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Gjennom 13 fylkesforeninger informerer og hjelper vi muskelsyke og deres pårørende,  
og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser. 
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Telefon: 411 90 702 
Telefontid: Man. til fre. 9–15

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

Ta gjerne kontakt med  
FFM-kontorets ansatte

Paralympics nærmer seg. To av FFMs medlemmer deltar som skyttere. Du kan lese 
om dem i dette nummeret av Muskelnytt. Begge vet at det er krevende å treffe  

blinken. De har noen få millimeters slingringsmonn for å nå til topps. De må mestre 
press og forventning. Jeg er sikker på de ønsker å gjøre sitt beste. Det er godt nok.

Så er det alle oss som ikke skal til Paralympics. Vi trenger, i likhet med idrettsutøverne, 
å kjenne press og forventninger noen ganger. Det gir mulighet til å yte vårt beste og 
vise at vi mestrer. Per Fugelli sier: ”Finn talentene dine og bruk dem, men stopp ved 
nok.” 

For mange med muskelsvekkelser har millimetere stor betydning. Vi blir mestre i se 
oss for, å planlegge og tilrettelegge. Det kan være krevende å treffe blink i form av å 
treffe rette beslutninger. Jeg vil gjerne være på topp hele tiden, men sånn er ikke livet. 
Sånn er heller ikke en skytters karriere. Det er få sekunder mellom midt i blinken og 
en bom. Sånn er det for oss alle.

FFM er 35 år i år. Det ble feiret på Landsmøtet 4. juni. I 1981 startet noen i Oslo- 
området en forening for muskelsyke. De fant talentene sine og brukte dem. Det var 
nok. De traff blinken. FFM har fylkeslag og FFMU, og det er gjennomført mange 
prosjekter. Vi har fått mange gode råd av hverandre og fra kompetansetjenesten. Mye 
er presentert i Muskelnytt. Se hva som er skrevet i dette nummeret, og bidra gjerne i 
fremtiden.

Noen få er mestre i toppskiktet i Paralympics – alle mestrer vi mye. Det er nok. 

Jeg ønsker alle en god sommer!

Tone I. Torp
Leder i FFM
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4  VEL BLÅST FOR  
LANDSMØTET 2016 
Landsmøtehelgen ble nok en 
gang en positiv opplevelse for 
deltakerne.

10 HAR KARTLAGT  
MUSKELSYKE ELEVER 
FFM har kartlagt muskelsyke 
elever i grunnskolen. Ikke alt er 
like bra …

11 CAROLINE ETTERLYSER  
MØTEPLASSER 
Caroline (18) har en bror med 
Duchenne, og savner møteplasser 
for likesinnede.

12 NASJONALT NETTVERK  
FOR ALS 
Hele 74 deltakere på det første 
nettverksmøte for alle ALS-team 
i Norge.

13 SAMARBEIDSPROSJEKT PÅ 
VALNESFJORD 
Hva betyr fysisk fostring med 
andre for utvikling av et godt 
voksenliv?

14 WILLIAM (4) HAR ET  
SJELDENT LIV 
William har Nemalin Myopati. 
Han og mamma Elin har et  
sjeldent liv.

20 VELLYKKET KURSHELG  
OM REISELIV 
FFMU har arrangert årsmåte og 
kurshelg om reiseliv. Det ble en 
suksess.

27 BEHOV FOR EN SOLKREM  
MED RULL? 
Tore Græsdal – foreningens 
Petter Smart – har gode tips før 
sommeren.

Innhold

14  WILLIAM (4) HAR ET
SJELDENT LIV
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JUBILEUMSHELG

Jubileum i medvind
Helgen 3-5 juni ble en positiv seilas for FFM. 
Kombinasjonen av Landsmøte, kurs og 35-års-
jubileum hadde samlet nesten 80 påmeldte,  
som fikk valuta for deltakelsen.

Det startet på fredag med en ufor-
mell samtale om fortiden mellom 
vår leder Tone Torp og Sigurd 

Lindal, noe som ble positivt mottatt. Det 
ble viet særlig mye tid til diagnostisering- 
en på en forståelig måte, det hele artet seg 
nærmest som en slags Skavlan-lightsean-
se med seriøst innhold. 

Slag i slag
Også Forskningsfondet, der Lindal har 
vært delaktig i 12 år, ble diskutert, og 
selvsagt var Tone og Sigurd også innom 
kompetansetjenesten. Det ble konkludert 
med at ”sammen er vi sterke”. Senere gikk 
det slag i slag med mange spennende og 
lærerike temaer. Det var NMK-samar-
beid og brukermedvirkning. Det var flere 
parallelle kurs og jubileumsmiddag med 
konsert, og sist men ikke minst ble et 
effektivt og positivt Landsmøte gjennom-
ført lørdag ettermiddag. 

Rebecca Harcourt bor nå i 
Sarpsborg. Hun deltok på sitt 
første Landsmøte, og mannen 
hennes, Svenn-Olav Frogner, 
er varamedlem i Sentralstyret. 
Rebecca har Central Core 
Desease, og har vært medlem 

i FFM i Oslo og Akershus. 
Forskjellen på Landsmøtet 
og Årsmøtet i FFMU, der 
hun sitter i styret, var først 
og fremst flere folk og høyere 
alder på deltakerne. 

Knut Magne Ellingsen fra 
Rogaland var dirigent på 
Landsmøtet, og har lang erfa-
ring i å lede Landsmøter. Han 
har vært styreleder i FFO og 
tilknyttet Hørselshemmedes 

Landsforbund. Han syntes det 
var fint å treffe igjen folk han 
ikke har sett på mange år. Han 
kjenner flere i foreningen, og 
var fornøyd med gjennomfø-
ringen av Landsmøtet.

Sven-Roger Fagerås fra Lil-
lestrøm bor ti minutters gange 
fra Landsmøtehotellet, og 

sist gang han var med var på 
25-årsjubileet på samme ho-
tell. Det var hyggelig å treffe 
gamle kjente. Han var også 
deltaker i et FFM-prosjekt for 
ti-femten år siden som hand-
let om å få dekket behand-
lingsreiser til Syden. Svenn-
Roger har Spinal muskelatrofi, 
og deltok på kursparallellene.

Lars Bruun fra Namsos i 
Trøndelag deltok på sitt andre 
Landsmøte. Har har CMT, og 
er aktiv i FFM i Trøndelag. Å 

treffe gamle kjente og bli kjent 
med nye var en trivelig kom-
binasjon, i det hele tatt var det 
fint å være en del av miljøet. 
Lars var nominert av Valg- 

komiteen som Økonomi- 
ansvarlig i Sentralstyret, og 
ble valgt på Landsmøtet. 

Syvert Skagestad er leder 
i FFM i Agder, og var lands-
møtedelegat for dette lokal-
laget. Jubileet var en viktig 
årsak til å delta, samt å kunne 
få informasjon om hva som 
skjer i foreningen. Det var to 
år siden sist Syvert deltok på 
Landsmøtet, og han syntes 
det var bra at aldersgrensen 
for å være medlem av FFMU 
ble beholdt. Han la til at han 
er glad for at FFM har et styre 
som jobber godt og målrettet 
for medlemmene sine.     

Fem på Landsmøtet
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Landsmøte med fin flyt
– Salig er den som ikke har noe å si, og lar være å 
si det.  Slik åpnet dirigent Knut Magne Ellingsen 
Landsmøtet lørdag ettermiddag.  Et Landsmøte 
som viste at dagens FFM har fin flyt.

Etter at Tone Torp hadde åpnet 
Landsmøtet, ble Årsberetningen 
for 2015 behandlet på rekordtid og 

enstemmig vedtatt. Året var positivt med 
flere spennende prosjekter og god drift, 
og det var ingen bemerkninger til be-
retningen. Så ble regnskapet enstemmig 
vedtatt, og det viste blant annet at FFM 
mottok offentlige tilskudd for nesten 3,5 
millioner kroner i fjor. Mye gikk til spen-
nende prosjekter innen skole, samliv og 
diagnose, og årsresultatet for 2015 var kr 
428 099,-. Forskningsfondet har en egen-
kapital på 8,9 millioner kroner. Kroner 
330.000,- ble totalt utdelt av Forsknings-
fondet i 2015. 

Enstemmig Landsmøte
Handlingsplanen for 2016 ble gjen-
nomgått, nå utformet mer i tråd med 
interessepolitisk grunnlag. Den ble 
enstemmig vedtatt etter at FFM i Oslo 
og Akershus hadde påpekt at det skal 
jobbes for at assistentordningen også 

må gjelde SFO, ikke bare skolen. Det 
ble gjort noen vedtektsendringer. Mot-
taker av hederspris må ikke lenger være 
medlem av FFM, og æresmedlemmer 
skal betale laveste kontingent til FFM. 
FFM i Oslo og Akershus ønsket å endre 
øvre aldersgrense i FFMU fra 35 til 26 år, 
men fikk ikke medhold. FFM i Troms og 

Finnmark ble oppløst, og mandatet for 
prosjektgruppen Feriesenter ble vedtatt. 
Deretter ble budsjettet for 2016 enstem-
mig vedtatt, og Valget innebar at Vibeke 
Aars Nicolaisen ble ny nestleder, Lars 
Bruun ny økonomiansvarlig og Gustav 
Granheim ny 3. varamedlem.  

Representantene fra FFM i oslo og Akershus var godt forberedt, og viste stort engasjement på Landsmøtet.

Landsmøtedirigent knut Magne Ellingsen så ut til å trives mellom Line Wåler og Tone Torp.
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En bit av gullrekka

Fornøyde utstillere
Seks utstillere sørget for aktivitet utenfor konferanse-
salen. Muskelnytt intervjuet tre av dem. De tre andre 
var Uloba, Aleris og PTC Therapeutics.

OptimalAssistanse har sterke bånd til FFM. 
Gründer Kirsti Cath Dahle er en kjent figur, og 
Markeds- og kommunikasjonssjef Ole-Morten 
Vestby syntes det var nyttig å være til stede. 

Mange i FFM 
har BPA, 
og det har 
kommet flere 
konkurrenter 
på banen. Det 
var hyggelig å 
møte FFM’ere 
som lurte på 
ulike ting om 
BPA.

Picomed stilte med to personer. Den ene, Jon 
Erik Jullum, representerte Picomed Mobility, 
som leverer rullestoler for barn og små voksne. 
De har gjort avtale med et italiensk selskap som 
leverer kvalitetsstoler, og interessen var stor. 

Human Care skal være synlig for alle med 
behov for assistanse, og er opptatt av medmen-
neskelighet. De het tidligere Dedicare, men ble 
kjøpt opp av Human Sverige i fjor. De har vært 
5 år i Norge. Å treffe potensielle kunder ansikt 
til ansikt er bra, ifølge Linda Kristensen og  
Beate Vatndal. 

Fredag kveld. Tone og Sigurd. Full sal. Sigurd i lene-
stolen. Tone i sin spesialbygde lenestol. De skulle slå en 
fargerik regnbue over 35 muskelsyke år. De klarte det.

Tittelen på seansen var FFM og diag-
nostisering, men dette ble så mye mer. 
En uformell samtale som fikk lov til å 

vandre sine egne veier når den ville. Det startet 
med det Sigurd kalte NM i diagnostikk på 
80-tallet. Forløperen til NMK i Tromsø i 1993. 
Rikshospitalet var også inne i bildet. Så kom 
Libra-prosjektet. Og så kom samarbeidet.  
– Sammen er vi sterke, sa Sigurd og så utover 
en lydhør forsamling.

De snakket om Forskningsfondet, der Sigurd 
har vært delaktig i tolv år. Hvor viktig det er 
at midler ikke bare går til ”kjedelig forskning”, 
men at man også må fremskaffe kunnskap om 
hva som skaper livskvalitet. Vi må leve så godt 
vi kan når forskningen ikke går fort nok. For alt 
har ikke gått som vi håpet. Mye fungerer bedre 
på dyr enn mennesker. Men vi gir oss ikke. Sa 
Sigurd Lindal. 

En svipp innom Behandlingsreiser. Han har 
sett den fantastiske effekten med egne øyne. 

Ga vi oss for lett? Kan tråden tas opp igjen? 
Han er lei seg for dette. Tone stiller de rette 
spørsmålene. Venter på svarene. Ingenting 
haster. Vi ser en film, der Guro er fjortis. Små 
glimt fra et annet liv. Nei, tre andre liv. Tre full-
verdige. Professor Sjaastad i 1990: Vi har ikke 
ett senter for nevromuskulære sykdommer her 
i landet, og jeg ønsker meg ett. Det ville være et 
krafttak for de muskelsvake.

Tilbake til 1989. En professor får Nobelprisen 
for sin oppdagelse av dystrofi. Et varsko om 
at muskelbiopsi etter hvert skulle få med-
vind. Biopsi gjelder fortsatt. Genetikk er på 
vei. Sekvensering. De tre pillarene: Klinikk, 
genetikk og biopsi. De må jobbe sammen, og 
Sigurd har tro på dem, men ikke overdreven. 
Vi må regne med å vente, men sammen skal vi 
klare det. Så var det over. Det manglet bare at 
Tone kastet blokka bak skulderen. Sånn som i 
Gullrekka. For det var jo det vi fikk oppleve. En 
bit av vår egen Gullrekke.

” 
Sammen er 

vi sterke

ole-Morten Vestby stilte for 
optimalAssistanse.

Jon Erik Jullum fra  
Picomed Mobility.

Linda kristensen og Beate 
Vatndal fra Human Care.
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kompetanse-
tjenestens fremtid

Lørdag ble åpnet med at tre dyktige fagfolk redegjorde 
for NMK-samarbeidet. Tre hovedsamarbeidspartnere 
utgjør fremtidens kompetansetjeneste for muskelsyke.

NMK (Nevromuskulært Kompetanse- 
senter på Universitetssykehuset i 
Tromsø), EMAN (Enhet for medfødte 

og arvelige nevromuskulære tilstander på Riks- 
hospitalet i Oslo) og Frambu senter for sjeldne 
sykdommer er de tre hovedsamarbeidspart-
nerne. I tillegg er det nå 9 sjeldensentre. Para-
plyen over dette heter nå Nasjonal Kompetan-
setjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). 

Fordeler ved samarbeid
Tromsø er altså valgt som base for dette 
samarbeidet, og brukernes standpunkter har 
vært avgjørende. Det innebærer blant annet en 
mulighet til å få fart i Muskelregisteret, som ble 
startet i Tromsø. Avtalen innebærer et bredt 
fagmiljø, et godt samarbeid med FFM, felles 
kurs, felles prosjekter og felles senterråd, der 
Tone Torp er leder, ifølge Irene Lund, som er 
senterleder i NMK.

Kurs og leirer på Frambu
Karin Rønningen, assisterende direktør Fram-
bu, fortalte om Frambus grunnlag og bidrag i 
samarbeidet. Felles fagkurs om Duchenne skal 
kjøres på Duchenne-dagen 7. september, og 
tema for kurset i 2017 er overgang ungdom-
voksen. De velkjente Frambu-leirene går sin 
gode gang, og hun redegjorde også for Sjelden-
skolen, finansiert av NKSD. 

Muskelregisteret er viktig
Seksjonsoverlege Kristin Ørstavik (EMAN) 
snakket om diagnostikk og Muskelregisteret. 
Vi ser en stadig mer spesifikk diagnostikk og 
behandling, men fortsatt betyr samtaler og 
enkle undersøkelser mye. Genetikk gir nye 
muligheter i fremtiden. Muskelregisteret har 
1000 registrerte, og det er viktig at alle muskel-
syke registrerer seg. Man kan selv registrere seg. 
Antall potensielle deltakere i registeret er 3000. 

Fra venstre: karin Rønningen, assisterende direktør Frambu, seksjonsoverlege og dr. med. kristin Ørstavik, EMAn 
og Irene Lund, senterleder i nMk. 
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Tone oppsummerer helgen:

Stort engasjement

Heder og ære til Gro og Sigurd

JUBILEUMSHELG

– Vi ville skape en sammenheng mellom de 35 
årene som er gått. Vise hva vi har fått til. Fredag 
så vi bakover. Lørdag og søndag fremover. Vi tror 
det ble godt mottatt.

Hele 80 påmeldte og seks utstil-
lere vitner om et spennende 
program. Når Tone Torp blir 

intervjuet søndag formiddag er hun sliten 
og fornøyd. Å lage til en slik helg er ikke 
bare bare. Men det er ekstra godt når til-
bakemeldingene viser at folk er fornøyd. 
Tone vet at hun har folk på kontoret 
som står på for FFM. Og et kompetent 
sentralstyre.

Uenighet er sunt
– Når det gjelder selve Landsmøtet, var 
vi godt forberedt. Men så må det for all 
del ikke bli sånn at folk ikke tør å være 
uenige. Uenighet og diskusjon driver 
foreningen fremover. Derfor er det bra 
når Oslo og Akershus foreslår nedsatt 
aldergrense for FFMU. Det bidrar til 
engasjement, det må ikke bli sånn at vi 
er enige i alt. Når det gjelder diskusjonen 

om budsjettering, er mange faktorer inne 
i bildet, blant annet når vi får svar på 
søknader, sier Tone. 

Fantastiske Depui
Det er en stolt leder som oppsummerer 
helgen. Den gode stemningen var der, 
selv om det for noen ble litt travelt med 
parallelle seminarer. Når det gjelder kurs, 
er det hensyn å ta. Til Funkis og Bufdirs 
retningslinjer, for eksempel.  
Jubileumsfesten var også et høydepunkt. 
– Æresmedlemskap ble utdelt til et meget 
dedikert medlem, og hedersprisen til 
en faglig hedersmann. Og så Møre og 
Romsdal, som ga ti tusen kroner til folka 
på kontoret! Hun takker alle som jobbet 
for å få dette til, og alle som deltok fordi 
de hadde lyst. – Og den konserten med 
Depui må du få med, sier hun og smiler. 
– Gutten var jo heilt fantastisk! 

” 
Diskusjon driver 

foreningen fremover

Gro Wold Kristiansen mistet 
både munn og mæle da FFMs 
leder leste opp hennes navn som 

æresmedlem i FFM. Sigurd Lindal fikk 
en velfortjent Hederspris for sin innsats 
for muskelsyke.

Gro er blitt æresmedlem for lang og tro 
innsats for FFM, spesielt på fylkesnivå. 
Hun ble medlem i styret i Buskerud i 
2002, var styremedlem til 2006, da hun 
ble leder, og det er hun fortsatt. Hun er 
kjent for faglig dyktighet, sin omsorg for 
alle, og er en helt suveren likeperson. 
Hun har vært medlem av redaksjons-
komiteen til Muskelnytt siden 2011, og 

i 2014 ble hun leder av denne komiteen. 
Både for FFM i Buskerud og Muskelnytt 
er Gro av uvurderlig betydning.  

Sigurd mottok FFMs Hederspris for sin 
innsats for muskelsyke i mange år. På en 
tydelig og forståelig måte har han formid-
let sin kompetanse om muskelsykdom-
mer i hele tre tiår. Han har mye faglig 
kunnskap, og var en pådriver for Nevro-
muskulært Kompetansesenter i Tromsø. 
Sigurd er god til å jobbe i kulissene, og 
så skjer det plutselig ”ting”. Utvikling av 
diagnostikk i det norske fagmiljøet er et 
godt eksempel.  
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Lørdag kveld var det jubileumsmiddag med 
nydelig mat og drikke, hyggelige taler og ut-
deling av hederspris og æresmedlemskap. 

Kvelden ble avsluttet med konsert av artisten 
Depui, som har CMT. Kvelden var en opp- 
levelse for minneboka, og folk storkoste seg!

Jubileumsmiddag

Foto: Colourbox



FFM har det siste året kartlagt elever med  
muskelsykdommer i grunnskolen. Mye er bra, 
men en del kan bli bedre.

TEkST oG FoTo: BERNT ROALD NILSEN

Det var Laila Bakke som tok initia-
tiv og skrev søknad da FFM fikk 
midler til prosjektet om muskel-

syke barn i grunnskolen. Tollef Ladehaug 
har vært prosjektleder i halv stilling i 
18 måneder, og dessuten organisasjons-
rådgiver i halv stilling. I tillegg til Laila 
har Lise Connelly, Karianne Dewson og 
Ole Hagen sittet i en referansegruppe 
sammen med Tollef. Prosjekt-erfaringene 
foreligger i et hefte som fås ved henven-
delse til FFM.  

Har krav på ansvarsgruppe
– Vi gjorde to kvantitative undersøkelser 
i tillegg til dybdeintervju med barn og 
foreldre, og publiserte resultatene på et 
seminar for fagfolk i februar, og det er 
viktig å påpeke at muskelsyke barn stort 
sett trives i skolen og er fornøyd med 
skoletilbudet. Men statistikk viser ikke 

alt. Når barn trives, ligger det ofte et 
veldig grundig arbeid bak, og det er slett 
ikke tilfelle alle steder. Sosial integrering 
av muskelsyke barn er ikke noe som kan 
gjøres som skippertak, kravet må være 
at det alltid skal være en vedvarende 
prosess. Vi vet også nå at en muskelsyk 
elev må ha ansvarsgruppe for å bli best 
mulig ivaretatt. Tre av fire har det, men 
alle barn med en sjelden diagnose skal ha 
det, sier Tollef Ladehaug.

”De usynlig muskelsyke”
Undersøkelsen viser at ”de usynlig 
muskelsyke”, de som kan fremstå som 
normale, er de som faller mest gjennom. 
Det tas for gitt at de kan være med for 
fullt i det sosiale, og da blir de ofte for 
slitne til å få med seg undervisningen. 
De blir sjeldent tatt med på råd om hva 
de trenger av hjelp, og gjør ofte alt de kan 
for å virke normale. Det er ofte i tenårene 
at sykdommen utvikler seg, mens andre 
barn opplever økt mestring, og da klarer 
de ikke å henge med. Når det gjelder 
universell utforming, er det fortsatt langt 
igjen. Kommunale kverner jobber lang-
somt, men det finnes gode eksempler på 
skoler som er tilrettelagt.

Utvikle assistentordningen
– Assistenter er det viktigste og nyttigste 
tilbudet. Fire av fem har assistanse, men 
det er ofte et problem at assistansen ikke 
er personlig dedikert. Hyppige utskiftin-
ger og sparing av ressurser ved sykmel-
ding gjør at ordningen med assistenter 
vannes ut, og det er verre i SFO enn på 
skolen. Det er behov for bedre assisten-
tordning, og rapporten har forslag til 
tiltak. Uansett er konklusjonen at det ikke 
lenger er greit å gi barn litt og tro at det 
er greit nok. Nå har alle barn rett på alt, 
myndighetene våre har ikke lenger noe 
å skjule seg bak når ting ikke er som de 
skal, og derfor bør vi gjøre alt vi kan for å 
ordne på dette, sier Tollef Ladehaug.  
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– Ansvarsgrupper er viktig

Tollef Ladehaug har vært prosjektleder for skoleprosjektet til FFM.



– Møteplasser er viktig

Caroline Dewson 18) er store-
søster til Martin (16), som har 
Duchenne. Hun har to andre søs-

ken, Thomas (11) og Julie (6) som ikke 
er muskelsyke. Mamma og morfar har 
også en muskelsykdom. På spørsmålet 
om det er spesielt å ha en lillebror med 
muskelsykdom er svaret enkelt. Hun har 
aldri opplevd noe annet, så hun vet ikke 
hvordan det ville vært hvis Martin ikke 
var syk. Når vi spør hva som er viktig for 
FFM, har hun også et krystallklart svar.

Mye mer enn rullestolen
– Å lage møteplasser der muskelsyke 
og pårørende kan få møte likesinnede 
er viktig. Det kan være en helgesamling 
eller sommerleir, selv har jeg vært på søs-
kencamp på Frambu og sommerleir med 
FFM. På slike treff har jeg merket på meg 
selv, og sett på Martin og andre, hvor 
viktig det er å forstå at man ikke er alene. 
Altfor mange har lett for å se bare rulle-
stolen når de ser Martin, men det blir feil. 
Jeg vil at folk ser den fantastiske gutten, 
lillebroren min med et hjerte av gull. På 
treffene med FFM vet jeg at de som er der 
ser gutten, fordi det å sitte i rullestol da 
ikke er så uvanlig. Det er viktig for alle å 
føle seg inkludert, og heldigvis finnes det 
arenaer der alle kan skinne. Å ikke alltid 
føle seg annerledes er i tillegg viktig for 
selvfølelsen. Martin spiller i Lillestrøm 
El-bandyklubb sammen med andre i 
samme situasjon. Her stråler han, og her 
får alle se den Martin jeg kjenner," sier 
Caroline.

I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene 
snakke rett fra levra.  Denne gang lar vi Caroline Dewson (18), søster til Martin 
(16) med Duchenne, fortelle hva hun mener er FFMs viktigste oppgave.

– Å føle seg annerledes hele tiden er kjipt.  
FFMs viktigste oppgave er å arrangere tiltak der 
muskelsyke kan få møte likesinnede.

Andre i samme situasjon
Å lage møteplasser er en minst like viktig 
for FFMU, ifølge Caroline. Et ungdoms-
miljø skal være inkluderende, man skal 
både ha det og føle seg verdsatt. Derfor er 
det viktig å arrangere noe alle kan være 
med på. Som søster til en muskelsyk har 
hun ikke oppsøkt FFMU, men ser ikke 
bort ifra at det kan bli aktuelt å bidra der 
etter hvert. Som søsken er det dessuten 
viktig å vite at det finnes andre i samme 
situasjon. Etter Carolines oppfatning 
gjør FFM og FFMU en god jobb når det 
gjelder å lage gode møteplasser.

Et sted å hente informasjon
– En annen viktig oppgave er informa-
sjon. FFM skal være et sted der men-
nesker kan få hjelp og informasjon når 
de får vite at de selv eller barna deres har 
en muskelsykdom. For det første er det 
viktig med fakta om hva dette dreier seg 
om, og så er det selvsagt godt å vite at du 
er ikke den eneste i hele verden som har 
opplevd det du opplever akkurat nå. Å 
lage en plattform der medlemmene kan 
få info og utveksle erfaringer tror jeg en 
forening alltid kan bli enda bedre på, sier 
Caroline, som bor på Råholt i Eidsvold. 

TEkST: BERNT ROALD NILSEN 
FoTo: PRIVAT

Caroline Dewson:
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nasjonalt nettverksmøte 
for ALS-team

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) er en sykdom 
som i økende omfang ødelegger nerver i rygg-
marg og hjerne. Det skjer en gradvis svekkelse 
og tap av nerveceller som har til oppgave å brin-
ge signaler fra hjerne og ryggmarg til musklene. 
Musklene som mister sin nerveforsyning, blir 
gradvis svakere og tynnere.

TEkST oG FoTo:  
ALS-TEAM OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, 
ULLEVÅL

ALS-teamet ved Ullevål ble oppret-
tet i 1997, og består av et bredt 
sammensatt faglig team med nev-

rologer, sykepleiere, fysioterapeut, ergote-
rapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysio-
log og psykiatrisk sykepleier. Teamet gir 
tilbud til alle pasienter som får diagnosen 
ALS i Oslo kommune sammen med ALS-
team på Rikshospitalet og Ahus. Teamet 
følger pasientene og deres pårørende 
gjennom sykdomsperioden, med mål 
om å sikre at de har den informasjon, 

hjelp og oppfølging de har behov for etter 
hvert som sykdommen utvikler seg. På 
den måten håper vi å være aktive bidrags-
ytere for å sikre at pasienter og pårørende 
opplever god mestring og livskvalitet i en 
krevende hverdag.

Hele 74 påmeldte
ALS-teamet ved OUS, Ullevål, har hatt 
ønske om å samle ALS-team i Norge for å 
styrke samarbeidet og sikre lik pasientbe-
handling på tvers av fylkesgrenser. I 2015 
startet planleggingen, og i februar 2016 
ble det første nasjonale nettverksmøte for 
ALS-team i Norge holdt i Oslo. Siden et 
lignende arrangement for ALS-team ikke 
hadde blitt arrangert tidligere, hadde vi 
håpet å få inn nok påmeldinger til å fylle 
et lokale for 55 deltakere. Vi måtte bytte 
lokale på grunn av plassmangel, før vi til 
slutt var tvunget til å sette strek ved 74 
påmeldte deltakere. Interessen viste at et 
slikt arrangement var etterlengtet.

Tema: Ventilasjonsstøtte
Nettverksmøtet startet med lunch før en 
lang og innholdsrik ettermiddag med 
gode foredrag fra bidragsytere som job-
ber tett med pasienter og pårørende som 
lever med en ALS-diagnose. Hovedfokus 
første dag var tema rundt forskning og 
ventilasjonsstøtte. Her ble deltakerne 
inkludert i gode faglige diskusjoner med 
mulighet til å dele erfaringer og syns-
punkt. Kvelden ble avsluttet med middag 
på Cargo restaurant på Sørenga med 
videre nettverksbygging.

Tema: Pårørendearbeid
Dag to hadde fokus på pårørendearbeid 
og forløp/veivalg for pasienter med ALS, 
før vi avsluttet med en felles diskusjon og 
lunch. ALS-teamet ved St. Olavs Hospital 
meldte seg frivillig til å ta stafettpinnen 
videre som arrangører av neste nasjonale 
nettverksmøte. Forhåpentligvis var dette 
starten på det videre arbeidet for å samles 
på tvers av faggrupper, fylkesgrenser og 
helseforetak – for å sikre at pasienter med 
ALS og andre motornevronsykdommer 
får god og lik behandling uavhengig av 
hvor i landet de bor.

Takk til Forskningsfondet
ALS-teamet ved OUS, Ullevål, vil benytte 
anledningen til å rette en stor takk til 
”Forskningsfondet for nevromuskulære 
sykdommer” for økonomisk støtte til 
arrangementet. Denne støtten gjorde det 
mulig for oss å arrangere et nettverksmø-
te hvor vi fikk samlet alle yrkesgrupper 
som deltar i ALS-team til et inspirerende 
møte med diskusjoner og utveksling av 
ny kunnskap og nyttige erfaringer.

FoRSknInG
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ALS-teamet ved oUS, Ullevål arrangerte det første nasjonale nettverksmøtet for ALS-team i norge.



Samarbeidsprosjekt:  

nMk, Barnehabiliteringa ved Unn 
og Valnesfjord helsesportssenter

Kan fysisk mestring i lag med andre i samme  
situasjon være viktig for utvikling av selvsten-
dighet og et godt voksenliv på egne vilkår?

TEkST: IRENE LUND
FoTo:  (NMK) NEVROMUSKULæRT 

KOMPETANSESENTER/VALNESFJORD

Muskelteamet ved Avdeling for 
barnehabilitering ved UNN 
(Universitetssykehuset i Nord-

Norge) har en herlig gjeng med gutter i 
alderen 5-10 år, som har mer og mindre 
samme fysiske utfordringer. Tanken om 
å sveise dem sammen oppsto.Valnesfjord 
helsesportssenter har tidligere hatt spen-
nende opphold for barn med nevromus-
kulære sykdommer – og ville gjerne ha 
et samarbeid med oss om å gi et tilbud til 
gruppa. Første samling var i september 
2015. Det ble et familieopphold i nydelig 
høstvær. Foreldre og søsken var med den 
andre uka, og fikk oppleve de vakre om-
givelsene sammen med gutta, som hadde 
hovedrollene. Alle var entusiastiske og 
ville treffes igjen. 

Fagdag med psykolog
Det var fagdag for foreldre og ansatte 
med blant annet psykolog Torun Vatne 
fra Frambu, som ble tatt godt imot. Hun 
hadde også en egen time med guttene, 
der de kunne snakke og sette ord på egne 
opplevelser. I februar var det igjen to- 
ukers samling, og da var jeg på besøk 

noen dager. Denne gangen var det ut-
prøving av vinteraktivitetshjelpemidler, 
og hvordan man kan ha det artig om 
vinteren.

Får prøve ut aktiviteter
Hovedhensikten med oppholdene er å 
prøve ut forskjellige ute- og inneaktivi-
teter som kan være aktuelt å ta i bruk i 
hjemmemiljøet etterpå. Det er viktig å 
benytte sjansen til å prøve ut  piggekjelke 
i skiløypa eller ispiggekjelke for skøyte-
bane hvis det er aktiviteter som foreldre 
eller assistenter kan tenke seg å følge opp 
på hjemplassen. Andre aktiviteter var 
hundekjøring og riding på hest. Ja, det 
var ikke bare riding på hest, men også 
SKATTEJAKT fra hesteryggen.

Undervisning og lekser
Noen synes kanskje det morsomste med 
oppholdet var å leke sisten med rullestol i 
de lange gangene på helsesportssenteret? 
Ellers var det bassengtrening og andre 
innendørsmuligheter. Barna hadde også 
skoleundervisning og leksegjøring under 
veiledning av lærere hver dag. Noen spre-

ke gymlærerstudenter som hadde praksis 
på helsesportssenteret ga avlastning for 
både foreldre og ansatte på senteret. 

Neste opphold juni 2017
Onsdag var det tur med bålbrenning og 
varme ostesmørbrød. Fredag fikk vi en 
lengre tur med hundespann for ungene 
og skigåing for de voksne. Da var det 
steiking av pølser og koking av bålkaffe! 
Neste opphold for denne gruppa blir i 
juni 2017. Er dette noe som flere grup-
per bør få oppleve? Kan det bety noe 
spesielt at samme gruppe blir godt kjent 
og trygge på hverandre, for å dele ulike 
erfaringer og utfordringer? Vi tror det, og 
håper på flere slike tilbud.  
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NMK-samarbeidet

Trude Løvli, Sissel Hotvedt og Britt Ås, Unn/nMk

Spennende lek på isen for gutta i prosjektet.
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Han har nemalin Myopati:

Williams sjeldne  
diagnose
William Gunnarson (4) har en svært sjelden diagnose. 
Mamma Elin Gunnarson har et svært sjeldent liv.

Se det for deg: Graviditeten går såkalt 
normalt. Du har plager, er hoven på grunn 
av mye fostervann og lurer på om du har 

graviditetsdepresjon. Det er noe som ikke stem-
mer, men ingenting tyder på at det er noe galt 
med barnet.

Så kommer fødselen. Den er akutt, gutten 
tas ut med sugekopp og er grå i kroppen og 
nesten livløs. Det bærer rett på intensiven. Hva 
skjer med barnet ditt? Norges fremste spesialist 
på muskelsykdommer, Reidar Melsom, er den 
første som får mistanke, og noen uker senere er 
en sjelden diagnose bekreftet. William Erlands-
son har Nemalin Myopati. Muskelfibrene hans 
fungerer ikke slik de skal.

Må snus hver time
– Det ble først fire og en halv måned på syke-
hus, som viste at William hadde en alvorlig 
grad av sykdommen. Han klarer ikke sitte, de 
friskeste med Nemalin Myopati bruker bare 
rullestolen til avlastning. Han ligger, og må 
snus en gang per time. Akkurat nå øver vi på 
at han skal ligge på rygg med hodet opp, det er 
en milepæl i hans liv. Hvis vi bygger opp med 
puter, kan vi få han opp i sittende stilling, sier 
mamma Elin. 

Snakker med øynene
Den mest livsglade gutten du kan tenke deg. 
En gutt som takler en vanskelig hverdag slik du 
ikke trodde var mulig. En gutt som nyter livet, 
og elsker å dra på Ikea og alt som har med ut-
flukter å gjøre. En smart gutt, som får med seg 
alt, og spiller dataspill med øynene. Han snak-
ker også med øynene, har ikke et verbalt språk, 
lager mange ulike lyder og skal alltid mestre alt. 
Dette er mammas beskrivelse av William. Hun 
er utrolig glad i han. Han er utrolig avhengig av 
henne. 

Organiserer assistentene
– Vi har prøvd å ha William på dagtilbud på en 
institusjon, men det ble ikke slik det var ment. 
Nå er han hjemme, vi har sju assistenter på 
turnus og jeg er arbeidsleder. Det har blitt en 
deltidsjobb, jeg har gått på kurs, har ansvar for 
turnusen hver måned og setter inn andre når 
sykemeldinger og byttevakter oppstår. Jeg bor 
alene med William og Hedda, forholdet endte 
med separasjon på grunn av for stor belastning, 
sier Elin. Hun legger til at hun er bekymret 
for hva som kan skje hvis hun skulle klappe 
sammen. 

Lillesøster Heddas idol
William er verdens beste idol for lillesøster 
Hedda (2) som han bor sammen med. Hedda 
elsker broren, ”jeg vil til William” er en gjen-
ganger, de har sin egen kommunikasjon med 
lyder og øyekontakt. Williams tilstand tar hun 
som det mest naturlige i verden, og hun vet 
godt at hun ikke må komme borti slangene 
til broren. Han må ha hjelp til å puste, og har 
respirator 24 timer i døgnet.  

Williams vernissasje …
William har hatt sin første vernissasje. Da noen 
bemerket talentet hans, tok det ikke lang tid før 
Elin pakket Caravellen full, og dro til Kristine-
hamn i Sverige, der hun kommer fra. Alle de 72 
bildene ble solgt, og dermed var tur til Kristian-
sand med kaptein Sabeltann og dyrehage i boks. 
Et godt bevis på det mamma Elin er opptatt av 
å fortelle: At William er en høyst oppegående, 
liggende gutt. 

TEkST: BERNT ROALD NILSEN
FoTo: PRIVAT



Sanofi  Genzyme støtter 
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William (4) er verdens aller beste idol for lillesøster Hedda (2).

Fra Williams første vernissage.



TEkST: GRO WOLD KRISTIANSEN   
FoTo: ANN KRISTIN FOSS
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NYTT FRA FFM

Vokalgruppa DIS gledet oss med 
vakker sang og musikk – og samtlige 

senket skuldrene og nøt hver eneste tone. 
Så gikk vi til bords. Mye folk, god stem-
ning og god mat. Og som seg hør og bør 
under et jubileum ble det også taler. Både 
Kåre Mjåtvedt – Buskeruds aller første 
leder og Tone Torp, lederen vår sentralt, 
grep ordet. 

Vi hadde laget en lysbildevisning med 
bildeglimt fra 1996 og frem til i dag – noe 
mange satte stor pris på. FFM i Buskerud 
er et aktivt fylkeslag, takket være med- 
lemmer som støtter opp om arrangement- 
ene og raust deler kunnskap og erfaringer 
med hverandre.

Vi takker for de første 20 årene, og gleder 
oss til fortsettelsen! Vi vil fortsette med å 
gjøre vårt beste for å skape gode opp-
levelser også i årene som kommer. Stor 
takk til alle som bidrar!

FFM i  
Buskerud  
20 år!

kurs om å bli eldre med en 
sjelden diagnose

Begeistret Årsmøte for FFM  
i oslo og Akershus

Etter et vel avviklet årsmøte 
10. mars var tiden inne for en 
markering av våre første 20 år 
som selvstendig fylkeslag.

Lørdag 2. april møttes 15 medlemmer fra FFM i Oslo og Akershus 
til årsmøte på Anker hotell. Årsmøtet ble gjennomført, og nytt 
styre ble valgt.

Frambu inviterer personer over 50 år med sjelden diagnose til 
kurs 29.8.-1.9. Kurset handler om utfordringer ved å bli eldre 
med en sjelden diagnose og hvordan du kan møte disse.  
Søknadsfrist:15. juni.

Styreleder er fortsatt Tor Egil Roheim, 
og han har med seg styremedlemmene 

Karianne Dewson, Mona Bahus, Monica 
Ottem-Holmsten (nytt styremedlem) og 
Elisabeth Lillegrend. Veteranene Morten 
Tangre og Andrea Kjustad sitter nå som 
vararepresentanter.

Etter et godt årsmøte, holdt inspirator og 
motivator Vibeke Olss et forrykende og 
engasjerende foredrag. Vi fikk høre om 
viktigheten av å være hovedperson i sitt 
eget liv, hvor budskapet er at det er kun 
en selv som bestemmer hvordan livet skal 
være. Det handler om å sette på seg de 
riktige brillene hver morgen for å skape 
sin egen dag.

Dette var et foredrag som fikk alle de 
fremmøtte til å tenke godt igjennom sin 
egen livssituasjon. Uavhengig av ulike 
utfordringer hver enkelt måtte ha, er 

Aktuelle diagnoser:  Arvelige ataksier – 
Arvelige polynevropatier (Charcot-Ma-
rie-Tooths sykdom) – Dystrofia myoto-
nika type 1 og 2 – Fasio-scapulo-humeral 
muskeldystrofi – Gauchers sykdom – 
Hereditær spastisk paraparese – Kline-
felters syndrom – Klippel-Trenaunays 
syndrom – Mitokondriesykdom-
mer – Møbius syndrom – Muskel-
dystrofi – Nevrofibromatose type 1 og 
2 – Pompes – Schwannomatose – Spinal 
muskelatrofi – Turners syndrom –  
Trippel X 

Dersom din diagnose ikke er nevnt, ta 
kontakt med Frambu for å avklare om 
dette likevel kan være et aktuelt kurs)

Målgruppe: Voksne med aktuell diag-
nose. Ledsager/assistent ved behov.

Kursets mål: Å styrke deltakernes evne 
til og motivasjon for å møte de utfor-
dringene som følger med å bli eldre med 
en sjelden diagnose, samt å bidra til økt 
sosialt nettverk.

Spørsmål? Ta kontakt med faglig  
ansvarlig Solvor Sandvik Skaar på  
sss@frambu.no eller praktisk ansvarlig 
Linda Elton på  
kurs@frambu.no.  
Du kan også ringe 
Frambu på telefon  
64 85 60 00.

det kun den enkelte som kan endre eller 
skape den dagen man ønsker. Ønsker du 
å lese mer om denne inspirerende dama, 
kan du ”besøke” henne på Olssbegeist-
ring.no

Etter å ha blitt trollbundet i 1,5 time 
gikk praten lett rundt middagen, som vi 
avsluttet dagen med. Alle fremmøtte ut-
trykte at det hadde vært en givende og fin 
dag, med mye inspirasjon og mange gode 
likepersonssamtaler.

Vokalgruppa DIS sørget for vakker musikk.

Hyggelig da FFM i Buskerud markerte 20 år.
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Styret i FFM i Østfold:  
Bli med på arrangementene!
Vi har hatt årsmøte i FFM i Østfold, og hadde en fin samling.  
Vi koste oss med god mat og mange gode samtaler. Det nye  
styret ble valgt.  

Det ble diskutert nye arrangementer 
og kurs vi ønsker å gjennomføre. 

Vi ønsker gjerne at våre medlemmer vil 
komme med innspill til aktiviteter og 
ting vi kan prøve å få gjennomført. Vi har 
planlagt mange sosiale og hyggelige sam-
menkomster for 2016. Det er bare å bli 
med, da er du med på å holde foreningen 
aktiv.

Planer resten av 2016:

Bowling vår og høst: med mulighet for  
hjelperampe for deg som sitter i rullestol. 
Vi koser oss med mat og en hyggelig prat 
etter bowlingen.

Kieltur: Vi skal arrangere Kieltur i år 
også. Båten går fra Oslo til Kiel i Tysk-
land.  Kielturen går blant annet ut på å 
være sammen med både nye og gamle 
medlemmer i Muskelforeningen. Vi 
holder kurs og spiser god mat. Kielturen 
er en utrolig koselig og fin tur. Hvis du er 
glad i god mat, shopping og vil se  

underholdningsshow, har du kort avstand 
til alt. Det er godt tilrettelagt for rullestol-
brukere på hele båten. Det blir valgt te-
maer for kurs som vil passe for de fleste. 
Kom gjerne med forslag til kurs på båten.  

Vi ønsker å arrangere likepersonssam-
linger, og skal også prøve å få til fag-
kurs om tilrettelegging i egen bolig. Det 
avhenger selvsagt av om det er interesse 
for temaet.

Grillfest: En koselig og sosial sammen-
komst med likepersonskurs. Alle tar med 
noe godt å spise. 

Vi i styret i FFM i Østfold håper du har 
anledning og mulighet til å delta på ar-
rangementene.  Jo flere, desto bedre. Du 
er hjertelig velkommen. Hvis du ønsker 
mer informasjon om arrangementene/
kursene, ta gjerne kontakt.

Styret i FFM i Østfold

Forskningsfondet  
for nevromuskulære 
sykdommer

Erik Allums legat  
for Duchennes  
muskeldystrofi

HAR DU BEHoV 
FoR PRoSJEkTSTØTTE 

ELLER MIDLER 
TIL AkTIVITET?

Søknadsfrist
15. september

2016

Søknadsinfo på
www.ffm.no

Det nye styret i FFM i Agder
Foran f.v.:  
Syvert Skagestad (leder), 
Elin Sunde (sekretær), 
Torfinn Dybesland  
(nestleder).

Bak f.v.:  
Magnus Igland  
(styremedlem),  
Helge Holmegård (første  
varamedlem), Anne-Lise 
o. Andersen (kasserer), 
Anna Cecilie Skagestad 
(andre varamedlem)

Vi planlegger medlemstur til Ålborg i 
Danmark 25.-28. august. Egenandelen 
vil være lav, og vi kjører med privat- 

biler. Ta kontakt med styret (Syvert 
eller Elin) for påmelding eller mer 
informasjon. Påmeldingsfrist er 1. juli. 

Medlemstur FFM i Agder
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Styremøtehelgen ble denne gang holdt på Park 
Inn på Gardermoen 4.-6. mars 2016. Helgen ble 
full av utfordringer. Etter mye arbeid ble helgen 
vellykket, og vi er en erfaring rikere.

Fredag:
Snøen lavet ned, Park Inn var klare for 
å ta oss i mot med åpne armer, og fire 
jenter (+ 3 assistenter og en baby) var 
klare for en arbeidshelg. Vi møttes klok-
ken 16:00 for oppmøte og innsjekk, for 
deretter å hilse varmt på hverandre og ha 
en liten runde med erfaringsutveksling. 
Til middag ble det uenigheter med ser-
vitøren, da de blandet oss med en annen 
forening og bestillingen gikk i krøll. Men 
etter en stund ble ting oppklart, og mat 
ble servert så vi kunne få i oss krefter til 
morgendagens arbeid. Da mange hadde 
en lang reise, ble det tidlig kveld på alle.

Lørdag:
Vi startet dagen med en god frokost før 
FFMs regnskapsansvarlig Unni Tangerud 
ga oss et lynkurs i økonomi, etterfulgt 
av et organisasjonskurs over Skype med 
Tone Torp. Her stjal vår lille FFMU-
baby showet med sitt aller første bidrag i 

foreningen. Så ble det lunsj, og deretter et 
langt styremøte hvor vi fikk gjort veldig 
mye. Etter dette var vi ganske slitne, men 
vi holdt motet oppe, og hadde et kurs i 
mediebruk ved Line Nordal, etterfulgt av 
et skrivekurs ved Randi Nordnes, hvor vi 
skrev et eventyrlig innlegg til bloggen. Et-
terpå gikk vi fornøyde til middag, spiste 
oss gode og mette og ble fort trette. Vi sa 
raskt god natt etter noen få runder med 
kortspill på slutten av dagen.

Søndag:
Helgen var slutt, mange av oss var utrolig 
slitne, og noen helt kaputt. Men fornøyde 
var vi, etter en god, effektiv arbeidshelg! 
Under evalueringen kom det frem at vi 
ikke var helt fornøyd med hotellet, da det 
hadde blitt rot i bestillingen. Vi hadde 
likevel en hyggelig helg, og ser frem til 
å treffes igjen for å starte neste kapittel i 
FFMUs historie: Årsmøtet. Takk for laget, 
alle sammen!

En effektiv 
styremøtehelg

TEkST: STYRET I FFMUNNok et årsmøte er vel gjennom-
ført, og FFMU har fått et nytt 
styre. Karin Margrethe Dons 

Ranhoff og Mulan Friis har blitt valgt inn 
i styret, og vi er klare for et nytt år med 
ny energi! Det er et rent jentestyre denne 
gangen, men skikkelig “girlpower” skal 
ikke undervurderes! 

Sommeren står for tur, og ferien er etter-
lengtet for mange. En travel hverdag kan 
være tøff, så en eksotisk reise til Maldi-
vene, en shoppingtur til New York eller 
en strandferie i Spania kan være akkurat 
det som trengs for å samle krefter og 
forberede seg til hverdagen starter igjen 
til høsten. 

Vi i styret jobber videre, men har litt 
mindre på agendaen i tiden fremover. 
Det har vært en hektisk tid med planlegg- 
ingen av årsmøtet, men det var verdt 
alle sene kvelder når jeg så ansiktene til 
“gjengen”. I tiden fremover kommer vi til 
å jobbe med flere spennende ting, så følg 
med på bloggen og Facebooksiden vår 
etter hvert som det kommer ut informa-
sjon. 

Vi er nå også på Instagram, følg oss på 
“FFMUNGDOM”!

Jeg vil ønske alle en riktig god sommer! 

Med vennlig hilsen
Line Nordal
Leder, FFMU

Foto: Colourbox
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Jentene styrer FFMU! 
Line Nordal – leder 
Jeg heter Line Nordal, og er 21 år. Jeg bor på 
Ellingsøya i Ålesund med samboeren. Jeg har 
SMA3, og brenner for å synliggjøre muskelsyk-
dommer slik at vi kan bli bedre forstått. Jeg har 
vært leder i FFMU siden oktober 2014, og trives 
svært godt med det. Min første erfaring med 
foreningen var når jeg var 16 år og mamma 
“tvangsmeldte” meg på kurs. Etter det har jeg 
reist ved alle muligheter. På fritiden liker jeg å 
shoppe, pusle, tegne, se på tv-serier eller plage 
nestleder Randi med meldinger til alle døgnets 
tider. Jeg har en nusselig hund som heter Suki. 
Mange vil beskrive meg som en kontrollfreak, 
jeg liker å ha kontroll! 

Randi Nordnes – nestleder 
Jeg heter Randi Nordnes, er 22 år og har Spinal 
Muskelatrofi type 3. Jeg bor fortsatt i lille Volda 
med samboeren, og trives godt her så lenge det 
ikke er så kaldt at jeg ikke får bli med venner ut 
på (lands)by'n for å feste. På fritiden liker jeg å 
være med venner, og ellers strikke eller spille på 
Xboxen på rolige dager. Jeg er eventyrlysten, så 
på sommeren drar jeg gjerne på telttur, sykler 
tandemsykkel eller padler med tandemkajakk. 
Jeg er også på arbeidstrening hos NordvestPro-
fil i Ørsta, hvor vi gjør alt fra trykking av klær 
til bildekor. Jeg er VELDIG pratsom og åpen, så 
det er enkelt å bli kjent med meg. Ellers liker jeg 
å se det positive i alt og omgi meg med herlige 
folk!

Karin Margrethe Dons Ranhoff –  
økonomiansvarlig
Jeg heter Karin Margrethe Dons Ranhoff, er 
33 år og har Spinal muskelatrofi type 2. Jeg er 
bosatt i Sandvika, men oppvokst i Stavanger. 
Jeg har vært medlem av FFM siden jeg var liten, 
og vært med i FFMU siden det ble startet opp. 
Har alltid sett frem til kursene med FFMU som 
en veldig fin anledning til å møte mange andre 
i samme situasjon, dele erfaringer og ha det 
sosialt. Har ikke hatt noen verv i FFMU før, 
men har 8 års erfaring fra styret i NHFU. Jeg ser 
frem til å bli med i styret i FFMU etter et par 
års pause fra organisasjonsarbeid. Jeg er utdan-
net siviløkonom, jobber 50 % som kredittkon-
sulent i DNV GL på Høvik, der jeg har vært 
ansatt i 7 år og trives godt. På fritiden liker jeg å 
handle, lage mat, lese, se på tv og prøver meg på 
litt håndarbeid innimellom. 

Ingebjørg Larsen Vogt – styremedlem 
Jeg heter Ingebjørg Larsen Vogt, og blir 25 i 
sommer. Jeg bor i Asker sammen med min 
kjære samboer. Jeg er glad i fysisk aktivitet, 

musikk, sang og matlaging, særlig baking og 
prøve ut nye sunne oppskrifter. Når jeg ikke står 
på kjøkkenet, finner du meg krøllet sammen i 
sofaen med strikketøy eller en tegnebok, eller 
med en god serie på netflix. Jeg er født med en 
uspesifisert nevromuskulær sykdom, og har 
vært med i foreningen siden jeg var liten. Nå 
er det andre gang jeg sitter i styret, og jeg trives 
veldig godt, blant annet fordi jeg synes det er 
viktig å synliggjøre muskelsykdommer, pluss 
at det er deilig og ha et sted der man kan møte 
andre i samme situasjon, dele erfaringer og føle 
seg hjemme.

Alina Fismen Bjerkli – styremedlem 
Jeg heter Alina Fismen Bjerkli, og er 30 år. Jeg 
kan ikke huske hvor lenge jeg har vært medlem 
av FFMU, men det er i alle fall 10 år – og jeg er 
2. styremedlem. Jeg bor i Tromsø, det har jeg 
gjort i 24 år, og jeg trives godt, til tross for mye 
snø og bratte bakker. Tidligere har jeg studert 
psykologi, før jeg hoppet over til faglærerutdan-
ning i musikk, og nå har jeg en liten stilling 
som musikklærer på Tromsø Kulturskole. På 
fritiden sitter jeg stort sett ved pc’en, der jeg 
spiller spill, og tilbringer alt for mange timer på 
tumblr. Ellers leser jeg en del, helst fantasybø-
ker på engelsk, og hører på musikk.

Rebecca Harcourt – styremedlem
Jeg heter Rebecca Harcourt. Jeg er 31 år 
gammel. Foreløpig diagnose er Central Core 
Disease. Jeg er gift og bosatt i Sarpsborg. I 
august 2015 ble jeg mamma til lille Iselin. Dette 
er min tredje runde i FFMU-styret. Til vanlig 
jobber jeg i ekspedisjonen på Svinesund, men 
jeg er utdannet innen Øst-Asia-studier. Jeg 
skriver og snakker mandarin kinesisk. Hobbyer 
ellers er bøker, filmer, spill og håndarbeid, men 
jeg har ikke tid til slikt lenger. Jeg gleder meg 
til å jobbe videre med FFMUs nye styre, og tror 
det blir mye bra fremover.

Mulan Friis – varamedlem
Jeg er 23 år gammel, kommer ifra Oslo og 
studerer musikkdesign. På fritiden liker jeg å 
synge, spille piano og lage musikk. Jeg har ikke 
vært medlem i FFMU så lenge. I 2015 deltok jeg 
på kurs for første gang. Det satte sine spor, og 
jeg opplevde kurset som en enorm lettelse. Jeg 
har Spinal muskelatrofi type 3, og har tidligere 
slitt med å være åpen om diagnosen blant andre 
folk. FFMU har gitt meg muligheten til både å 
komme i kontakt med andre unge muskelsyke. 
Det har hjulpet meg enormt. Sammen kan vi 
dele erfaringer og lære av hverandre. Nå er jeg 
varamedlem, og stolt av å være en del av FFMU. 

Line

Randi

Karin Margrethe

Ingebjørg

Alina

Rebecca

Mulan
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kurshelg i reisens tegn
Årets kurshelg og årsmøte ble holdt på Park Inn Gardermoen 8.-10. april. 
Med tema “reiseliv for funksjonshemmede” og et nesten fulltallig seminar, 
ble det en innholdsrik og vellykket helg.

Line Nordal, leder i FFMU, åpnet 
kurs- og årsmøtehelgen fredag 
klokken 17:00 med informasjon, 

statistikkspørsmål og quiz. Her var det 
om å gjøre å vise frem det man kunne 
om språk og steder, og vinnerne av denne 
quizrunden ble Alina Fismen Bjerkli, 
Karin M. Dons Ranhoff og Karianne 
Kristiansen. Senere på kvelden ble en 
treretters middag etterfulgt av hyggelig 
kortspill før leggetid.

Reising og funksjonshemming
Lørdagen startet tidlig. Berg-Hansen 
holdt et foredrag om reising for funk-
sjonshemmede generelt, og svarte aktivt 

på spørsmål. De fortalte blant annet om 
hva de jobber med i Berg-Hansen, hva 
som er lurt og ikke lurt når en skal ut 
på reise, og hvordan ulike flyselskaper 
fungerer. Til slutt fikk vi tips til hotell og 
reisesteder som er delvis eller helt tilrette-
lagt, noe som mange ble glade for! Der-
etter var det klart for lunsj og Årsmøte.

Heftig sjakkturnering
Etter årsmøtet ble det en ny treretters 
middag, og deretter avsluttet vi lørdagen 
med spill og sjakkturnering. Åtte per-
soner meldte seg på sjakkturnering, og 
det gikk heftig for seg! Noen brukte over 
én time på én runde, men til slutt fikk vi 

en vinner. Vi gratulerer Magnus Slykov 
Nordstrøm med førsteplass i sjakktur-
neringen, og håper du koser deg med 
premiene!

Hjelpemidler på reise
Søndagen var det Hjelpemiddelsentralens 
foredrag som sto på programmet. De 
holdt et foredrag med mange gode tips 
om hjelpemidler når man skal ut å reise, 
og det ble en grei avrunding på årets 
kurshelg. Dagen ble avsluttet med evalu-
ering og avskjed. Vi takker for en flott og 
innholdsrik helg, og sees snart igjen!

FFMU hadde samlet en flott og glad gjeng på vårens kurshelg og Årsmøte.



De har vært på backpacktur Austra-
lia på tvers, kjempet seg frem på 
isbreer i Canada og rullet innover 

i trange grotter i Belgia. De har ridd på 
elefanter i Thailand, kjørt gjennom 32 stat- 
er i USA og vært på hvalsafari på Island 
og utenfor Vancouver. Astrid og Svein 
gjør til gagns alvor av drømmene sine. 

Alt er mulig!
Mottoet deres er at hindringer er til for 
å overvinnes. Alt er mulig om du vil det 
selv. Det nytter ikke å syte. Det handler 
rett og slett om å legge stoltheten til side 
og ta imot hjelp. Å ha et åpent sinn og 
tenke på at man er gjest når man kommer 
til et annet land. De leser seg godt opp på 
forhånd, og har laget et eget reiseverktøy-
sett, som fungerer godt på tur. 

Vær til stede!
– Det er viktig å være til stede i sitt eget 
liv, og ikke la noen andre bestemme over 
deg og forhindre deg fra å gjøre noe, sa 
Astrid da hun snakket om reisene sine for 
interesserte FFMU’ere. Hun og ekteman-
nen reiser landet rundt og holder fore-
drag om ulike temaer, blant annet reiseliv 
og universell utforming. Hun tok de unge 
med på en reise rundt i hele verden, og 
kommenterte lysbildene med stor humor 
og snert. Her 
var det både 
reisetips og 
mange spen-
nende utfor-
dringer, og 
et brennende 
engasjement 
som handlet 
om å gjøre 
drømmer til 
virkelighet. 
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TEkST: LINE NORDAL, RANDI NORDNES  oG 
 BERNT ROALD NILSEN
FoTo: BERNT ROALD NILSEN

Radig Årsmøte
Årsmøtet til FFMU gikk radig unna. Men så hadde de da 
også en god instruktør på sidelinjen.

Leder i foreningen, Tone Torp, sørget 
for å gi de unge akkurat passe dose 
med opplæring under Årsmøtet 

lørdag ettermiddag. Hun var også godt 
fornøyd med forberedelsene som var 
gjort av styret. 14 stemmeberettigede, 2 
observatører og 3 assistenter var til stede 
på det som ble et effektivt Årsmøte.

Et samstemt Årsmøte
Årsmeldingen for 2015 ble enstemmig 
godkjent, og overskuddet for fjoråret lød 
på cirka 100 000 kroner. FFMU har vært 
flinke til å rapportere inn aktiviteter for 
FUNKIS-midler, og omsetningen var 
større enn vanlig på grunn av Aktiv Uke. 
Både vedtektsendringer og handlingspro-
gram for 2016-18 ble enstemmig god-
kjent med små endringer. Det ble også 
budsjettet for inneværende år. Alt i alt et 
effektivt årsmøte godt ledet av Line Nor-
dal. Når det gjelder valg av styret, viser vi 
til foregående side.  

Fra drøm til virkelighet
Astrid Marianne Staale-
sen sitter i rullestol. Hun 
og ektemannen Per Svein 
reiser verden rundt.

Line nordal styrer FFMU med stødig hånd.
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Dypsekvensering 
– en effektiv metode

De fleste genetiske sykdommer 
er sjeldne, men finnes det svært 
mange forskjellige typer. Og 

derfor utgjør denne pasientgruppen til 
sammen et betydelig helseproblem. For 
pasienter med arvelige muskelsykdom, og 
deres familier, er det svært viktig å finne 
sykdomsgenet og dermed forklaring på 
deres sykdom. For den enkelte pasient 
kan dette gi økt kunnskap om årsaken til 
deres tilstand, og i noen tilfeller mulig-
gjøre mer målrettet behandling. Dessu-
ten vil den molekylære forklaringen på 
sykdomsmekanismen øke forståelse av 
basale biologiske mekanismer som igjen 
gir kunnskap om sykdom. 

Identifisering av genfeil krever at man 
«leser av» DNA sekvenser: DNA (deoksy-
ribonukleinsyre) er arvestoffets grunn-
molekyl bygget opp av 4 forskjellige 
bygningsblokker (nukleotider) - adenin, 
guanin, cytosin og tymin, som forkortes 
til A, G, C, T. Kombinasjoner av disse 
(som er det vi kaller DNA sekvensen) ut-
gjør koden som inneholder opplysninger 
cellen bruker til å produsere proteiner. 
Tradisjonelt har vi analysert ett gen om 
gangen, men for mange sykdommer er 
det imidlertid mange ulike gener som 
kan gi sykdomsbilder som det er van-
skelig å skille fra hverandre. Ved slike 
problemstillinger blir det derfor svært 
kostbart og arbeidskrevende å finne den 
genetiske årsaken til sykdommen.
Derfor har vi i Bergen tatt i bruk ny dyp-
sekvensering teknologi (next-generation 
sequencing, high throughput sequencing – 
se figur) som gjør det mulig å lese av alle 
gener (ca. 20 000) samtidig. 

I et samarbeid mellom nevrologisk av-
deling og Senter for Medisinsk Genetikk 
og Molekylærmedisin (MGM) testet vi ut 
om dypsekvensering teknologien kunne 
benyttes til å finne riktig diagnose hos 

pasienter med nevrologiske sykdom-
mer. Vi analyserte blant annet to sjeldne 
nevrologiske sykdommer – en som ga 
polynevropati, grå stær (cataract) epi-
lepsi og skjelving (tremor) og en som ga 
spastisk paraplegi (gangvansker grunnet 
økt motstand ved bevegelser). Hos den 
første familien fant vi mutasjoner i genet 
som heter AMACR, alpha-methylacyl-
CoA racemase, genet. Hos den andre 
fant vi mutasjoner i sacsin genet som 
gir en recessiv arvet spastisk ataksi med 
navnet Charlevoix-Saguenay syndom 
(ARSACS).

Forskningsprosjektet finansiert av FFM - 
Identifisering av nye typer muskelsykdom 
ved bruk av dypsekvensering – hadde 
mål å identifisere gener som forårsaker 
forskjellige typer muskelsykdom en 
okulofaryngeal distal muskeldystrofi, en 
limb-girdle muskeldystrofi (LGMD), og 
en kompleks tilstand som heter Marines-
co Sjögren syndrom (kombinasjon av grå 
stær, balansesvikt og koordinasjonsvan-
sker (ataksi), og muskelaffeksjon. 

Resultater
Okulofaryngeal distal muskeldystrofi: 
Utgangspunktet for studiet var en norsk 
familie med sykdommen, men vi fikk i 
tillegg to andre familier fra samarbeids-
partnere i  Nederland og  England. Vi 
dypsekvenserte ett medlem fra alle 3 fa-
milier, men fant ikke noen gener der alle 
tre familiene hadde mutasjoner. Vi har 
forsøkt ulike analysemodeller uten å lyk-
kes og vi har derfor startet et samarbeid 
med en forskningsgruppe i Newcastle, 
England, ledet av prof. Löchmüller. Han 
har samlet et større antall familier med 
denne sykdommen slik at vi har store 
forhåpninger om at vi sammen vil lykkes 
med å finne et eller flere sykdomsgener.

Limb-girdle muskeldystrofi: Vi har un-

dersøkt en stor familie med en dominant 
arvet LGMD. Forskningsresultatene er 
veldig positive og vi tror vi har funnet et 
helt nytt gen som forårsaker sykdommen. 
Det gjenstår fortsatt mye arbeid før vi kan 
være sikker på dette er det riktige genet 
og publisere funnet (pga. av at det er stor 
konkurranse innen dette forskningsfeltet 
vil man helst ikke offentliggjøre navn 
på genet før vi har bevist og publisert 
funnet vårt). Studier for å kartlegge hva 
proteinet gjør og hvor i muskelcellen det 
befinner seg er pågående. Vi har i tillegg 
vært i kontakt med en annen forsknings-
gruppe i England som også har en familie 
med mutasjon i det samme genet, og vi 
samarbeider med dem om videre kartleg-
ging av genfunksjon. 

Marinesco Sjögren syndrom: Her un-
dersøkte vi en norsk familie med dette 
syndromet og vi fant en mutasjon i et gen 
som heter Glucosidase, Beta (Bile Acid) 
2, GBA2. Samtidig som vi fant genår-
saken i denne familien ble det publisert 
2 studier som påviste feil i det samme 
genet som årsak til en spastisk paraplegi. 
Foreløpig har ingen funnet det samme 
som årsak til Marinesco Sjögren syndrom 
og vi holder på med sammenskriving av 
artikkel som beskriver vårt funn. 

Dypsekvensering har vist seg til å være en 
effektiv forskningsmetode og vi har lyk-
kes å finne sykdomsgenet i 2 av 3 forsøk 
med denne teknikken. Men, den er ikke 
bare forskningsanvendelig! Erfaringer fra 
dette og andre lignende forskningspro-
sjekter gjør at vi nå kan begynne å bruke 
denne nye teknologien til diagnostiske 
formål. Den nye dypsekvenseringstekno-
logien vil gi oss mulighet til å finne den 
genetiske årsaken til sykdommen hos 
mange flere pasienter enn tidligere og vil 
i fremtiden kunne være utgangspunkt for 
en mer målrettet behandling.

FoRSknInG

TEkST: LAURENCE A. BINDOFF1,2 &  
PER M. KNAPPSKOG3,4

1. DEPARTMEnT oF nEURoLoGY, HAUkELAnD UnIVERSITY HoSPITAL, BERGEn, noRWAY. 
2. DEPARTMEnT oF CLInICAL MEDICInE (k1), UnIVERSITY oF BERGEn, noRWAY. 
3. DEPARTMEnT oF CLInICAL SCIEnCE, UnIVERSITY oF BERGEn (k2), noRWAY. 
4. CEnTER FoR MEDICAL GEnETICS AnD MoLECULAR MEDICInE, HAUkELAnD UnIVERSITY HoSPITAL, BERGEn, noRWAY.
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ouge Lev livet.

BPA står for:
• Muligheten for å definere sin egen hverdag
• Ta styring og delta aktivt i samfunnet
• Leve et fritt og selvstendig liv
• Ta ansvar for sin egen tilværelse

Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta 
kontrollen over sitt eget liv. Gi full likestilling og mulighet til 
å delta på alle samfunnsområder slik at hverdagen får en 
mening. BPA står for muligheten til å leve livet – helt og fullt!

Ta kontakt med oss på www.uloba.no eller ring oss på 
telefon 32 20 59 10.
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Barn og Myasthenia gravis 
Hvor vanlig er diagnosen Myasthenia gravis blant barn? Hvordan utvikler 
den seg? Hva kan tidlig behandling bety? 

DIAGnoSE

TEkST: BERNT ROALD NILSEN FoTo: PRIVAT

Det pågår et nasjonalt prosjekt om 
Myasthenia gravis blant barn her 
i Norge. Det begynte forsiktig 

for fire år siden, og er ferdig om ett års 
tid. Seksti pasienter med diagnosen er 
med, og hele femten norske sykehus med 
nevrologisk avdeling er involvert i pro-
sjektet, som er finansiert av Universitetet 
i Oslo. Overlege/spesialist i nevrologi på 
Nevrologisk Avdeling på Rikshospitalet 
og phd-stipendiat Trine Haug Popperud 
leder prosjektet, og understreker at dette 
dreier seg om den autoimmune typen av 
Myasthenia gravis. 

Kartlegger omfanget
– Vi ønsket for det første å finne ut hvor 
mange i Norge under 18 år som har 
sykdommen, og kartleggingen viser at vi 
får 1-2 nye pasienter i denne aldersgrup-

pen i Norge hvert år. Vi har cirka 600 
pasienter med myasthenia gravis totalt i 
Norge, av disse har ca. 10% fått diagno-
sen som barn, det er omtrent det samme 
som i andre europeiske land. Du kan få 
sykdommen når som helst i løpet av livet, 
og mange får den i 20-30-årene og etter 
60-årsalder, sier Haug Popperud. 

Finnes god behandling
Det viser seg at det går stort sett bra med 
dem som får sykdommen som barn. 
Halvparten har ikke spesielle plager 
og trenger ikke medisin. Det spesielle 
med sykdommen er at det finnes god 
behandling. Sykdommen utløses ved at 
immunforsvaret ”blir litt vel ivrig” og 
går til angrep på kroppen. Det fører til at 
reseptorene som skal ta imot signaler fra 
nerver til muskler, blir brutt ned. 

Klassiske symptomer
– På barn og voksne kan man gjerne se 
det på øynene til å begynne med. Det 
utvikler seg hengende øyelokk og evt. 
dobbeltsyn. Etter hvert blir armer og bein 
rammet, og du kan merke reduksjon i 
pust og bli svak i munnområdet. Jo mer 
du da bruker kroppen for å styrke den, 
desto svakere blir du. Symptomene kan 
svinge veldig mye, du kan være helt fin én 
dag, for så å være dårlig den neste. 

Resultat av arv og miljø 
– Sykdommen er mer kompleks enn 
andre muskelsykdommer fordi både 
arv og miljø har betydning. Dette er en 
kvinnesykdom, og er særlig hyppig blant 
jenter i ung alder, mens menn kommer 
sterkt mot slutten av livet. Miljøfaktorer 
som forurensning, mentalt stress, fysisk 
belastning og bruk av vaksiner kan spille 
inn, og hormonforandringer kan også ha 
en betydning. Det er blant annet derfor 
sykdommen typisk slår ut i puberteten, 
sier Trine Haug Popperud som har hatt 
to veiledere i prosjektet. Professor i nev-
rologi, Emilia Kerty, er hovedveileder, og 
barnenevrolog Magnhild Rasmussen er 
biveileder.

” 
Det går stort sett 

bra med dem som får 
sykdommen som barn

overlege/spesialist i nevrologi på Rikshospitalet, Trine Haug Popperud, er prosjektleder for  
prosjektet om Barn og Myasthenia gravis.



I sommer er det Aktiv Uke for familier i Danmark. 
I den anledning søkte familieukekomiteen etter 
fellesassistenter. Vi fikk inn over 60 søknader! 

Å skrive søknad
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TEkST: GURO SKJETNE

Vi leste og leste og leste, og innså 
hvor vanskelig jobb det er å ut-
lyse en stilling, for så å måtte 

forkaste 90 prosent av søkerne. Det er 
liksom opplest og vedtatt at funksjons-
hindrede stiller bakerst i køen når det 
gjelder å få seg jobb, og at man aldri 
kommer til intervju om man skriver at 
man for eksempel sitter i rullestol. Da vi 
skulle velge ut søkere begynte vi å tenke, 
er det egentlig alltid sånn? 80 prosent av 
søkerne våre var godt kvalifiserte til job-
ben, men vi måtte luke ut nesten alle. Det 
var søkere som både hadde muskelsyke 
familiemedlemmer og som var nære ven-
ner av muskelsyke, men kun én av disse 
ble plukket ut av oss. Årsak? Søknaden er 
alfa og omega! 

Gode søknadstips
Det vi ville vite når vi leste søknadene 
var:
– Hvem er denne personen? Hva kan 
denne personen bidra med på leiren? 
Skjønner personen hva jobben går ut på? 
Skriver du en e-post med fire linjer om 
deg selv der du skriver at du liker å jobbe 
med barn og at vi kan ringe deg om vi vil 
vite mer om deg? You’re out. 
– Skriver du at du har hatt en relevant 

Om Likepersonsaktiviteter 
skriver Bufetat:

§ 7 Likepersonsaktiviteter:
”Med likepersonskurs menes en 
tidsavgrenset aktivitet med peda-
gogisk innhold. Det gis poeng per 
dag kurset gjennomføres, jf. § 11. 

En kursdag må ha en varighet på 
minst 2 ganger 45 minutter med 
minimum 5 deltakere inklusive 
kursleder. 

Med samtalegruppe og aktivitets-
gruppe menes en tidsavgrenset 
og temabasert samling ledet av en 
likeperson. Det gis poeng pr. dag 
samtalegruppen møtes og aktivi-
teten gjennomføres.”

stilling/frivillig arbeid, skaff deg en attest 
på det! Ellers aner vi ikke om opplysning- 
ene dine stemmer. 
– Lag deg en cv. Selv en 16-åring kan 
skrive en cv som hjelper oss å forstå 
hvem du er/hvilke kvaliteter du har.
– Jobb med søknaden din, skriv den på 
et worddokument (eller lignende) og 
legg den ved som vedlegg i en e-post. 
Det er helt greit å få hjelp med å skrive 
søknaden, selv jeg som er godt voksen får 
andre til å se over når jeg sender jobbsøk-
nader, men ikke la andre skrive søknaden 
for deg! Vi gjennomskuer raskt om en 
16-åring har skrevet søknaden eller ikke. 
– Søk individuelt. Ikke sammen en 
venn. Kanskje synes vi en av personene i 
søknaden er aktuell, men hvordan vet vi 
om den ene personen tar jobben om ikke 
vennen også får jobb? En assistentjobb 
krever selvstendighet, det signaliserer du 
ikke om du ikke søker for deg selv.

Det er fullt mulig!
Hva har dette med likepersonsarbeid å 
gjøre spør du deg sikkert om nå? Jo, det 
er nok mange av våre medlemmer som 
kunne tenkt seg å ha en liten jobb. Men 
det er ikke alltid like enkelt å selge seg 
selv inn, særlig om bare 100 prosentstil-

LIkEPERSonSSToFF

linger er utlyst. Men undertegnede er et 
levende eksempel på at det er fullt mulig 
å søke på en heltidsjobb og få den, men 
som en 50 prosent stilling. Jeg skrev 
søknaden selv, men fikk hjelp til å se 
over. Det er ikke alltid lett å utheve sine 
kvaliteter i en søknad når du innerst inne 
vet at du også trenger tilrettelegging på 
arbeidsplassen. Men det er ikke mission 
impossible å få en stilling når du er mus-
kelsyk, det krever bare sin mann/kvinne å 
skrive den rette søknaden!

Dele erfaringer?
Hva om fylkeslagene startet likeper-
sonsgrupper der medlemmer møttes 
for å dele erfaringer om det å ønske seg 
en jobb? Hvordan stå i jobben? Hva er 
utfordringene med å være en muskelsyk 
arbeidstaker/jobbsøker? Kanskje få en 
jobbcoach til å snakke litt om hvordan 
man skal selge seg inn til en stilling? Ta 
kontakt med likepersonsutvalget eller 
fylkesforeningen din om du kan tenke 
deg å delta på dette. 

Foto: Colourbox
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REHABILITERING FOR VOKSEN MED 
NEVROMUSKULÆR SYKDOM

Rehabiliteringsoppholdet varer i 3 uker og er for de over 18 år 
som er motivert til å bidra til egen rehabilitering. Det legges opp  
til trening som du klarer ut fra dine egne forutsetninger. 
Neste gruppeopphold starter i november. Søk plass nå.

INNHOLD
Man gjennomfører funksjonsvurdering og fastsettelse av mål og tiltak. 
Tverrfaglig team - i samarbeid med den enkelte pasient - setter opp en  
individuell rehabiliteringsplan. Utgangspunktet er pasientens egendefinerte 
mål for å få et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabilitringsprogram.

MÅLSETTING
• Mestring og å bedre/vedlikeholde funksjonen eller forsinke progresjonen. 
• Mestring av fremadskridingen og komplekse lidelser.
• Kartlegge og evt. bidra til bedre oppfølging av hjemmesituasjon. 
• Innlæring av egentreningsprogram. 
• Økt deltagelse i aktiviteter og sosialt, og eventuelt arbeid.

Henvisning og inntak
Henvisning sendes til:  
RVE Nord, Rehabiliteringsklinikken UNN HF, 
Postboks 1, 9038 TROMSØ

For pasienter fra andre regioner, skal man sende henvisningen til  
sin lokale helseregion.

For mer informasjon
Kontakt Kurbadet på telefon 77 66 88 00, eller besøk nettsiden: 
www.kurbadet.no
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SMARTE
TING

Enkle hverdagstips

Møbelflytter
Møbler kan være tungt å flytte for alle og enhver, men spesielt 
for muskelsyke. Jula har et sett med små hjul som kan skyves 
under møbelet, og deretter trilles dit det skal. Det gjør det mulig 
å skyve på ting som er svært tunge. Det er litt strevsomt å få 
hjulene til å peke i riktig retning, og undertegnede har derfor 
benyttet tau i hullet for å kunne styre dem uten å bøye seg ned. 
Ps. Vær forsiktig med ting som kan velte og kommoder som 
plutselig spytter ut en skuff når de står på skrå.

Et sett med 4 stk koster kr 99,90 hos Jula.no (art.nr 033197)

Solkrem med rull
Sommeren står for døren med tilhørende solfaktor, men å rekke 
alle områdene på kroppen kan være utfordrende for mange. 
Ideen om en malerrulle kan nok få mange øyne til å sperres opp, 
men redaksjonen har testet et rimelig rullesett fra Rusta med 
gode resultater. Konklusjonen ble faktisk at den fungerte bedre 
enn en selvsmører med små plastkuler som var innkjøpt fra  
Enklere liv tidligere. Kremen fordeles veldig jevnt, og det er 
svært lite krem som går tapt i selve hjelpemiddelet.

Rullesett Mini til kr 29,90 hos Rusta.no (art.nr 30301178)

Skru av lamper med fjernkontroll eller app
Du kan skru av og på varmeovner, lamper og andre gjenstander 
med fjernkontroll. Du får en 3-pakning med mottagere, som 
bare settes i støpselet for kr 228,-. Rekkevidden er opptil 30 

meter, og siden det er radiosignal og ikke infrarødt går det  
gjennom vegger og tak. 

Den litt mer avanserte kan senere utvide med et Tellstick Net 
adapter. Det plugges til ruteren din, og gjør at du kan styre 
disse mottakerne fra en app på mobilen din. Ps. Det finnes 
også ferdige startkits.

Fjernkontroll m/3 mottakere kr 229,- hos Clas Ohlson  
(art.nr 36-4602)
Tellstick Net adapter kr 998,- hos 
Clas Ohlson  
(art.nr 36-4860)
Startkit med mottake-
re og Tellstick adapter  
kr 1498,- hos  
Clas Ohlson  
(art. 36-5277)

Redaksjonsmedlem Tore Græsdal har testet alt fra  
smøring av solkrem til trilling av møbler. Les og bli lur!



Søknadsfrist: 15.juni NB!!!
Målgruppe: Barn, unge og voksne med 
diagnosen og deres familier og tjenesteyt-
ere
Kursets mål: Vi ønsker å formidle opp-
datert kunnskap om diagnosen og legge 
til rette for erfaringsutveksling om det å 

leve med Duchennes muskeldystrofi.
Har du spørsmål? Ta kontakt med fag-
lig ansvarlig David Bahr på epost dba@
frambu.no eller praktisk ansvarlig Elin 
Bredesen på kurs@frambu.no. 
Du kan også ringe oss på telefon  
64 85 60 00.

nytt&nyttig
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Tilbud til pasi-
enter med diag-
nosen Charcot-
Marie-Tooth
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges 
Kurbad arrangerer sammen med 
Nevromuskulært kompetansesenter 
et 3-ukers opphold for pasienter med 
diagnosen Charcot-Marie-Tooth.

Tidspunkt: 30.08.2016 — 16.09.2016. 
30. august 2016 ønsker RNNK velkom-
men til vårt 3-ukers gruppeopphold for 
pasienter med diagnosen Charcot-Marie-
Tooth. Dette er i samarbeid med Nevro-
muskulært kompetansesenter ved UNN 
i Tromsø.

Formålet med behandlingstilbudet
•  Gi økt kunnskap og forståelse i forhold 

til sykdommen
•  Øke funksjonsnivå og fysisk form gjen-

nom trening og annen behandling
•  Gi hjelp til å mestre sykdommen
•  Bedre hverdagen gjennom å lære mest-

ringsstrategier, finne balanse mellom 
aktivitet og hvile, utveksle erfaringer og 
være i fysisk aktivitet.

Du vil under oppholdet få tett oppfølging 
av et tverrfaglig team bestående av ergo-
terapeut, fysioterapeut, lege, sosionom/
veileder, logoped og ernæringsfysiolog. 
Oppfølging foregår både individuelt og i 
gruppe. Det legges til rette for aktivitet i 
gymsal, basseng og utendørs.
Henvisning sendes til: RVE Nord,  
Rehabiliteringsklinikken UNN HF,  
Postboks 1, 9038 TROMSØ.
Pasienter fra andre regioner skal sende 
henvisningen til sin lokale helseregion. 
For mer info: Kurbadet tlf 77 66 88 00 
eller nettsiden vår: www.kurbadet.no.

Brukerkurs om Duchenne muskel-
dystrofi 5.-9. september på Frambu
Målgruppen er barn, unge og voksne med diagnosen og deres 
familier og tjenesteytere. Frambu vil formidle oppdatert kunn-
skap om diagnosen, og legge til rette for erfaringsutveksling om 
å leve med Duchenne muskeldystrofi. 

Utviklingshem-
met i nigeria?
Utlendingsnemnda har gitt avslag på 

opphold i Norge til en familie med 
et utviklingshemmet barn, og begrunnet 
med at det er lettere å være utviklings- 
hemmet der enn her: ”Toleranse for an-
nerledeshet er generelt langt høyere i Ni-
geria enn i Norge, hvilket kan tilsi at (x) 
kan ha et bedre sosialt liv i hjemlandet 
trass i en slik diagnose,” skriver nemnda i 
avslaget. Samtidig innrømmer nemnda at 
barnet neppe vil få behandling eller spe-
sialoppfølging i Nigeria. NOAS etterspør 
hvilket faglig grunnlag det bygger på.

Kilde: Handikapnytt 

183 millioner i 
driftsstøtte
Regjeringen gir 183 millioner kroner 

i driftsstøtte til funksjonshemmedes 
organisasjoner i år. Beløpet er fordelt på 
134 organisasjoner. Samlet støtte er økt 
med 5 millioner kroner fra 2015, men da 
var det 129 organisasjoner som mottok 
midler. Pengene skal kunne gi organi-
sasjonene større muligheter til å drive 
interessepolitisk arbeid og yte service til 
sine medlemmer.

Kilde: Handikapnytt

Glemte tidsfrist 
Regjeringen glemte at Norge skal være 

universelt utformet innen 2025 da 
de skrev ny handlingsplan for universell 
utforming. Mens tidligere regjeringer har 
2025 som deadline i sine handlingsplaner 
for universell utforming, glimrer årstallet 
med sitt fravær i planen statsråd Horne la 
frem i vinter.              Kilde: Handikapnytt

Foto: Colourbox

nord-norges kurbad i vakre Tromsø.

Frambu ligger vakkert til en halvtime fra oslo. 



Sonja og Heidi er klare:

To FFM’ere til Rio
Nå har du en ekstra god grunn til å følge med når det 
braker løs i Rio de Janeiro i september. OL-komiteen har 
tatt ut skytterne Sonja Tobiassen og Heidi Sørlie-Rogne!

Det første uttaket av norske utøvere be-
kreftet det mange håpet. FFM ”sender” 
to utøvere til Paralympics i Rio. Ikke 

bare er det to fantastisk flinke skyttere, det er 
også to verdige representanter for folk med 
muskelsykdommer. Sonja bor i Tromsø, Heidi 
på Strømmen, og begge sikter høyt i Rio.

Står opp om mårran
– Det er fantastisk! Jeg har slitt for dette i flere 
år, det ligger mye arbeid bak. Det handler om 
å stå opp tidlig om mårran, og ha en plan for 
dagen. Jeg trener et par økter om dagen, både 
fysisk og mentalt i tillegg til skytingen. Etter 
OL i London har det gått opp og ned, men i fjor 
løsnet det med deltakelse i tre World Cup-fina-
ler. Før OL får jeg nytt våpen, så jeg sikter høyt 
og offensivt, sier Sonja, som har blitt sponset 
av både Bø kommune, Egil Kristoffersen AS og 
Norske Sanitetskvinner!

60 avgjørende skudd
Både Sonja og Heidi deltar med luftvåpen. 
Sonja er tatt ut både på R4 (stående) og R5 
(liggende), mens Heidi er tatt ut på R5. Det 
handler om å levere 60 skudd midt i en bitte li-
ten blink på ti meters hold. Mens Sonja begynte 
høsten 2010, startet Heidi høsten 2012. Heidi 
har hatt en fantastisk reise, kom på landslaget 
i 2015, og i år har hun sikret seg en 9.- og en 
12.-plass i World Cup-finaler. 

Lært å pushe seg selv
– Eventyret startet på Beitostølen, og det 
viste seg at jeg bor i nærheten av Norges beste 
innendørsbane på Borgen utenfor Kløfta. Jeg er 
medlem av Kisen MSL med et fantastisk klubb-
miljø, der jeg er integrert med toppskyttere. 
Skytingen har virkelig endret livet mitt. Den har 
gitt meg en herlig mestringsfølelse, spennende 
opplevelser, nye bekjentskaper og har lært meg 
å pushe meg selv. Uten mannen min hadde 
ikke dette vært mulig, for jeg har en beskjeden 
assistentordning. Jeg har satt meg et hårete mål 
for Rio, jeg går for en plass blant de åtte beste, 
sier Heidi.
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Rett før Muskelnytt gikk i trykken, kom meldingen om at to av FFMs  
medlemmer er tatt ut til Paralympics i Rio i september. Muskelnytt har  
intervjuet Sonja Tobiassen og Heidi Sørlie-Rogne om uttaket. 

På tampen

Sonja Tobiassen i dyp konsentrasjon.

Heidi Sørlie-Rogne har hårete mål i Rio.

Heidi om Sonja: 

  Hun er dedikert,  
og har ikke fått ut 

alt hun er god for. Og  
for et flott menneske!

Sonja om Heidi:

  Heidi er en flott 
skytter og en verdig 

representant for både 
FFM og Norge i OL



BLI MEDLEM I FFM!
Du får:
•  Informasjon om muskelsykdommer 

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 gjennomslags- 

kraft overfor myndigheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

•  Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

•  Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

Medlemskategorier (2015):
•  Hovedmedlem kr 350,-
•  Studenter/institusjonsbeboere halv pris
•  Husstandsmedlem (på samme  

adresse) kr 50,-
•  Støttemedlem kr 375,-
•  Abonnement kr 400,- 

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

GI En GAVE!
Vi er takknemlige for 
alle gaver til FFM og 
Forskningsfondet.

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 fødselsnum-
meret ditt. Økonomiske 
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, Fekjan 7,  
1394 Nesbru.

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.: 411 90 702,  
e-post: ffm@ffm.no og 
fondet@ffm.no.

FFM oMFATTER FØLGEnDE 
nEVRoMUSkULæRE  
SYkDoMMER:

Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-girdle 
(scapulopeoneal og scapulohumeral), 
facioscapulo-humeral-type, congenitt 
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi, 
distal muskeldystrofi, Emery-Dreifuss 
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  
muskelatrofiene (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 muskel-
dystrofi, 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 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 muskel-atrofi.
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Likepersonsutvalget

Vil du snakke med en likeperson? En likeperson er en mann eller kvinne, men først og 
fremst et medmenneske som har gjennomlevd samme situasjoner som du selv er oppe i  
eller lett kan komme opp i.

Kontaktinfo: lpu@ffm.no
Ring eventuelt kontoret til FFM: 411 90 702

Likepersonskoordinator:
Guro Skjetne

Medlem:
Laila Bakke

Medlem:
Ian Melsom

Medlem:
Tore Ødegård  

Leder:
Line Nordal
Tlf.: 902 91 125
E-post:   
linenordal22@gmail.com

Nestleder:
Randi Nordnes
E-post:   
randinordnes94@gmail.com

Økonomiansvarlig:  
Karin Margrethe Dons 
Ranhoff
Tlf.: 901 71 263
E-post:   
karinranhoff@gmail.com

1. styremedlem:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064

2. styremedlem:
Alina Fismen Bjerkli
Tlf.: 454 38 527
E-post: souvraya@gmail.com

3. styremedlem:
Rebecca Harcourt
Tlf.: 980 01 452

Varamedlem:
Mulan Friis

Valgkomiteen:

Leder: 
Kenneth Bendiksen

Medlem: 
Gabriel Wilhelmsen Hoff

FFM i Agder
Syvert Skagestad
Marviksveien 36
4631 Kristiansand 
Tlf.: 38 04 81 96 
Epost:  syskage@online.no 

FFM i Buskerud
Gro Wold Kristiansen
Storgata 6
3050 Mjøndalen
Tlf.: 908 81 793
E-post: buskerud@ffm.no

FFM i Hedmark og
Oppland
Heidi Camilla Gulbrandsen
Smiuvegen 2
2344 Ilseng
Tlf.: 993 74 534
E-post: heidgulb@online.no

FFM i Hordaland,  
Sogn og Fjordane
Ingeleiv Haugen
Stadionveien 19A
5162 Laksevåg
Tlf.: 901 67 626
E-post: ffm.hordaland. 
sognogfjordane@gmail.com

FFM i Møre og Romsdal
Bjarthild Slagnes
6146 Åheim
Tlf.: 991 26 115
E-post: sslagne@online.no

FFM i Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 H, leil. 408
8009 Bodø
Tlf.: 958 07 078
E-post:  
inger.sydnes@outlook.com

FFM i Oslo og Akershus
Tor Egil Roheim
Rolf Hofmos gate 13C 
0655 Oslo
Tlf.: 971 76 206
E-post: ffm.oslo.akershus@
gmail.com

FFM i Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.: 926 35 901
E-post: kari.bjerketvedt@
hotmail.com

FFM i Troms og Finnmark
Kontakt FFM i Nordland.

FFM i Trøndelag
Guro Skjetne
Gamle Kongevei 20A
7604 Levanger
Tlf.: 992 47 796
Epost: gskjetne@hotmail.com

FFM i Vestfold
Jørund Lothe
3085 Holmestrand
Tlf.: 954 93 802
E-post: joe.lothe@gmail.com

FFM i Østfold
Elisabeth Johannessen
Agatveien 42
1639 Fredrikstad
Tlf.: 416 70 016 
E-post:  
eljohan3@broadpark.no

FFM i Rogaland
Eli Eikje
Osebergveien 13
4028 Stavanger
Tlf.: 902 60 690
E-post: el.ei@online.no

Kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

Leder: Asbjørn Gausdal      1.medlem: Aud Jorun Løvehaug      2.medlem: Viggo Gangstad

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Fylkesforeningene

Sentralstyret

TILLITSVALGTE I FoREnInGEn FoR MUSkELSYkE

Leder:
Tone I. Torp
Tlf.: 951 64 848
E-post: tone.torp@ffm.no

Nestleder:
Vibeke Aars-Nicolaysen
Tlf.: 988 94 163
E-post: vib-aars@online.no 

Økonomiansvarlig:
Lars Bruun
Tlf.: 913 42 595
E-post: lars.bruun@ntebb.no

Landsstudiekontakt:
Johnny G. Johansen
Tlf.: 452 25 531
E-post: johgut@online.no

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

Styremedlem:
Annie Aune
Tlf.: 900 61 651
E-post: annieo@online.no

Likepersonsutvalget:
Guro Skjetne
Tlf.: 992 47 796
E-post: gskjetne@
hotmail.com

FFMUs representant: 
Line Lillebø Nordal
Tlf.: 902 91 125
E-post: 
linenordal22@gmail.com

Varamedlem:
Lise Connelly
Tlf.: 920 32 088
E-post: lise@connelly.no

Varamedlem:
Svenn-Olav Frogner
Tlf.: 938 45 882
E-post: svenno81@gmail.com

Varamedlem: 
Gustav Granheim
Tlf.:  906 57 201
E-post: g@granheim.org
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Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi deg mer 
om hvordan vi kan hjelpe deg med brukerstyrt personlig assistanse.
Human Care Assistanse AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker,
bpa@human-care.no, human-care.no.

Human Care

Friheten som ble frarøvet 
meg da jeg ble syk fikk jeg 
vunnet tilbake, og brukerstyrt 
personlig assistanse har sørget 
for at jeg kan realisere meg 
selv og leve det livet jeg selv 
ønsker. Ingrid

Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru


