siden 2006 har vår myastenia gravis 
forskningsgruppe ledet av professor 
Chantal Tallaksen tatt del i internasjonale 
forskningsprosjekt om myasthenia gravis. 
Euromyasthenia (www.euromyathenia.
org) og FIGHTMG (www.fightmg.eu) 
er begge EUfinanisierte forsknings
prosjekt som har bidratt med midler til 
myasthenia gravis forskningen ved vår 
avdeling. Marion Boldingh er lønnet i  
4 år av midler fra det europeiske 
nettverk et FIGHTMG. Å være en del  
av et anerkjent internajonalt myasthenia 
gravis forskningsmiljø har ført til høy 
kompe tanse og kvalitet på forskningen  
vi holder på med.

Referanser (mine artikler i  
avhandlingen):
Maniaol AH, Boldingh M, Brunborg C, 
Harbo HF, Tallaksen CM (2013)
Smoking and socioeconomic status may 
affect myasthenia gravis
Eur J Neurol, 20 (3), 453–60
PubMed 22934661 

Maniaol AH, Elsais A, Lorentzen ÅR, 
Owe JF, Viken MK, Sæther H, Flåm ST, 
Bråthen G, Kampman MT, Midgard R, 
Christensen M, Rognerud A, Kerty E, 
Gilhus NE, Tallaksen CM, Lie BA, Harbo 
HF (2012)
Late onset myasthenia gravis is associated 
with HLA DRB1*15:01 in the Norwegian 
population
PLoS One, 7 (5), e36603
PubMed 22590574 

Maniaol AH, Brunborg C, Tallaksen CM 
(2010)
Development and validation of a self
administered questionnaire for myasthe
nia gravis patients
Neuroepidemiology, 34 (4), 25361
PubMed 20299807 

Oversikt over HLA gener som er assosiert ved 
myasthenia gravis. Bildet viser funn fra tidligere 
studier og hovedfunnene fra den norske studien. 
Se referanse til artikkelen under.

Angelina H. Maniaol
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Tekst: Kjersti Lunde
Veileder: Nina Emaus, Professor ved 
Universitetet i Tromsø
 

Bakgrunn 
Duchenne muskeldystrofi er en progressiv 
muskelsykdom som debuterer i tidlige 
barneår og medfører gradvis tap av 
funksjoner. De fleste må gjennom mange 
behandlingstiltak, og har daglig trening 
og jevnlig kontakt med fysioterapeuter  
i første og andrelinjetjenesten.  
Målsetning med fysioterapi er å forsinke 
og redusere de komplikasjonene som 
oppstår ved krafttap, samt å veilede i 
aktiviteter, tilpasninger og justeringer 
som øker mulighetene til et sosialt og 
aktivt liv.

Universitet i Tromsø tilbyr Masterstudier 
i klinisk nevrologisk fysioterapi. Studiet 
avsluttes med en masteroppgave. Min 
oppgave omhandler situasjonen til 
ungdommer med Duchenne. Hensikten 
med studien var å få frem kunnskap om 

hvordan ungdommer erfarte egen 
situasjon med en alvorlig progredierende 
sykdom og pågående funksjonstap, samt 
hvordan de opplevde fysioterapi. Det 
foreligger lite forskning som bygger på 
ungdommenes egne erfaringer.

Metode
Studien er forankret i en kunnskaps
tradisjon hvor det gis muligheter til  
å forstå sosiale fenomener ut fra 
informant enes egne perspektiver og 
virkelighet. Det ble gjort ansikttil 
ansiktintervjuer med tre informanter  
på 13, 15 og 18 år. Kvalitativ metode gir 
mulighet til dybdekunnskap om få 
enheter, men kan gi begrensede mulig
heter til å generalisere funnene. Flere 
funn gikk imidlertid igjen i intervjuene. 
Dette kan tyde på at funnene kan ha 
betydning for flere ungdommer med 
Duchenne.

Opplevelse av egen situasjon
Informantene i studien var opptatt av å 
være aktive på sosiale arenaer, oppleve 
tilhørighet i ungdomsgruppen og ha 
følelsen av «å være lik» andre. Dette kan 
forklares av teori om identitetsutvikling. 
Å finne sin identitet kan være ut
fordrende for alle ungdommer, og 
spesielt utfordrende når funksjoner  
tapes og arenaer for deltagelse endres.

Opplevelsen av «å være lik andre» 
oppnås både sammen med funksjons
friske og andre med funksjonshem
minger. Å delta i aktiviteter hvor alle har 
samme forutsetninger for mestring som 
for eksempel høre på musikk, spille et 
instrument, bassengtrening, sitski og 
elinnebandy styrker følelse av til
hørighet, bevegelsesglede og mestring. 
På tross av den alvorlige sykdommen 

viste ungdommene mye positivitet i 
forhold til egen situasjon og fremtid.  
En informant sa: «Jeg har 100 000 
muligheter. Jeg har bare mistet 10 000.»

Motgang
Ungdommene beskriver de stadig 
endrede mulighetene til å delta i aktiv
iteter og sosiale sammenhenger som 
utfordrende. Å miste funksjoner kan 
medføre økt bevissthet på kropp og 
sykdom. Tap av gangfunksjon fremheves 
som særlig vanskelig. Operasjoner og 
behandling i etterkant kan også medføre 
opplevelse av tap av kontroll og mulighet 
til sosial deltagelse.

Mestring
Kunnskap kan gi mer forutsigbarhet og 
kontroll på egen situasjon. Allerede i ung 
alder var det viktig for informantene å få 
informasjon om sykdommen. Kunnskap 
har de fått gjennom kontakt med andre 
med Duchenne, fagfolk i 1. og 2.
linje tjenesten, samt gjennom tilbudet på 
Frambu.

Opplevelsen av å styre en bevegelse, 
handling eller tanke kan gi opplevelse  
av kontroll. Dette kan ungdommene 
oppleve ved aktivt ledede bevegelser, 
basseng og slyngetrening. Deltagelse  
i problemløsning og medvirkning i 
forhold til operasjoner, hjelpemidler, 
trening og behandling styrker også 
informantenes opplevelse av kontroll 
over egen situasjon. Tap av funksjoner 
krever at man stadig må finne nye 
løsninger på ulike oppgaver. Dette krever 
pågangsmot og evne til problemløsning, 
noe informantene hadde. En sentral 
oppgave for helsepersonell er å styrke 
ungdommene til å mestre å leve med 
sykdommen.

Ungdommer med Duchenne muskel-
dystrofi  – deres erfaringer med egen  
situasjon, habilitering og fysioterapi

Kjersti Lunde
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Oppsummering og konklusjon
Hovedfunnene i studien er at informant
ene er opptatt av å oppleve tilhørighet. 
Trygghet og kontroll over egen situasjon 
er viktig for å mestre å leve med sykdom
men. Helsepersonell bør være oppmerk
somme på at behandlingstiltak både kan 
fremme og hemme trygghet og kontroll.

Takk til informantene og støtte gjennom 
Erik Allums legat.

 

«Jeg har 100 000 muligheter. Jeg har bare mistet 10 000 av dem». 

EN KVALITATIV INTERVJUUNDERSØKELSE AV  
UNGDOMMER MED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI - OM DERES ERFARINGER MED EGEN SITUASJON, HABILITERING OG FYSIOTERAPI 

Kjersti Lunde 
Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn.

Institutt for helse- og omsorgsfag 

Det helsevitenskapelige fakultet 

Universitetet i Tromsø 

Mai 2012 
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Tekst: Magnhild Rasmussen, overlege 
dr.med., Barneavdeling for nevrofag og 
Kompetansesenter for medfødte 
muskelsykdommer, Nevrologisk 
avdeling, Oslo Universitetssykehus
 

Omfattende samarbeid
I 2005 gjorde vi i regi av Barneklinikken, 
Rikshospitalet (nå en del av Oslo 
Universitetssykehus) en undersøkelse for 
å finne ut hvor mange personer under  
18 år med ulike typer nevromuskulære 
sykdommer som  var bosatt i vårt 
opptaksområde. De aktuelle sju fylkene 
hadde da en befolkning på 1.65 mill
ioner, derav 0.4 millioner under 18 år.  
Vi samarbeidet med barnenevrologene 
og habiliteringslegene i disse fylkene for 
å få komme fram til antall for de ulike 
diagnosene, som inkluderte Duchenne 
og Becker muskeldystrofi, spinal muskel
atrofi, perifere nevropatier, dystrofia 
myotonika, kongenitte myopatier og 
kongenitte og andre muskeldystrofier, 
myastenia gravis, dessuten nevro
muskulære sykdommer med inflamma
torisk eller metabolsk årsak.

Flest med Duchenne
Et antall på 141 ble registrert. Det gir en 
forekomst på 35.6 X 10–5. Den største 
diagnosegruppen var Duchenne muskel

dystrofi, som utgjorde knapt en fjerdedel 
av det totale antall. Becker muskeldystrofi 
utgjorde som forventet en betydelig 
mindre gruppe. Til sammen var dermed 
dystrofinopatiene (Duchenne og Becker) 
klart den største gruppen. Perifere 
nevropatier ble funnet hos nesten like 
mange som hos Duchenne muskel
dystrofi, mens knapt en tidel av den 
totale gruppen hadde dystrofia myotonika. 
Gruppen med spinal muskelatrofi var litt 
mindre enn gruppen med dystrofia 
myotonika, men like stor som gruppen 
med limb girdle muskeldystrofier av 
ulike typer. Små tall ble funnet for de 
øvrige diagnosegruppene.

Bruk av barnenevrologer/ 
habiliteringsleger
Når vi sammenligner tallene vi fant med 
tall rapportert i litteraturen på verdens
basis, ser vi at en forekomst på 35.6 
x10–5 ligger i nedre område for hva som 
andre har rapportert. Hvilke tall man 
kommer fram til, avhenger blant annet 
av etnisk gruppe og av alder på den 
aktuelle befolkningsgruppe, dessuten av 
hvilke diagnoser som er inkludert og 
hvordan man finner fram til tallene.  
Vårt fokus var de som følges av 
barnenevrologer/habiliteringsleger. 
Tallene vi fant for Duchenne og Becker 
muskeldystrofi og for spinal muskelatrofi 

er godt i overensstemmelse med andre 
publiserte tall, mens tallene for dystrofia 
myotonika og spesielt for perifere 
nevropatier synes lave i vår undersøkelse. 
Det kan eventuelt bety at barnenevro
loger og habiliteringsleger ikke ser alle 
pasienter med de to sistnevnte diagnosene. 
Når det gjelder limb girdle muskeldystrofi, 
kongenitte myopatier og kongenitte 
muskeldystrofier, er dette heterogene 
grupper med flere og til dels små 
undergrupper, som i noen tilfelle også 
nokså nylig er karakterisert. Dermed er 
det ikke så lett å finne sikkert sammen
liknbare tall i litteraturen for disse. 
Gruppene inflammatoriske tilstander og 
myastenia gravis var svært små i vår 
studie. Inflammatoriske myopatier følges 
i barnealder helst av reumatologene. 
Myastenia gravis er en sjelden tilstand  
i barnealder.

Resultatene av undersøkelsen er publisert 
i J Ped Neurol 2012;10:95100 (Rasmus
sen M, Risberg K, Vøllo A, Skjeldal OH: 
Neuromuscular disorders in children in 
SouthEastern Norway)

Vi vil med dette takke for støtte til 
studien fra Forskningsfondet om 
nevromuskulære sykdommer,  
Foreningen for Muskelsyke.

Forekomst av nevromuskulære  
sykdommer hos barn og unge i sju fylker 
i Sør-Øst Norge

Genzyme støtter 
forskning for fremskritt 
innenfor sjeldne lidelser 

som Pompe sykdom

GENZYME, A SANOFI COMPANY, Postboks 133, 1325 Lysaker, Tlf: 67 10 71 00
www.genzyme.no
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Nye 
TENA Lady Protective Underwear

Nærmere en vanlig  
truse kommer du ikke

Nye TENA Lady Protective Underwear er vår mest diskré 
absorberende engangstruse gjennom tidene. Designet med 
utgangspunkt i kvinnens anatomi, og ved hjelp av avansert 
teknologi både ser de ut som og føles som vanlig undertøy. 
Den har Fresh Odour Control som hemmer utviklingen av lukt. 
Nå kan du gjøre en forskjell i dine kunders liv, uten å inngå 
kompromiss med deres femininitet. 

Discreet

Visste du at det  
finnes engangstruser  

for menn også? 
TENA Men Protective Underwear  
Level 4 ser ut som og føles som  

vanlig undertøy.
TENA Men Protective 
Underwear Level 4 
Medium/Large

Plus

Les mer på www.tena.no eller 
ring oss på 22 70 62 00

Muskelnytt.indd   1 24.04.2013   11:39:30
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De fleste styremøtene våre foregår på 
Skype siden vi bor så spredt i landet. 
Leder Lin bor på Lillehammer, Morten 
og Elisabeth i Rælingen, Elin ved  
Kristiansand og Kristina i Harstad.  
Selv bor jeg på Gjøvik.

Tekst: Gustav Granheim
Foto: Marianne Breidvik
 
Vi ser hverandre ikke så ofte, og jobber 
med folk vi ikke ser til daglig. For et godt 
miljø og engasjement er det viktig at vi 
møtes hvis mulighet, og vi prøver derfor 
å ha minst et styremøte i fellesskap per 
år. I år valgte vi å dra på konferansetur 
med Color Line til Kiel.

Dessverre kunne ikke alle fra styret ta seg 
fri fra skole og plikter, men på Hjortnes
kaia i Oslo troppet en lørdag formiddag  
i april tre fra styret samt kontaktperson  
i FFM opp. Vi startet turen med å se  
Color Fantasy seile ut av Oslofjorden  
fra øvre dekk forut, før vi gikk til lunsj.  
Etter lunsj startet vi med styremøtet i 

konferanseavdelingen. Flotte lokaler! 
Etter tre effektive timer var det tid for 
avslapning og taxfreeshopping før 
vi møttes til middag. Jeg er ikke glad 
i buffetmiddag, men akkurat denne 
hadde mye smakfullt å by på. Jeg forlot 
derfor middagen fornøyd, noe jeg tror vi 
alle var.

Søndag startet med frokost og en tur i 
land. Jeg har akkurat fått elektrisk rulle
stol, og dette var min første tur med 
den. Å ta seg en tur ut var derfor en 
ny og spennende opplevelse. Det gikk 
kjempebra, og jeg kom tilbake til båten 
uten å være utslitt! Veldig uvant. Kiel er 
dessuten veldig bra tilrettelagt.

Også søndag ble det effektive møter med 
diskusjoner og avklaringer. Flere timer 
i møte er slitsomt nok i seg selv, men de 
blir enda mer utfordrende når man sitter 
på ukomfortable møteromstoler. Det 
var derfor et privilegium å kunne sitte 
de timene i en behagelig rullestol! På 
kvelden ble det show, og i tillegg var vi 

så heldige å få besøk av en tryllekunstner 
ved bordet. Sistnevnte ble samtaleemne 
ved en 3retters gourmetmiddag etter 
showet, for det var ikke alt vi forsto  
eller som gikk helt slik tryllekunstneren 
hadde håpet.

Mandag morgen var det en trøtt gjeng 
som dro hver til sitt fra Hjortneskaia 
etter en superhyggelig tur. Håper på flere 
slike, og rullestolen blir nok med heretter.  

Styremøtetur til Kiel

Vi prøver å ha  
minst et styremøte i 

fellesskap per år.

«
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Moro på TusenFryd
FFMU har lyst til å komme i kontakt med flere muskelsyke ungdommer, og planlegger også i år en dag på  

TusenFryd i løpet av sensommeren. Dato er ikke bestemt, men vi har bestemt at ALLE unge medlemmer under  
35 år BØR bli med oss og ha det moro denne dagen. Vi spanderer inngang, og sannsynligvis mer også. 

Følg med på Facebookgruppen vår på facebook.com/groups/2833690018/
Her vil vi fortløpende legge ut info etter hvert som ting blir klart. Lurer du på noe, eller ønsker å sikre  

deg plass allerede nå, så send oss en epost på ffmu@ffm.no



Midt i mars ble Nordisk Muskelkon-
feranse arrangert i Stockholm. FFM 
deltok på konferansen, som hadde et 
spennende og omfattende program.

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen
 
Etter at Muskel Norden ble stiftet fredag 
kveld, var det klart for et omfattende 
program på lørdag. Temaer var fysisk 
trening, diagnoseregister, utdanning 

og arbeidsliv, familieliv, skjeletthelse, 
kosthold og genforskning. Blant høyde
punktene var en paneldiskusjon om 
utdanning og arbeidsliv, der norske  
Tove Linnea Brandvik deltok. Dagen ble 
avsluttet med mingletimer og fingermat, 
og mange nye relasjoner ble skapt.

Workshops på søndag
Søndag var det lagt opp til 4 workshops 
med temaene familieliv, diagnose og  

behandling, livsglede og hjelpemidler. 
Lin Christine Solberg innledet på tema 
Livsglede. Det hele ble ledet med trygg 
hånd av moderator Lise Lidbäck.  
Ingen tvil om at konferansen fristet til 
gjentakelse.

Muskelkonferanse 
i Stockholm

20     MUSKELNYTT:  nr.  2 – 2013

Lin Christine Solberg snakket om livsglede

Muskelsyk og ledsager Lise Lidbäck var moderator

Lydhøre norske deltakere

Muskelkonferanse
i Stockholm



Fysisk trening for muskelsyke. Hjelper 
det? Lege Marie Kierkegaard på 
Karolinska Sykehus i Stockholm tok 
opp et spennende tema lørdag  
formiddag.

Tekst: Bernt Roald Nilsen
 
Hun innledet med å minne om at 
muskelsvakhet bare er et symptom for 
mennesker med en nevromuskulær 
sykdom. Hun sammenliknet med 
lampen som ikke lyser til tross for at 
lyspæren er i orden. Kan det være 
ledningen (som selvsagt er synonymt 
med nervene hos oss mennesker)? Når 
nerven er syk, snakker vi om nevropati. 
Men når muskelen er syk, snakker vi om 
myopati. En nyttig påminnelse.

Nevro og Myo
Marie fortsatte med å dele inn diag
nosene i det som har med Nevro, og det 
som har med Myo å gjøre. Nevro:  
Blant annet SMA, ALS, polio, Kennedys 
sykdom, CMT og diverse polynevro
patier. Myo: Duchenne, LimbGirdle, 
Beckers, Dystrofia Myotonica og 
Fascioscapulohumeral. Arveligheten er 
ulik, noe er medfødt, noen får diagnosen 

sent i livet, hos noen utvikler det seg 
sakte, hos andre raskt. Og hos noen 
rammes hjertemuskelen.

Fysisk aktivitet er bra
Marie er forsker, og kunne vise til mye 
forskning som beviser at fysisk aktivitet 
er bra for muskelsyke. 2,5 time i uka med 
måtelig intensitet ble anbefalt. Å lytte til 
sin egen kropp ble også anbefalt. Og du 
må alltid sørge for å ha tid til å hente deg 
inn igjen. Konklusjon: Bruker vi ikke 
musklene våre, skjer ingenting. No use is 
disuse. Og bruk aller helst store muskel
grupper. 

Friskis & Svettis
Hun fortalte om sitt eget forsknings
prosjekt, der 18 personer med Dystrofia 
Myotonika trener én time to ganger per 
uke på Friskis & Svettis, i tillegg til én 
individuell gåtur per uke. 16 av 18 mente 
aktiviteten hadde hatt en positiv inn
virkning på livskvaliteten, og det var 
ingen som mente aktiviteten har hatt en 
skadelig effekt. Aktiviteten hadde best 
utslag på kondisjonen. Alle følte seg 
bedre etter gåturene. Maries anbefaling 
var klar: Alle kan «trene» noe, det er 
uansett bra for helsen. 

Gode råd
Til slutt noen av Maries enkle råd: 
Tilpass aktiviteten til individ og patologi. 
Oppfølging er viktig. Aktiviteten skal øke 
eller bibeholde din funksjon og aktivitet. 
La aktiviteten bli noe som forhindrer 
inaktivitet. Sørg for at aktiviteten bidrar 
til økt velvære ved å tilpasse intensitet og 
mengde.

No use is disuse!
Fysisk aktivitet for muskelsyke?

Lege Marie Kierkegaard
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Marit Jenset kom til Sverige for sytten 
år siden på grunn av kjærligheten, og 
fikk seg jobb som prosjektassistent i 
den svenske foreningen for muskel-
syke. Nå er hun generalsekretær.

Tekst: Bernt Roald Nilsen
 
Moldejenta har ikke vært sjef så mange 
måneder når vi møter henne på konfe
ransen i Stockholm. Hun innrømmer at 
det er stort ansvar som hviler på skul
drene hennes. Under seg har hun tjue 
ansatte, som står på for å ivareta rettig
hetene for 13 000 medlemmer med 
seksten diagnoser og symptomer.

arbeid og behandling
– Jeg tror medlemspotensialet er 
nærmere en halv million medlemmer,  
så vi har mer enn nok å henge fingrene i. 
Det viktigste er å legge opp strategier for 
interessepolitisk arbeid. Vi er også 

opptatt av hvilke arbeidsmuligheter våre 
medlemmer har, og fordi det er langt 
færre nevrologer her enn i Norge er også 
behandlingsmuligheter et hett tema.  
Min jobb er å se til at styret fungerer, 
samt å forberede et best mulig underlag 
for avgjørelser. Vi har også 82 lokalfor
eninger som vi støtter, sier Marit, som 
selv ikke er muskelsyk.

Eget lotteri
Å samle inn penger er en stor aktivitet. 
Via faste givere, brev, kampanjer, viktige 
aktører og ikke minst Postkodlotteriet, 
som i fjor bidro med sju millioner 
svenske kroner, ifølge Marit. Hun bor i 
Bromma med mann og to barn. Når hun 
ikke jobber, går hun gjerne på tur eller 
lytter til slow jazz. Oslo er hun ofte 
innom, og når lengselen etter havsalt  
i håret blir for sterk tar hun turen til 
Molde.

Norsk sjef for svensk forening

Marit Jenset

Det viktigste er  
å legge opp strategier  

for interessepolitisk  
arbeid. 

«

Muskelkonferanse
i Stockholm
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«Dette har jeg aldri gjort før, så det  
får jeg helt sikkert til!» Tove Linnea 
Brandvik siterte Pippi under panel-
diskusjonen om utdanning og  
arbeidsliv lørdag etter lunsj.

Tekst: Bernt Roald Nilsen
 
Etter en kort innledning, der svenske 
Anna Hallgren la vekt på å få lov til å 
være som alle andre, var det klart for 
paneldiskusjon om temaet med norske 
Brandvik, Jessica Smaaland og Mimmi 
Darbo fra Sverige som deltakere. Vi har 
sakset fra innleggene:

Tove:
– I Norge er 46 % av de funksjonshem
mede i arbeid, men det negative er at 
prosenten er i ferd med å synke. Som 
medlem av Arbeids og sosialkomiteen i 
det norske Stortinget er jeg opptatt av å 
legge til rette, samtidig som holdningene 
hos funksjonshemmede også må endres. 
Holdningene til funksjonshemmedes 
foreldre har også enormt mye å si.

Mimmi:
– Vi må være mer åpne, fortelle arbeids
giveren om vanskelighetene våre, og løse 
dem i fellesskap. Å bruke lovgivningen 
positivt er viktig. Så må vi ha papirer på 
hvor mye vi er verdt, og hvor mye vi 
orker å jobbe. Tenk langsiktig når du 
søker den første jobben!

Tove:
– Det starter allerede i barnehagen; du 
må selge deg inn tidlig! Være aktiv, jobbe 
sammen med andre, aldri stigmatisere. 
Planlegg langsiktig, finn en utdanning og 
et arbeid du kan leve med over tid. Og gi 
for all del blanke i alle begrensningene!

Jessica:
– Å være funksjonshemmet i småskolen 
er ille. Jo lengre opp i skolen du kommer, 
desto enklere er det å være funksjons
hemmet. Vi må ta mulighetene på alvor, 
tro på dem, ikke være så problem
fokusert.

Mimmi:
– Det er en betydelig økonomisk støtte  
til arbeidsgivere som ansetter funksjons
hemmede i Sverige. Det bør vi bli 
flinkere til å fortelle om! De som jobber 
med de økonomiske ordningene må også 
være mer løsningsorientert! Og så et 
hjerte sukk: Hvorfor bruker vi ikke 
spesial pedagogene i langt større grad? 
Kompetansen deres er jo gull verdt!

Tove:
– Vi har også lønnstilskudd i Norge, men 
litt lavere. Ellers er det betimelig å spørre 
om vi egentlig bør stille med en offentlig 
sjekk i lomma når vi søker jobb? Er det 
nå automatisk slik at vi har nedsatt 
arbeidsevne? Vi er blant annet ganske 
gode til å sitte lenge og holde konsentra
sjonen! 

anna:
Vi må tenke slik: Det er jo bare feil på 
musklene mine, ikke hodet mitt! 
Kunnskapen min kan de ikke ta ifra meg!

– Det får jeg helt sikkert til!
Utdanning og arbeidsliv:

Deltakerne i paneldebatt: Fra v:  
Jessica Smaaland, Tove Linnea Brandvik, Mimmi Darbo og Anna Hallgren.

Muskelkonferanse
i Stockholm
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SMarTE
TING Biltips

Ergoterapeut i Sola kommune 
Tone Edvardsen:

1: autoslide
Er et godt hjelpemiddel når en skal inn og ut av bilen. En kan da «skli» inn 
i setet og konsentrere seg om å få med bena – ikke å snu seg inn eller ut av 
setet. Til dette er det også mulig å lage en hurtig løsning dersom du skal inn  
i en ukjent bil – sett deg på en plastpose, så glir du lettere inn i setet.

2: Ekstra håndtak i bildøren
Når du trenger ett ekstra stødig støttepunkt når du skal reise deg fra bilsetet, 
finnes det nå ett støttehåndtak som festes i billåsen når døren er åpen.  
Da får du ett godt håndtak på ene siden og kan bruke dørstolpen på den 
andre siden.

3: Universaloversetter
Dersom sommerferien legges til utlandet kan det være kjekt med en  
universaloversetter. Denne har karikerte tegninger for de fleste situasjoner  
– slik at en kan kommunisere uten felles språk.

4: Plassmarkering av bil
Hvis du har behov for ekstra plass ved siden av eller bak bilen kan du ta  
bilde av bilen med rampe/heis ute eller aktuelt hjelpemiddel i døråpningen. 
På bildet skriver du hvor mange meter du trenger. På nettet kan du så bestille 
en bilmagnet med dette fotoet – kanskje folk forstår dette bedre enn bare 
avstandsangivelsen som mange har i dag?

4

2

1

3



MUSKELNYTT:  nr.  2 – 2013     25

Nytt Fra   NMK

Du må ta raskt kontakt, sende inn 
påmeldings skjema som du finner på 
NMKs hjemmeside og skaffe henvisning 
fra lege. 

Når det gjelder de som melder seg på 
som fagfolk er påmeldingsfristen helt 
fram til start av konferansen  men det 
koster mer.

http://www.unn.no/nevromuskulaertkom
petansesenter/foreloepigprogramforfagkon
feransenomnevromuskulaeresykdommerarti
cle1033039681.html

Påmeldingsfrist til konferansen var 15. mai, men det er ikke fullt ennå, så det er fortsatt mulig å melde seg på
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Nytt Fra FFM 

Årsmøte i FFM i agder
Tekst: Elin Sunde
 
FFM i Agder hadde sitt årsmøte på 
Spesialsykehuset for Rehabilitering på 
Kongsgård i Kristiansand 22. februar. 

Vi startet kvelden med besøk av Ellen 
Hvistendal fra brukerkontoret på  
Sørlandet sykehus HF Kristiansand.  
Hvistendal snakket om brukerkontoret, 
som skal være en møteplass for pasienter 
og pårørende, hvor foreninger er repre
sentert med sine likemenn. Leder Silje 
Rek Olsen overrakte blomster som takk 

for at hun kom. Deretter ble det en snau 
times pause med kompe, kaffe og kake. 

I år var kun nestleder og 1. og 2. varamedlem på valg.  
Vervene stilte til gjenvalg, så styret er nå slik ut:
Leder Silje Rek Olsen Ikke på valg
Nestleder Torfinn Dybesland Gjenvalgt, 2 år
Kasserer AnneLise O. Andersen Ikke på valg
Sekretær Elin Sunde Ikke på valg
Styremedlem Roar Fiskerstrand Ikke på valg
Første varamedlem Helge Holmegård Gjenvalgt, 1 år
Andre varameldlem Kay Torjussen Gjenvalgt, 1 år

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent, det samme ble årsplan og budsjett. 
Kvelden ble avsluttet med et lotteri.

Fagkveld i FFM i Buskerud:  

24 medlemmer fikk info om Frambu

Leder Silje Rek Olsen og Ellen Hvistendal  
fra brukerkontoret.

Tekst: Gro Wold Kristiansen
 
Vi fikk besøk av ergoterapeut Sissel  
Berendsen og avdelingsleder Karin  
Rønningen. De fortalte litt om Frambus 
historie og om hvordan stedet er organi
sert og blir drevet i dag. Frambu er et av 
10 kompetansesenter for sjeldne diag
noser i Norge – og det største i landet.  
De arrangerer kurs, gir ut informasjons
materiell, driver med forskning samt  
arrangerer sommerleir for barn og  
voksne hvert år. De holder kurs for  
fagfolk både på senteret og regionalt. 

Alle med en diagnose kan søke om 
kursopphold, det er ikke nødvendig med 
henvisning fra lege. Kursene er gratis for 

brukere og assistenter  og reiseutgifter 
dekkes.

De 10 sjeldensentrene i Norge skal 
samorganiseres innen 1. januar 2014. 
Målsettingen er bedre samarbeid mellom 
sentrene og mer effektiv utnyttelse av  
ressursene. FFM sentralt v/Tone I. Torp 
som brukerrepresentant  er med i 
prosjekt gruppa som jobber med sam
organiseringen. I dag er det Senter for 
sjeldne diagnoser på Rikshospitalet, 
Nasjonalt kompetansesenter ved  
universitetssykehuset i Tromsø og 
Frambu som har et tilbud til oss med 
nevromuskulære sykdommer. Det skal bli 
spennende å se hva samorganisasjonen 
av sjeldensentrene til slutt ender opp med 
når det gjelder tilbud til vår gruppe.

Endringer i 
Funkis-tilskudd 
Det er en del endringer i tilskud-
dene fra Funkis til medlems-
organisasjonene i år. På grunn av 
at Funkis har fått flere medlems-
organisasjoner og stadig flere 
kurstimer har blitt registrert, har 
ikke tilskuddet fra staten økt. 

Dette har gjort at styret i Funkis har 
sett seg nødt til å gjøre en del  
endringer ettersom fjorårets regnskap 
viser et stort underskudd. Tilretteleg
gingssatsen på kr. 500, faller bort. 
Kursstøtte til kurs som det ikke 
leveres regnskap for går ned fra kr. 
500, til kr. 400, pr. kurs. Timesatsen 
på kr. 100, beholdes for organisa
sjoner som har levert tilretteleggings
dokumentasjon, noe vi i FFM har 
gjort. Denne kan dere finne link til på 
hjemmesidene til Funkis, eller få fra 
meg. Organisasjoner som ikke kan 
dokumentere tilretteleggingsbehov  
får nå en timesats på kr. 80,.  
Tilretteleggingstilskuddet som FFM 
har mottatt i år er blitt ytterligere 
redusert fra i fjor. Håper dette var 
noenlunde klargjørende? Jeg kan 
kontaktes hvis dere lurer på noe!

Johnny Johansen

Ann Kristin Foss (kasserer i Buskerud) ønsker 
velkommen til fagkveld.
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Årsmøte 2013 for FFM i Buskerud 
Tekst: Gro Wold Kristiansen
 
Årsmøtet ble avholdt på Eikertun i 
Hokksund den 15. mars. 37 stemme
berettigede medlemmer møtte opp, og 
det er ny rekord! Årsberetning for 2012 
og budsjett og arbeidsprogram for 2013 
ble godkjent, og regnskap for 2012 ble 
fastsatt som fremlagt. Det sittende styret 
ble enstemmig gjenvalgt. Styrets forslag 
om tilskudd til sydentur høsten 2013 ble 
enstemmig vedtatt. Kun hovedmedlem

mer og assistenter får tilskudd i år, hver 
person får 3000 kroner til turen etter 
fastsatte kriterier.

Vi hadde besøk fra Enklere Liv i etter
kant av årsmøtet – og mange benyttet  
muligheten til å handle nyttige hjelpe
midler. Det er utrolig hvor mange fine 
duppeditter som finnes og som kan lette 
litt på hverdagens utfordringer. Det ble 
en hyggelig kveld med god mat  og livlig 
prat rundt bordene. 

Hva er sosiale medier?
Med sosiale medier mener vi samfunn 
og aktiviteter på nett som er basert på 
brukergenerert innhold. Eksempler:  
Facebook, LinkedIn, Twitter, blogger, fora.

FFM I SOSIaLE MEDIER
FFM ser på sosiale medier som en 
mulighet til å synligjøre foreningen og 
informere om aktiviteter og tilbud. Vi 
ønsker å bruke de sosiale mediekanalene 
til å bygge relasjoner, nå nye medlemmer, 
styrke vår organisasjon og opprettholde 
og overføre kvalitetssikret kompetanse.

Deltagelsen er ikke et mål i seg selv, men 
et virkemiddel og supplement. Infor
masjon som spres via sosiale medier bør 
gjenspeile innholdet på FFMs egne nett
sider. Vi må være spesielt bevisst på at 
informasjon ikke gis eksklusivt i sosiale 
medier som krever at folk er registrerte 
brukere (f.eks. Facebook, Twitter).

Alle påmeldinger må skje via andre  
kanaler enn sosiale medier.

Innhold skal overvåkes og spørsmål 
besvares, senest innen to døgn (innen 
normal arbeidstid, dvs. ikke overvåkning i 
helger og helligdager). Det er greit å stenge 
et forum f.eks. i ferien, men da må det gis 
klar beskjed om hvorfor og hvor lenge.

HOLDNINGER
Sosiale medier og forum på nettsider skal 
brukes til å promotere holdninger som  
er i tråd med FFMs formål og verdi
grunnlag. Vær bevisst på:
• At informasjonen som publiseres ikke 

er i strid med norsk lov, og at den ikke 
kan oppfattes som uetisk

• Taushetsbelagte forhold skal ikke  
gjengis i sosiale medier

• Riktighet av innholdet, kvalitetssikring 
av fagstoff, kildereferanser

• Skillet mellom en privat profil og en 
organisasjonsprofil, varsomhet med 
sammenblanding av roller

• Tillitsvalgte, medlemmer og ansatte bør 
tenke nøye gjennom hvordan de deltar 
på vegne av FFM i diskusjoner i andres 
mediekanaler

• FFMs grafiske profil ved bruk av logo
• Eventuelle sponsoravtaler skal god

kjennes av SSM
• Personvern og opphavsrett (Eks: Det 

kan ikke legges ut informasjon eller 
bilder om andre uten at de har gitt sitt 
samtykke)

aDMINISTRaTORRETTIGHETER TIL 
KONTO
Det er personer sittende i Sentralstyret, 
Fylkesstyre, lokallag, utvalg i FFM eller 
ansatte som skal ha tilgang, maks 3 
personer pr konto/profil. Leder, nestleder 
eller sekretær bør ha hovedansvaret.

Påloggingsinformasjon er personlig for 
den enkelte og må ikke deles med andre.
Før det opprettes en blogg, profil, konto 
e.l. med tilknytning til FFM, skal de
ansvarlige lage en plan som minimum 
svarer på:
• Målsetting med initiativet: Hvorfor skal 

forumet (blogg/konto/profil, nettside) 
opprettes? Hva kan vi oppnå med det?

• Hvor lenge skal tiltaket vare: skal det 
være permanent, eller brukes i en 
tidsavgrenset periode?

• Hvem har hovedansvaret for profil/
konto?

Planen dokumenteres i det aktuelle  
styrets eller utvalgets møteprotokoller

Det er bedre å være aktiv på ett sted i 
sosiale medier – enn å ha flere passive 
kontoer

Regler og retningslinjer vi må forholde oss 
spesielt til når vi deltar i sosiale medier:
• Vær varsom plakaten
• Redaktørplakaten
• FFMs vedtekter
• FFMs organisasjonshåndbok
• Taushetsplikten for likemenn og ansatte

Om retningslinjene:
Retningslinjene omfatter tillitsvalgte og 
ansatte i FFM som benytter sosiale  
medier, og FFMs medlemmer som ut
taler seg i ovennevnte medier på forenin
gens vegne.

Dialogfunksjoner på FFMs nettsider blir 
omfattet av de samme retningslinjene.

Ved brudd på disse vil administratorene 
på nettsider/sosiale medier kunne miste 
sin tilgang.

Retningslinjene for bruk av FFMs nett
sider og sosiale medier ble vedtatt på 
Landsmøte 2013.

Retningslinjer for bruk av sosiale medier
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Nytt&Nyttig

allmenn stemmerett er sammen med 
ytringsfrihet og organisasjonsfrihet 
grunnpilarene i et demokrati. Derfor 
spilte de frivillige organisasjonene en 
viktig rolle for å drive fram allmenn 
stemmerett. Den rollen bør organisa-
sjonene bruke stemmeretts jubileet til 
å pusse støvet av. I 1913 handlet det 
om stemmerett for alle, i 2013 handler 
det om å få folk til å bruke den.

Tekst: Birgitte Brekke, generalsekretær 
Frivillighet Norge

Et levende demokrati avhenger av at folk 
bruker stemmeretten. 76 % av alle stemme
berettigete deltok i forrige Stortingsvalg. 
Blant ungdom og innvandr ere var andelen 
imidlertid langt lavere; bare halvparten 
bruker stemme retten. Stemmerettens 
forkjempere må derfor på banen igjen.

Organisasjonene er den enkleste veien  
til deltakelse i samfunnsliv og politisk 
påvirkning. 84 % av befolkningen bruker 
muligheten og har meldt seg inn i organisa
sjonene. Alle typer organisasjon er; 

kultur organisasjoner, idretten, barne og 
ungdomsorganisasjoner og 
interesseorganisa sjoner, er viktige i 
demokratiet. De har synspunkter på 
arealbruk, forurensning, diskriminering og 
bygging av folkehelse. Stemmeretten 
innebærer enda en mulighet for 
medlemmene i organisasjonene til å si fra 
om saker politikerne bør prioritere. Enten 
det er ny fotballbane, reduksjon av 
svevestøv, inkludering og morsmålsop
plæring eller fattigdomsbekjempelse. 

Til sammen er vi nesten 100 000 lokale 
frivillige lag og foreninger i Norge. Ingen 
har bedre forutsetning enn oss til å bidra  
til økt valgdeltakelse. Frivillighet Norge 
oppfordrer derfor alle typer frivillige lag  
og foreninger til å bidra til at flere bruker 
stemmeretten 9. september. Bli med i 
frivillighetens egen stemmeretts kampanje 
«Send stemmen din til Stortinget», på 
Facebook. 

Vi ber alle lag og foreninger om å opp
fordre medlemmer, sympatisører, skole
klasser osv. om å laste opp bilder og 140 

tegn som beskriver hva politikerne må ta 
tak i. Kanskje det kan være en aktivitet i 
pausen på kor eller korps øvelsen, eller på 
4klubbens møte? Da er dere med i 
konkurransen om å få bildet ustilt på 
Eidsvolls plass før valget. Vinnerbildene 
blir også trykket i et hefte som skal deles ut 
til alle Stortingsrepresentantene. Sammen 
skal vi lage Norges viktigste huskelapp til 
dem bestemmer i landet vårt og sørge for at 
valgdeltakelsen øker!

Dugnad for demokratiet

Sporvogn til besvær
Funksjonshemmede i Gøteborg har 
lenge vært misfornøyde med byens 
trikker. I fjor høst stanset aksjonister 

trafikken i protest mot sporvogner som 
er utilgjengelige for reisende i rullestol.  

(Kilde: Handicapnytt)

Flere vil bygge universelt
Søknadene om grunnlån i Husbanken økte med 40 prosent i tredje kvartal i fjor.  

Det tyder på at det bygges stadig flere tilgjengelige boliger. Grunnlånet forutsetter at 
prosjektet oppfyller meget strenge krav til miljø og universell utforming, ifølge en  

pressemelding fra Husbanken. (Kilde: Handicapnytt)

Han slapp med skrekken og mindre 
skader, rullestolbrukeren som ble påkjørt 
av trikk i Osle sentrum i mars. Mannen 
skulle krysse de to trikkesporene i Biskop 
Gunnerus’ gate da ulykken skjedde. Da 
han befant seg mellom sporene, kom 

trikker fra begge retninger, og han lyktes 
ikke i å komme seg unna. Den elektriske 
rullestolen havnet under den ene trikken, 
mens mannen havnet i veibanen, ifølge 
Aftenposten. (Kilde: Handicapnytt)

Birgitte Brekke, Frivillighet Norge.

Fotokonkurranse  
– få bildet ditt utstilt foran Stortinget! 

Frivillighet Norge arrangerer en stor fotokonkurranse med tema «Send stemmen din til 
Stortinget». De er ute etter fotografier som viser frem saker deltakerne mener er viktige. 

De beste fotografiene blir stilt ut foran Stortinget i valgkampens innspurt og trykkes  
i en kalender som deles ut til alle nyvalgte stortingsrepresentanter.  

Les mer om konkurransen på Facebook-siden «Send stemmen din til Stortinget».

Rullestolbruker påkjørt av trikken

Den rødgrønne regjeringen lovte en 
«ny og helhetlig frivillighetspolitikk» 
i Soria Moria-erklæringen. 

Resultatene imponerer ikke paraply
organisasjonen Frivillighet Norge, som 
utfordrer kulturminister Hadia Tadjik 
(Ap) til å ta grep, skriver Vårt Land. 
En rapport fra Senter for forskning på 
sivilsamfunn og frivillig sektor viser at 
regjeringen er mer opptatt av idrett og 
kultur på lokalplanet enn ideelle tjeneste
leverandører og institusjonsdrivere. 
(Kilde: Handicapnytt)

Brutte løfter
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Personer med nedsatt seksuell funk-
sjonsevne kan ha rett til stønad til 
seksualtekniske hjelpemidler fra NaV.

Nye rammeavtaler mellom NAV og  
leverandører av seksualtekniske hjelpe
midler trådte i kraft 1. mars 2013. Fra 
samme tidspunkt endret vi bestillings
skjemaet slik at det skal bli enklere å   
bestille. 

Bestillingsprosessen 
NAV gir stønad til seksualtekniske 
hjelpemidler til personer med varig nedsatt 
seksuell funksjonsevne. Alle leger med 
norsk autorisasjon kan bestille seksua l
tekniske hjelpemidler når legen vurderer 
at pasienten oppfyller vilkårene for stønad. 
NAV betaler hjelpemidlet i sin helhet. NAV 
dekker ikke behandlingshjelpemidler. Det 
er ikke nødvendig å sende søknad til NAV 
dersom hjelpemidlet er på rammeavtale. 
Legen bestiller hjelpemidlet direkte fra lev
erandør. Leverandør sender hjelpemidlet til 
personen som skal bruke hjelpemidlet og 
faktura til et oppgjørskontor i NAV.  

Nye produktavtaler 
Nye avtaler mellom NAV og leverandørene 
Alere AS (tidligere Medinor AS) og  
Quintet AS trådte i kraft 1. mars 2013. 
NAV fikk bistand fra 4 sykepleiere/sexo
loger med lang erfaring fra spesialisthelse
tjenesten i anskaffelsesprosessen. Med de 
nye rammeavtalene økte produktutvalget 
fra 3 til 7 produkter. De nye produkttypene 
omfatter blant annet dilatorsett i mykt 
materiale for kvinner og batteridrevet 
vakuumpumpe for menn.  

Endret bestillingsskjema 
I mars 2013 endret vi også bestillings
skjemaet (skjema 1006.06). Nå er 
hjelpemidlene som er på rammeavtale listet 
opp på bestillingsskjemaet, og postadresse 
til leverandørene fremgår av orienterings
teksten. I tillegg har vi forenklet rutinen 
ved bestilling av hjelpemidler som ikke er 
på rammeavtale. Vi ber om at alle som  
bestiller seksualtekniske hjelpemidler bruker 
den oppdaterte versjonen av bestillings
skjemaet som er tilgjengelig på nav.no.

Å bygge universelt utformede boliger 
koster i virkeligheten mye mindre enn 
hva Selvaag Bolig og enkelte andre i 
byggebransjen skremmer med. Det er 
konklusjonen i en rapport aS Bygg-
analyse og 4B arkitekter har utført  
på oppdrag fra Direktoratet for  
byggkvalitet. 

Beregningen viser at nye byggeforskrifter, 
inkludert universell utforming, innebærer 
en merkostnad på cirka 1 000 kroner 
kvadratmeteren eller 50 000 kroner for en 
leilighet på 50 kvadratmeter. Dette står i 
grell kontrast til påstander fra bransjen 

om at prisen vil øke med mellom 6 000  
og 12 000 kroner kvadratmeteren. 

Kommunal og regionalminister Liv Signe 
Navarsete mener dette viser at kravene til 
universelt tilgjengelige boliger ikke er noe 
å bli skremt av. 
– Nye boliger utgjør bare én prosent av 
boligene på markedet. Det er mer enn nok 
boliger som ikke er tilgjengelige. Vi vet at 
det kommer en stor vekst i antall eldre. 
Derfor er det viktig å bygge det vi trenger 
for fremtiden, og satse på høy kvalitet 
når vi skal bygge nytt, sier Navarsete i en 
pressemelding.

Seksualtekniske hjelpemidler

Redusert eller 
ingen armstyrke?
Vi kan hjelpe.
• ROBOTARM

• DYNAMISKE ARMSTØTTER

• SPISEHJELPEMIDLER

Hjelpemidler utviklet for å hjelpe
personer med begrenset eller ingen 
armstyrke til å kunne mestre daglige
gjøremål som å spise, drikke, betjene
PC, pusse tenner, klø seg på nesa m.m.

Omgivelseskontroll
Hjelpemidler som gir bevegelses-
hemmede muligheter til å styre deler
av sine omgivelser som 
dører og vinduer, lys og 
gardiner, seng, tv og 
stereoanlegg, telefon 
og dørtelefon m.m.

telefon 37 11 99 50
telefaks 37 11 99 51
e-post: firmapost@picomed.no

www.picomed.no
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Samfundet for alle
Etter Nidarosdomen er nok Studentersamfundet blant 
Trondheims mest kjente og besøkte bygninger. Nå er 
huset sikret langt bedre tilgjengelighet enn før. Sam
fundet har fått en ny tilgjengelig inngang på sørsiden, 
med heis til alle nivåene hvor publikum har adgang. 
Fire handikaptoalett er på plass, og de fleste terskler er 

jevnet ut. Ombyggingsprosjektet har kostet 12 millioner kroner. Samfundet, som ble 
oppført i 1929, rommer 2000 besøkende, og er blant Trondheims viktigste kulturhus. 
(Kilde: Handicapnytt)

River ned byggskremsler

På nav.no finner du mer informasjon om seksualtekniske hjelpemidler.



Gi en gave!

Du får:
• Informasjon om muskelsyk dommer 

generelt og om din diagnose spesielt.
• Tidskriftet Muskelnytt med nyttig infor

masjon og foreningsstoff fire ganger i året.
• Tilbud om kurs, informasjonsmøter  

og sosiale sammenkomster.
• Tilbud om å treffe andre i samme 

situasjon.
• 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 myn digheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

• Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

• Økt synliggjøring av vår interesse gruppe. 

Medlemskategorier (2013):
• Hovedmedlem kr 350, 
• Husstandsmedlem (på samme 
   adresse) kr 50, 
• Støttemedlem kr 375,
• Abonnement kr 400,

Foreningen for  
Muskel syke omfatter  
følgende nevro - 
mus ku lære sykdommer:

Muskeldystrofier
Duchennetype, Beckertype, Limbgirdle 
(scapulopeoneal og scapulohumeral), 
facioscapulohumeraltype, 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 sclerose (ALS). De spinale 
muskelatro fiene (SMA) type 1, 2 og 3.

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

Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

Perifere nevropatier
Hereditær motorisk sensorisk  nevropati 
type 1 og 2 (HMSN 1,2 CharcotMarie
Tooth), også kalt  peroneal muskel
dystrofi, MSN 3 DejerineSotta type, 
Friedreichs ataxia, Refsums sykdom, 
m.fl.

Metabolske forstyrrelser
Omfatter en rekke mangelsykdommer 
bl.a. phosphorylase deficiency, acid 
maltase deficiency, carnitine  deficiency, 
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. congenitt 
muskeldystrofi og spinal muskelatrofi.

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Muskelsyke
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Foreningen for Muskelsyke

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

Gaver til FFM
Gaver til foreningen er 
kjærkomne bidrag til 
arbeidet 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 Forsknings-
fondet om nevro-
muskulære sykdommer
Like kjærkomment er 
gaver til Forskningsfondet. 
Gavene innbetales til konto 
1600.47.91197.

Gavene tillegges kapitalen 
og øker avkastningen som 
tildeles ulike forsknings
prosjekt. Du kan gi frie 
gaver eller gaver som nevnt 
nedenfor.

Skattefradrag for gaver 
Ønsker du skattefradrag 
må du oppgi fødsels
nummeret ditt. Økonom
iske bidrag til FFM kan 
føres som fradrag på selv
angivelsen. Skattelovens 
§ 44,5. ledd, sier at dette 
gjelder alle gaver over  
kr 500,. For beløp over  
kr 10 000, gjelder  
spesielle regler. 

Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere 
gaver til FFM og/eller 
Forskningsfondet, oppgir 
du i testamentet at gaven 
skal gå til: 
Foreningen for Muskelsyke 
eller Forskningsfondet om 
nevromuskulære sykdom-
mer, Smedsvingen 4, 1395 
Hvalstad.

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  
testamenterte formålet.

Minnegaver
Minnet om en god venn 
eller slektning som har 
gått bort, kan hedres med 
en gave til FFM og/eller 
Forskningsfondet. Inn
betalingen merkes med 
avdødes navn og navn og 
adresse til pårørende. 

Små og store gaver er 
viktige. Gaver kan gis 
til konkrete formål eller 
spesifikke forsknings
områder.

Ta kontakt med oss for 
informasjon,  
telefonnr.: 66 98 07 60, 
epost: ffm@ffm.no og 
fondet@ffm.no. 
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Bli medlem i FFM!



 

Tillitsvalgte i Foreningen for muskelsyke

Leder:
Tone I. Torp
Tlf.: 951 648 48
E-post: toneinge@gmail.com

Nestleder:
Karl Henriksen
Tlf.: 905 69 012
Epost: kahenri@online.no

Økonomi:
Lise M. Connelly 
Tlf.: 920 32 088
Epost: lise@connelly.no

Landsstudiekontakt:
Johnny G. Johansen 
Tlf.: 22 25 04 47/452 25 531
Epost: johgut@online.no

Interessepolitisk talsperson:
Laila Bakke 
Tlf.: 419 09 938
E-post: laila1bakke@gmail.com 

Styremedlem: 
Odd Kjetil Talsethagen
Tlf.: 906 43 651
Epost: oktalset@gmail.com

Varamedlem: 
Annie Aune 
Tlf.: 900 61 651
Epost: annieo@online.no

Varamedlem:
Andrea Kjustad
Tlf.: 954 93 488 
Epost: kjustm@online.no

Varamedlem:
Laila Moholt 
Tlf.: 922 914 38
Epost: lailmoh@online.no

Likemannsutvalget:
Guro Skjetne
Tlf.: 992 47 796
Epost: gskjetne@ 
hotmail.com

FFMUs representant:
Lin Christine Solberg
Tlf.: 993 55 629
Epost: lin.christine.solberg@
gmail.com

Likemannsutvalget

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.

Kontaktinfo: likemannsutvalget@ffm.no

Likemannskoordinator:
Guro Skjetne
Tlf.: 992 47 796

Medlem:  
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201

Medlem:  
Laila Bakke
Tlf: 419 09 938

Medlem:  
Andrea Kjustad
Tlf.: 954 93 488

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Leder: 
Lin Christine Solberg
Tlf.: 993 55 629
Epost: lin.christine.solberg 
@gmail.com

Nestleder: 
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201
Epost: g@granheim.org

Økonomiansvarlig: 
Morten Thingsaker Tangre
Tlf.: 993 73 904
Epost: morten@tangre.no

1. styremedlem:
Martine Synnøve Eikeset 
Tlf.: 922 54 708
Epost: martine.eikeset 
@gmail.com
 
2. styremedlem:
Elisabeth Karlsen
Tlf.: 922 68 761
Epost: elisabethkarlsen 
@hotmail.com 
 
3. styremedlem:
Elin Sunde
Tlf.: 980 06 735
Epost: elinffm@hotmail.com 

Varamedlem: 
Kristina Nilsen
Tlf.: 957 85 574
Epost: kristinanilsen.ffmu 
@gmail.com

Valgkomiteen:

Pernille Reite Stadsnes 
Epost: pernille1410 
@hotmail.com

FFM i Agder
Silje Rek Olsen
Tommelitenvei 42
4638 Kristiansand 
Tlf.: 930 40 626
E-post: siljerekolsen 
@hotmail.com

FMM i Buskerud
Gro Wold Kristiansen
Bruveien 2 A  
3055 Krokstadelva.  
Tlf.: 32 87 92 37 / 908 81 793
E-post: buskerud@ffm.no 
 
FFM i Hedmark og  
Oppland 
Heidi Camilla Gulbrandsen
Smiuvegen 2
2344 Ilseng
Tlf.: 993 74 534
Epost: heidgulb@online.no

FFM i Hordaland, 
Sogn og Fjordane
Alf Are Skog
Co/FFO Hordaland,
Vestre Strømkai 7, 6 etg
5008 Bergen
Kontortid: hver tirsdag 
12:00–16:00
Tlf.: 55 33 31 36 / 456 06 598
E-post: alf.are.skog@gmail.
com eller ffm.hordaland.
sognogfjordane@gmail.com 

Eller etter avtale.
Tlf.: 55 33 31 36
Faks: 55 33 31 21
E-post: ffm@fi-senteret.no

FFM i Møre og Romsdal
Bjarthild Slagnes
6146 Åheim
Tlf.: 991 261 15
E-post: bjarthild@gmail.com

FMM i Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 H, leil. 408
8009 Bodø
Tlf.: 958 07 078
E-post: i-syd@hotmail.com

FFM i Oslo og Akershus
Andrea Kjustad 
Midtstien 6  
2750 Gran
Tlf.: 954 93 488
Epost: kjustm@online.no

FFM i Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.: 35 55 48 38
E-post: kari.bjerketvedt 
@hotmail.com

FFM i Troms og Finnmark
Laila Benjaminsen Sjøvoll
9446 Grovfjord
Tlf.: 418 06 952  
E-post: snella_69 
@hotmail.com

FMM i Trøndelag
Laila Moholt
Vollabakken 16C
7030 Trondheim
Tlf.: 922 914 38
E-post: Lail-mo@online.no

FMM i Vestfold
Jørund Lothe
Grevinneveien 78
3118 Tønsberg
Tlf.: 33 32 90 90/917 55 576
E-post: joerulo@online.no

FMM i Østfold
Aud Berg
Lekeveien 12c  
1715 Yven 
Tlf.: 918 062 67 
E-post:audholthe 
@hotmail.com

FMM i Rogaland
Sigurd Idland
Elgveien 3  
4340 Bryne
Tlf.: 466 98 050 
Epost: sigurdidland@lyse.net

Fylkesforeningene

Sentralstyret

Kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

Leder: Asbjørn Gausdal 1.medlem: Trine Fissum 2.medlem: Viggo Gangstad
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returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Smedsvingen 4
NO-1395 Hvalstad

God  
Sommer!

Muskelsykdommer 
I Tromsø tilbyr vi rehabiliteringsopphold for voksne og 
barn/ungdom med ulike muskelsykdommer. Pasientene 
kan tas inn både individuelt og i gruppe. 

På gruppeopphold vil det bli holdt undervisning og  
samtalegrupper om ulike temaer. Og i tillegg vil det være  
individuell oppfølging og gruppeaktiviteter. 

Telefon: 77 66 88 00 
www.kurbadet.no/muskelsyke 

Kontakt:
Karl Inge Sandtrøen
Telefon: 33 45 16 66 / 
  91 59 73 33 
E-post: post@robotarm.no

RobotARM – din uavhengighet

Se vår nye  
og lette iArm på:  
www.robotarm.no


