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Kjære leser!

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge. 

Gjennom 13 fylkesforeninger informerer og hjelper vi muskelsyke og deres pårørende,  
og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser. 

Line Wåler
Informasjons- og  
kommunikasjonsmedarbeider

Telefon: 957 43 307

Telefontid:  
Man. til ons., kl. 11–17

E-post:
line.waaler@ffm.no

Unni Tangerud
Regnskap og medlemsregister

Telefon: 403 29 009

Telefontid:
Man., ons., tors. kl. 9–15

E-post:
unni.tangerud@ffm.no

Kristin M. Gran Rolfsnes
Forskningsfondet/ 
Erik Allums Legat

Telefon: 413 14 046

Telefontid: Tors. 9–15

E-post: fondet@ffm.no

Tollef Ladehaug
Prosjekt- og  
organisasjonsrådgiver

Telefon: 411 90 702 
Telefontid: Man. til fre. 9–15

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

Ta gjerne kontakt med  
FFM-kontorets ansatte

HIMMEL NOK TIL ALLE
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FFM sprer kunnskap om  
muskelsykdommer og  

muskelsykes livssituasjon, medvirker til 
bedre behandlingsmuligheter og støtter 
forskning omkring muskelsykdommer. 
Foreningen er med i Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) og har søster-
organisasjoner i en rekke land. 

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

Foreningen for Muskelsyke

Fekjan 7, 1394 Nesbru
Tlf: 411 90 702
E-post: ffm@ffm.no
Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042

Nok til alle

– Vi trenger ikke mer himmel – her er himmel nok til alle, skriver Lars Bremnes. 
Hans tekst og melodi inspirerer meg på flere måter. Det er driv i melodien, vi 
trenger driv når vi vil finne ut av ting og gjøre forandringer. Det er ro i teksten, 
ro trenger vi når vi vil glede oss stort over det lille. Nedenfor ser du hans talent i å 
beskrive begeistringen i det daglige.

Jeg kjenner uro for at helsevesenet og samfunnet ikke har nok til alle. Men sett at 
Norge likevel har det. Vil vi oppleve det som nok? Har vi en tydelig nok stemme til 
at våre behov blir dekket? Spørsmålene driver oss i FFM til å finne ut enda mer om 
hvordan det offentlige prioriterer og planlegger. Mange FFM-medlemmers stem-
mer gjør oss enda tydeligere. 

Alle driver på for oss selv, for vår familie, for vårt samfunn og vår verden. Mye er vi 
takknemlige for, og mye er vi utålmodige i forhold til. Vi skal gjøre så godt vi kan, 
men noen ganger er det nok å ta det med ro. ”Kan du førrklare hjertet det. Kan du 
førklar mitt hjerte, så det ikkje blir urolig for at dagen bærre kommer som den e”.

Julehøytida nærmer seg. Den fylles forhåpentligvis med glede, men kan inneholde 
vemod og sorg. Tida kommer som den er, og vi kan tillate oss å bare være. ”Å, æ 
e en drømmer, som bestandig ønska sæ mer, men i dag hadde æ tenkt å feire at æ 
faktisk eksistér' ”

Gledelig jul og godt nytt år!

Tone I. Torp
Leder i FFM

Træng' ikkje meire himmel - her e himmel nok til alle
nu når sola skinn han av ei morrastund
Træng' ikkje meire varme – æ kan sett med åpen jakke
og snakke uten frostrøyk ut av munn

Træng' ikkje andre lyda – enn den kråka bort på kaia
der ho hoppe rundt og knuse kroppeskall
Træng' ikkje mer terrasse – her e plass nok tel en klappstol
og i sneen står ei flaska, klar og kald

Kan du førrklare hjertet det Kan du førrklare hjertet det 
Kan du førklar mitt hjerte, så det ikkje blir urolig for at 
dagen bærre kommer som den e

Træng' ikkje meire sommer – for æ slepp å kleppe plænen
og april du e nu den æ like best

Æ træng' ikkje fleire venna – æ har bikkja under bordet
så hvis æ slippe ned en kjeks så blir det fest

Træng' ikkje fleire penga – for da hadde æ bærre reist bort
for å slippe å gå med tunge, brådde sko
Så hadde æ kommet hjem igjen – og fått en liten nedtur
så æ prøv å holde fortet her i ro!

Kan du førrklare hjertet det Kan du førrklare hjertet det 
Kan du førklar mitt hjerte, så det ikkje blir urolig for at 
dagen bærre kommer som den e

Å, æ e en drømmer, som bestandig ønska sæ mer
men idag hadde æ tenkt å feire at æ faktisk eksistér …
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4  MATS (27) KJØRER BILCROSS 
MED JOYSTICK 
Når Mats Bjerknes kjører bilcross, 
må pappa løfte han på plass.

7  BØR FFM VURDERE FLERE 
TILTAK FOR BARN? 
Sigbjørn Revheim har en datter 
(Isabel, 7) som har SMA type 1-2.

8  ALMA (9 ÅR) LIKER MAMMA 
AKKURAT SÅNN SOM HUN ER   
Mammaen til Alma har en mus-
kelsykdom. Hva synes Alma?

10 BRUKERNE PÅ FULL FART INN 
PÅ FAGKONFERANSEN 
Fagkonferansen i Tromsø er i 
medvind. Nå kommer brukerne.

16 NI BARN MESTRET SEG SELV 
PÅ BEITOSTØLEN 
Tre flotte uker på Beitostølen sti-
mulerte selvfølelsen så det holdt.

21 NÅ KOMMER VINTEREN. HVA 
MED Å GJØRE DEN AKTIV? 
Rebecca gir deg gode tips for en 
mer aktiv vinter.

24 ALS-TEAM ER VIKTIG NÅR 
SYKDOMMEN ANGRIPER! 
300 nordmenn har ALS. Olaf 
Aaserud er ALS-spesialist.

29 ER SKRIVING EN GOD TERAPI 
FOR MUSKELSYKE? 
Bli med muskelsyke medlemmer 
på skrivekurs med redaktøren!

Innhold

"Mamma er muskelsyk.  
Det er helt fint, noen  
ganger litt irriterende."
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TeKsT: WEBJØRN S. ESPELAND
FoTo: MATIAS NORDAHL CARLSEN og MRT/RAGNAR HILDE

Rullestol og bilcross
Mats Bjerknes (27) har allerede spydd to ganger, 
takket være nerver. Det er duket for årets viktig-
ste bilcrossløp. I Flå i Hallingdal. Roppecrossen. 
For at Mats skal få kjørt, må faren løfte ham på 
plass i bilen.



bak dem, og håpe at de kræsjer – og så 
skal jeg ta dem. Det er en god sjanse for 
at noen av konkurrentene smeller inn i 
hverandre! Mellom heatene høres lyden 
av slegge over hele depotområdet. Karos-
seri dunkes ut og skeive felger bankes til 
de blir brukbare. Styrestaget til en VW-
boble fra Gol har blitt forma til en banan. 
Det må rettes opp i løpet av 90 minutter, 
før neste heat starter. Fra Golf-panseret 
til ei jente på 15 år ryker det voldsomt. 
Hun har glemt å skru av kjølevifta.

Brann er det verste
– Det er selvsagt brann som er det verste. 
Mats kommer seg jo ikke ut av bilen på 
egen hånd, sier pappa Per Narve Bjerk-
nes. – Legen har sagt at det er greit å 
kjøre bilcross – men hvis bilen begynner 
å brenne eller velter, kan jeg skade meg 
alvorlig, sier Mats. – I verste fall kan jeg 
dø. Det er en risiko jeg velger å ta, jeg 
ville råtna på rot hjemme hvis jeg ikke 
hadde gjort dette. Det gir meg jo så mye!

Bilgal firerbande
Brødrene til Mats, Steffen (29), Ruben 
(23) og Henning (17) er også på plass. 
Steffen er bilmekaniker og kjører bare 
Ford Escort – som han har mange av. 
Det er det som er bil, sier han. Ruben 
kjører lastebil, og har dame som også 
kjører bilcross. Han kjører Mazda 626, 
og ofte kjører han land og strand rundt 
for å kjøpe bilen tilbake. Etter løpene er 
det nemlig loddtrekning om alle delta-
kerbilene, og alle bilene kan bli din for 
9000 kroner – om du kjøper et lodd til 
370 kroner. Henning (17) er på en måte 
familiens sorte får. Han er ikke hekta 

på å skru eller å kjøre, men ivrig, det er 
han. – Jeg har lyst til å bli best, sier han. 
Det er Mats som har den beste bilen. Han 
har fått disp fra budregelen i bilcross, 
det innebærer at ingen kan kjøpe den 
spesialtilpassede Nissan-modellen hans. 
Den har tross alt kosta mange titusener 
av kroner – og faren hans mange hundre 
timer med skruing.

Dugnad for Mats
På Essoen i Flå står det en meget bulkete 
VW Golf fra 80-tallet på en henger. Ei 
jente i rallydress, Iris Natten Frydenlund, 
fyller bensin. Hun har akkurat kjøpt bilen 
til den nette sum av 7000 kroner. Hvor 
gammel er du? – 15 år. 15 år?! Og du kan 
kjøre bilcross? – Ja.

I bilen foran hengeren sitter moren til 
bilcrossdebutanten – det viser seg at hun 
har hatt en viktig rolle for kjørekarrieren 
til Mats. I 2003 startet hun en innsaml- 
ingsaksjon. 130 000 kroner pluss en del 
handikapbilutstyr, ble samlet inn. Mest 
fra Flå, men hele Hallingdal var med på 
dugnaden. – Jeg tror hele Flå ble gira på 
at han skulle gjøre det bra, sier Iris.
I Roppecrossen skal 47 kjørere fra Flå 
delta – cirka fem prosent av befolknin-

MUSKELNYTT  nr.  4 – 2016 5

Pappa Per Narve dukker opp og 
installerer Mats i en gulblå Nis-
san med 286 hestekrefter. Bilen 

er totalombygd og kjøres med to små 
joysticker. For Mats kan verken gå eller 
løfte armene. Han er den eneste i verden 
som kjører bilcross som om han spilte 
dataspill, det er bare en liten forskjell. 
Dette er det virkelige liv.

Satser på en smell
Klokka er halv ti om morgenen. Mats 
er stroppet fast i bilen, snart klar for sitt 
heat. Han skal konkurrere mot Roppe-
crossens fremste favoritter. – Jeg skal lure 

Iris – 15 år og bilcrossdebutant.
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gen. Hvorfor er bygda så bilcrossgal? 
– Det er jo ikke så mye annet å finne på 
her, da, sier Steffen. – Dessuten er det jo 
fryktelig artig å rase fra seg!

Bygdas primus motor
Det er ikke vanskelig å se at kjørerne 
har det artig på banen. Lyden av motor-
brøl. Lukta av diesel og bensin. Svidde 
dekk. Og i sentrum for det hele, bygdas 
primus motor innen motorsport: Mats 
Bjerknes i rullestol. Rullestol er bytta 
ut med bilcrossbil. Styrespaken plassert 
i høyrehånden, gass- og bremsespak i 
venstre. Hjelmen trukket på. Få minutter 
igjen til første heat. Mats begynte å kjøre 
da han var rundt 8-9 år gammel. – Jeg var 
litt sterkere i føttene da, så pappa teipa 
fast foten til gasspedalen. Jeg datt mye 
da jeg var 3-4 år, og eksperter fant ut at 
jeg hadde en muskelsykdom. Jeg måtte 
begynne med rullestol da jeg var 10-11 
år. Da skjønte jeg at jeg ikke kunne gjøre 
det samme som alle andre.

Sykdommen stopper opp
Husker du hva du tenkte da du måtte opp 
i rullestolen?
– Det var ikke sånn at jeg da ble offisielt 
handikappa, det gjorde bare ting lettere – 
jeg slapp å falle hele tida. Nå har sykdom-
men stoppa opp. Det blir ikke verre enn 
dette, sier Mats. Til vanlig jobber han 
på en fabrikk der han programmerer 
maskinene som lager ventilasjonsplater. I 
fjor startet han trykkeri sammen med en 
kompis, ”Trykkebrakka”. Her designer og 
trykker han artige t-skjorter og gensere, 
bilsportklær, arbeidsklær og bilreklamer. 
Han har trykket opp store logoer med 

«Mats Racing Team» til brødrene. Tryk-
keriet ligger i lokalene til gamle lens-
mannskontoret med utsikt til alt som 
skjer i Flå sentrum. 

– Det gikk drit!
Han sitter i bilen for første gang i år. 
Starten taper han selvsagt, siden han må 
kjøre med automatgir. Boblene med mo-
toren plassert bak freser forbi ham. Han 
kaster seg rundt i svingene og legger inn 
en liten kunstpiruett etter første runde. 
– Det gikk drit. Det var umulig å kjøre, 
bilen var så stiv bak. Dekka satt ikke 
ordentlig, jeg snurra. Ja, nå kommer alle 
unnskyldningene. Men det var faktisk 
umulig, sier han. 
Det er mye man kan skylde på i bilsport, 
men ingen har vel en bedre unnskyldning 
enn Mats. Selv om han ikke bruker den. 
Han gir seg etter første heat. Det er et 
fryktelig strev å komme seg inn og ut av 
bilen, og kjedelig å sitte i bilen i halvan-
nen time før han skal kjøre neste heat. 
Dessuten elsker han å se billøp. – Det er 
nesten like gøy å se på. Og nå har både 
Steffen og Ruben tatt to heatseire hver!

All in på Tinder
For et par år siden var Mats med på et 
datingprogram på TV 2. – Å date på TV 
er ikke helt optimalt, sier han. – Men det 
gikk greit, jeg kom OK ut av det.
Men du ble ikke sammen med dama? – Det 
ble noen dater, men ikke noe fast forhold.
Er du på Tinder?  – Jeg er ”all in” på Tin-
der! Det har blitt noen dater, jeg driver 
og leiter.
I Flå er det jo ikke akkurat så mye å ta 
av. Nei, man må litt utafor Flå. Jeg reiser 

ofte til Oslo. Som regel for å dra på fylla, 
og da blir det jo aldri dame, det er helt 
sikkert! Det er utprøvd over flere år, sier 
Mats. Han og kompisene drar på Aker 
Brygge når de besøker hovedstaden. 
Drømmedama til Mats er useriøs, 
morsom, snill og fin – og hun må veldig 
gjerne bli med på løp, slår han fast.
– Og så bør hun være spontan – det er 
det viktigste. Det hender jo jeg bestem-
mer meg for å reise på løp på én dags var-
sel. For øvrig er det litt upraktisk å være 
så spontan når man sitter i rullestol.

Stjerne for en dag
Løpet går mot slutten, og ”Mats racing-
team” når ikke helt til topps. Eldstebror 
Steffen blir nummer to, mens den tredje 
av brødrene Bjerknes, Ruben, blir num-
mer seks. Mats får med seg alt dette, men 
har kanskje mer fokus på jenta ved siden 
av rullestolen hans.
Hun har tatt turen fra Drammen, én 
times kjøring, for å se Mats på banen.
– Jeg har planlagt siden i fjor sommer at 
jeg skulle komme hit, også var Mats fer-
dig da jeg kom! Jeg får vel komme tilbake 
en annen gang, sier hun.
Hvordan kjenner dere hverandre? 
– Det er et godt spørsmål.
Det lukter Tinder her? 
– Det stemmer! Haha!
Mats, hva tenker du om at damer kommer 
fra Drammen for å se på deg? 
– Det er rått. Det får meg til å føle meg 
som en stjerne – selv om jeg ikke er det.

Følg Mats på sosiale medier:

Facebook: 
https://www.facebook.com/ 
matsbsracingteam/

Instagram: matsbjerknes

www.matsracingteam.com
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I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene 
snakke rett fra levra.  Denne gang lar vi sigbjørn Revheim, far til Isabel (7) 
med sMA type 1-2, fortelle hva han mener er FFMs viktigste oppgaver.

Tiltak for barn er viktig!

Først litt om det å ha et  
muskelsykt barn?
Å være forelder til et barn med en så 
alvorlig sykdom er utfordrende og 
lærerikt, man lærer seg f.eks. å bli litt 
hjelpemiddeltekniker, litt ergoterapeut, 
litt fysioterapeut og litt jurist. Jeg jobber i 
100% stilling, men uten en forståelsesfull 
arbeidsgiver ville det vært vanskelig, og 
jeg vet at dette er noe mange sliter med. 
Min kone jobber redusert, og det gjør det 
en del lettere. Fordelen med å ha et barn 
med ekstra behov er at jeg får en helt 
annen nærhet enn hva jeg kanskje ellers 
ville fått.

Hvilken tilknytning har dere til FFM? 
Vi meldte oss inn kort tid etter hun fikk 
diagnosen, tenkte det var viktig å støtte 
foreningen, alle i familien er medlemmer. 
Vi har ikke vært aktive i foreningen fordi 
arrangementene ikke har vært så mye ret-
tet mot barn, men har i stedet vært med  

Sigbjørn Revheim er 39 år, gift med Sølvi og bor 
i Fjell kommune utenfor Bergen.  Hans datter 
Isabel er født i januar 2009. De begynte tidlig å 
mistenke at noe var galt, og Isabel fikk diagno-
sen SMA type 1-2 i april 2010. 

i Handikappede Barns Foreldreforening 
Hordaland, hvor jeg har vært med i styret 
de siste årene. Vi har lenge hatt et ønske 
om å få til en barnegruppe i lokalfore-
ningen til FFM, da vi vet om en god del 
muskelsyke barn som hører inn under lo-
kalforeningens område. På siste årsmøte i 
lokalforeningen ble to driftige mammaer 
valgt inn i styret, og snart blir det første 
arrangementet rettet mot barn arrangert. 
Det blir også det første arrangementet vi 
deltar på i lokalforeningen, og jeg ser for 
meg at vi blir mer aktive fremover.

Dere har vært på Musholm.  
Si litt om oppholdet?
Vi var på Musholm på familieleir i 2014 
og 2016. Det var en positiv opplevelse og 
noe vi setter stor pris på. Isabel har hatt 
stort utbytte av å delta, og det var veldig 
kjekt for henne å få prøve el-innebandy 
for første gang i sommer. El-bandystolene 
på Musholm var dessverre ikke godt nok 
tilrettelagt for Isabel, men en veldig spor-
ty Guro Skjetne stilte opp og lånte vekk 
ryggputen sin, slik at Isabel rakk frem til 
joysticken. Ikke minst treffer man mange 
hyggelige mennesker på Musholm! Det 
ble det også holdt kurs/foredrag, og disse 
holdt en høy kvalitet og var nyttige å få 
med seg.

Hva er det viktigste FFM  
bør drive med? 
Lokalt er det viktig at foreningen skaper 
uformelle treffpunkter hvor medlem-
mene kan dele erfaringer. Aktiviteter 
for ulike aldersgrupper er viktig. Kurs/
foredrag lokalt er å foretrekke i forhold til 
sentrale arrangement, da det for mange 
er vanskelig å reise vekk for å delta. Kan-
skje kurs-/foredragsholdere kan reise litt 
rundt til lokalforeningene?

Sentralt bør foreningen jobbe mest med 
interessepolitisk arbeid, og en sak de 
gjerne kan tak i er forverringen av pleie- 
pengeordingen, som går utover familier 
med de sykeste barna. Muskelsyke er en 
liten gruppe, så det er ekstra viktig at vi 
jobber med det som angår vår gruppe 
spesifikt, slik at vi også blir hørt. Jeg har 
forøvrig et godt inntrykk av den jobben 
FFM gjør sentralt.

TeKsT: BERNT ROALD NILSEN 
FoTo: PRIVAT
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LIKePeRsoNssToFF

Om Likepersons-
aktiviteter  
skriver Bufetat:

§ 7 Likepersonsakti-
viteter:
”Med likepersonskurs 
menes en tidsavgren-
set 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 minut-
ter med minimum 5 
deltakere inklusive 
kursleder. 

Med samtalegruppe og 
aktivitetsgruppe me-
nes en tidsavgrenset 
og temabasert samling 
ledet av en likeperson. 
Det gis poeng pr. dag 
samtalegruppen møtes 
og aktiviteten gjen-
nomføres.”

Aktiviteter for barn?

Det er mange barn i FFM. Muskelsyke barn, 
og barn som har et familiemedlem som har 
muskelsykdom. Kanskje har barnet til og med 
både muskelsykdom OG et familiemedlem 
med det. Det er mange aktiviteter i fylkes-
foreningene for barn. Bowling er populært, 
det samme er pizzakvelder, fotballkamper og 
hobbyverksted. Dette er arenaer der barn og 
unge møtes uformelt, man gjør egentlig noe 
annet, men kommer inn på temaer i løpet 
av de uformelle samtalene. Det blir sett på 
som et lavterskeltilbud, et tiltak som ikke er 
”skummelt”. For det kan jo være både skum-
melt og utfordrende å snakke om det å ha en 
muskelsykdom. Kanskje undervurderer vi 

barna litt? Kanskje de noen ganger trenger 
arenaer der de kan snakke om vanskelige ting, 
men samtidig oppdage at det man trodde var 
uvanlig, kanskje ikke er det? Er familien din 
ganske vanlig selv om ett eller flere familie-
medlemmer har en muskelsykdom? Hva er 
dumt, og hva er bra? 

Det er mange måter å få barn til å prate på. 
De kan skrive, de kan filme, kanskje til og 
med lage en sang? Hva med et skrivekurs for 
barn? Temaet er veldig spennende for oss i  
Likepersonsutvalget. Er det noen i fylkene 
som synes det er interessant? Ta kontakt!

Jeg har en mamma som har en muskelsykdom. Det er 
helt fint, men noen ganger litt irriterende. 

Min muskelsyke 
mamma

Hun jobber på Nord universitet, men 
hun er også opptatt med Muskelforen-
ingen. Da er jeg hos mormor.

Hun kan ikke være med og gå på ski, hun kan 
ikke løpe. Det er fordi hun har skjev rygg. DET 
ER IKKE BARE derfor. Hun er ikke like sterk 
som oss. Når jeg og bestefar går på ski, har vi 
det gøy. Men noen ganger savner jeg henne, og 
skulle ønsket at hun kunne bli med.

Vennene mine spør ikke hvorfor mamma bru-
ker rullestol. Men de vil gjerne prøve den. Noen 
er ikke interessert, noen er det. Jeg liker ikke at 
de spør om å prøve rullestolen. Da blir jeg sint, 
men jeg viser det ikke. Hvis jeg blir hentet av 
mamma på skolen, spør de andre om å få prøve 
den. Det liker jeg ikke! Når jeg har med noen 
hjem fra skolen, spør de meg om å prøve rulle-
stolen. Det liker jeg ikke!!!! Men når det er bare 
jeg, så liker jeg å kjøre rullestolen. Når vennene 
mine er på besøk, sier mamma ja til å låne bort 

rullestolen, men det er jeg som bestemmer om 
vi skal holde på med den.

Når vi går til byen, blir jeg sint fordi andre 
stirrer på mamma. Jeg blir litt IRRITERT. Men 
det beste er at jeg kan bli med på sommerleir til 
Musholm og høsttur til Sverige. Det er SKIKKE- 
LIG gøy. På Musholm får jeg nye venner. Vi 
leker, og legger oss sent. 

Mamma er veldig opptatt med Muskelforenin-
gen. Mamma er nesten en helt vanlig person da. 
Jeg skriver nesten fordi hun har jo skjev rygg og 
hull i halsen.

Jeg tenker ikke på at mamma har en sykdom, 
hun ser ikke syk ut.

JEG LIKER MAMMA AKKURAT  
SOM HUN ER.

Hilsen Alma 9 år.

TeKsT: ALMA, 9 ÅR FoTo: PRIVAT



Russerevy for Limb girdle
Mandalsrussen arrangerer russerevy hvert år.  
Etter endt revy går overskuddet til et formål  
russen selv velger.

Mandalsrussen 2012 skriver til 
Forskningsfondet:
”Etter at alt var betalt hadde 

vi rett over 60 000 kroner i overskudd, 
langt mer enn vi først hadde trodd. Så, 
hvem skulle vi donere pengene til? Dette 
var egentlig ikke noe spørsmål, vi hadde 
aldri vært i tvil. En av våre medruss – en 
klassekamerat og svært god venn – lider 
av sykdommen Limb Girdle, og det ble 
helt naturlig for oss å skulle donere over-
skuddet til forskning på nettopp denne 
sykdommen.  
På grunn av sykdommen hadde ikke han 
mulighet til å delta i revyen, men han 
hjalp likevel til, blant annet ved å la oss 

låne rullestolen i revyen. Ingen av oss 
hadde hørt om sykdommen før vi møtte 
ham, men vi har forstått at det er en 
vanskelig og kompleks diagnose å stille. 
Noen på kullet vårt har kjent vennen vår 
helt siden han fikk diagnosen som ung, 
og har sett hvordan den har påvirket ham 
og svekket ham gradvis. Han er en utrolig 
flott og oppegående type, og ser ut til å 
gjøre det veldig bra til tross for sykdom-
men. Vi ønsker fokus på sykdommen, og 
håper at vårt bidrag kan hjelpe til frem-
gang i forskningen på Limb Girdle!

For Mandalsrussen 2012: Maren Liestøl  
Jahnsen og Rebecca Løkling (revysjefer)

F5 Corpus VS er en komfortabel, sikker 
og stabil elektrisk rullestol med ståfunksjon.  
Den bidrar til økt selvstendighet og frihet. 
Samtidig som den gir mange muligheter  
er den også enkel i bruk. En ny dimensjon 
for elektriske rullestoler.

permobil.no

DEN NYE F5 CORPUS VS

NY DIMENSJON 
– NYE MULIGHETER.



TeKsT og FoTo På  
FAgKoNFeRANseN I TRoMsø:  
BERNT ROALD NILSEN
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Fagkonferanse  
   i medvind
Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer er blitt et kjent begrep 
innen fagfeltet. Nå er også brukerkunnskapen på full fart inn på arenaen.

Årets Fagkonferanse i Tromsø var den tiende i rekken. Den for-
rige konferansen var jubileumskonferansen på Hurtigruta. Årets 
konferanse var lagt opp etter den samme mal som tidligere, med 

en sterk faglig plenumsdel og parallelle sesjoner, blant annet et integrert 
Lærings- og mestringskurs for voksne brukere og pårørende. Fagkonfe-
ransen samlet deltakere fra hele landet og fagmiljøet i Norden og Stor-
britannia. Nok en gang ble Fagkonferansen i Tromsø en braksuksess.

FAgKoNFeRANseN



Brukere på Fagkonferansen:

– Før jeg setter meg

– Handler om relasjoner

– Må ikke gjemme oss

Knockout på forsamlingen

– Jeg har en ytterst sjelden diagnose som kalles 
periodisk hypokelamisk paralyse, og jeg håpet 
å treffe andre med samme diagnose, men det 
skjedde ikke, sier Jon Magnus Dahl (52) fra 
Kristiansand. Mange i familien er rammet, men 
forløpene er forskjellig, og så er det sånn at 
lammelsene er periodiske. Fram til 50-årsalde-
ren har han levd med diagnosen periodisk, nå 
er lammelsene i ferd med å bli en permanent 
tilstand. Jon Magnus er nytt medlem i FFM, 

og greier seg foreløpig uten rullestol, men med 
stokk.
Han synes konferansen var nyttig, både sosialt 
og faglig. Jon Magnus jobber med TV- og 
videoproduksjon i Sanden Media, og er i ferd 
med å lage en dokumentar om sitt eget liv som 
heter ”Før jeg setter meg”. Nettopp derfor var 
han på søken etter hva det betyr å sette seg i en 
rullestol. Det fikk han i fullt monn på konfe-
ransen. 

– Dette er kjempebra, sier Dan-André Knutsen-
Øy og smiler. Han er bror og pårørende til 
Helene Knutsen-Øy, med diagnosen dystrofia 
myotonika type 1. Familien er medlem av FFM 
i Vestfold. Når Helene skulle være med på kon-
feransen, stilte han selvsagt opp for henne. Det 
var utrolig nyttig og lærerikt. 
– Vi får nok desidert mest ut av brukerparal-
lellen, og jeg kan se at det er virkelig godt for 
Helene å være her. Hun er mer avslappet og får 
mye mer ut av det når hun ikke er alene, og for 

meg er det både en plikt og en lyst å stille opp.  
I dag har vi lært om mindfulness og smerte-
lindring og det å være til stede i sitt eget liv. Det 
er jo egentlig noe alle har godt av, så for meg er 
dette helt topp. Helene går på kognitiv terapi, 
og vi har lært litt om det også. Og så var det jo 
hyggelig med flott middag og underholdning og 
mingling etterpå, dette handler jo om å etablere 
relasjoner. Vi avsluttet kvelden med kortspill, 
og klokka ble halv to før vi la oss i natt, sier en 
svært fornøyd Dan André Knutsen. 

Atle Vidar Hansen fra Fredrikstad har CMT. 
Han og kona deltok på brukerparallellen, og 
synes det var fantastisk med et lite pusterom 
i hverdagen, som ellers er travel. Atle Vidar 
jobber som utdanningsleder på Kalnes Vide-
regående, og er svært fornøyd med å ha 50% 
arbeidsoppgaver i 100% arbeidstid. 
– Det er viktig å holde seg oppdatert og treffe 
likesinnede. Vi må jo være positive og ta til oss 
så mye kunnskap og erfaring som mulig! Jeg 
har med meg en PP-presentasjon med et eget 
anti-sutre-opplegg i tilfelle det skulle bli tid til 
overs. Jeg liker ikke passivisering, og kompen-

serer frykten med å være i overkant aktiv, enten 
på stadion til FFK, korøvelser, Odd Fellow eller 
aktiviteter med barna i familien, smiler Atle 
Vidar. Han er opptatt av å være åpen, og var 
aktiv på sesjonene i brukerparallellen. Han lot 
seg røre av foredraget til Line Nordal under 
innledningen av konferansen, og likte godt 
oppmerksomhetstreningen, som han mener er 
et viktig redskap for alle, uansett tilstand. Og 
det var godt å ha kona med, å få lov til å være 
kjærester på tur. Det eneste han savnet var et 
par timers pause i programmet for å kunne se 
seg litt rundt i Tromsø og omegn. 

– Line Nordal rørte virkelig ved noe helt  
vesentlig hos meg, sa bruker Atle Vidar Hansen 
fra Fredrikstad, og han var ikke alene. Mange 
mente at hun slo knockout på forsamlingen 
med et innlegg som handlet om den vanskelige 
overgangen mellom barn og voksen. Line er 
leder i FFMU og representerer ”den nye vinen” i 
FFM. Hun holdt innledningsforedrag i plenum 
under konferansen, og tittelen på foredraget var 
”Å være ung og muskelsyk”. 
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Irene Lund:

Mer fokus på brukerne

Kan smerte endre relasjoner?

– Brukerkompetansen er nå blitt en selvsagt del av Fagkonfe-
ransen. Derfor gleder vi oss over at hele 20 brukere deltok i år.

Smerte betyr fall i egenverdi. Usikkerhet om sin egen fremtid. 
Mindre deltakelse og mer skamfølelse og fokus på seg selv.  
Hva betyr det for dine relasjoner?

Irene Lund er veldig fornøyd med samarbei-
det med FFM om Fagkonferansen 2016. Når 
vi møter henne i en pause under konferan-

sen, er hun klar på at brukerne vil bli en stadig 
mer sentral del av Fagkonferansen. 

Gode bidrag fra FFM
– Vi synes det er bra at Annie Aune represente-
rer brukerne på en så fin måte i komiteen. I år 
har vi mye fokus på overgangen mellom barn 
og voksen, og det er også en av grunnene til at 
leder i FFMU, Line Nordal holdt plenumsfore-
drag første dagen om ”Å være ung og muskel-
syk”. Ordene hennes rørte mange, sier Lund.

Fysioterapeuter viktig
En av oppgavene til konferansen er å bidra til 
bedre systemer og forskning, og i år var flere fy-
sioterapeuter enn normalt med. Det er viktig å 
gi disse en sentral rolle i testing av nye behand-
lingsmetoder for å sikre behandlingens effekt. I 

tillegg er fagfolk av alle relevante slag velkom-
men når Fagkonferansen arrangeres. 

Tok føtter på alvor
– Denne gang var også diagnosen CMT viet 
stor plass. Legene kan for lite om CMT og føt-
ter, og konferansen tok føtter på alvor ved å vise 
kirurgisk behandling av CMT og en fysiotera-
peutisk tilnærming. Den sekvensen ble rundet 
av med en interessant sekvens om smerter ved 
nevromuskulære sykdommer. 

Internasjonal deltakelse
Fagkonferansen i år er den første der alle parter 
i NMK-samarbeidet drar lasset sammen, og 
Lund var svært fornøyd. Denne gang var også 
det også et internasjonalt engasjement utenom 
det vanlige, hele åtte deltakere kom fra Dan-
mark. Det er viktig med utveksling og hospite-
ring landene mellom, det er også noe konferan-
sen sterkt ønsker å bidra til. 

Familieterapeut Geir Vik tok for seg 
hvordan smerte kan endre relasjoner. På 
jobben, i fritidsaktiviteter, og selvsagt i 

forhold til dine nærmeste hjemme. Hva skjer 
når det stabile trues og du mister noe verdifullt?  

Normalt å benekte
Det er normalt å reagere med å benekte og 
derfor strekke seg for langt. Å bli aggressiv og 
protestere mot å miste noe av sitt vanlige liv. 
Å bli depressiv og trist fordi det er umulig å 
unngå tap. Å bli likegyldig fordi ting ikke er 
som før, ifølge Vik. Da blir det lite plass til gode 
samtaler og mindre fellesaktiviteter, og avstan-
den mellom deg og dine kjære øker. 

Utfyll hverandre
Det finnes flere måter å kompensere på. Å hjel-
pe den som lider med ALT, innebærer at den 

individuelle friheten krympes. Å bli enige om 
at Du tar ansvar for din smerte og Jeg for våre 
oppgaver kan innebære større avstand. Å late 
som ikke smerten er der, fører til at pasienten 
blir alene som smerten. Det handler mye om å 
utfylle hverandre og forstå at når livet endres 
for én, får det konsekvenser for omgivelsene.

Let etter ny balanse
Det gjelder å lete etter en ny balanse, nye 
væremåter, aktiviteter og samtaleformer, noen 
ganger kanskje nye verdier. Familieterapeut 
Geir Vik viste også til praktiske eksempler på 
hvordan man løser nye utfordringer, og minnet 
deltakerne gang på gang om at det nye i rela-
sjoner skaper usikkerhet. Men tar du det på en 
konstruktiv, seriøs måte, er det mulig å få bukt 
med usikkerhet og utrygghet som følger med 
en ny diagnose, ifølge Geir Vik. 
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Ikke legg livet på hylla! 

– Registrér deg! 

En kronisk sykdom er en trussel mot livskvaliteten din. Det  
handler om å unngå å la sykdommen få oppmerksomhet.  
Balansen mellom å kjenne og ikke kjenne etter.

Synnøve M. Jensen, faglig leder for Muskelregisteret og over- 
lege i nevrologi, fortalte at Muskelregisteret er et nasjonalt  
kvalitetsregister, der målet er bedre kvalitet på utredning,  
behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten. 

Muskelregisteret vil kunne bidra til li-
keverdige tilbud uavhengig av bosted. 
Det er en rekke fellestrekk ved mus-

kelsykdommene, samtidig som de er spesifikke. 
De er arvelige, sjeldne, har med musklene å 
gjøre og har behov for utredning og oppfølging. 
Registeret kan gi oversikt over hele sykdoms-
spekteret og forekomsten, vi kan få vite mer om 
volum, og det synliggjør pasientgruppen bedre 
og gir dermed større prioritet, ifølge Jensen.

Over 1100 registrert
Antall registrerte har steget årlig siden 2008, nå 
er over 1100 registrert. Registrering handler om 
diagnosetype, utredning, funksjonsnivå, hjelpe-
midler, medisiner og kommunal oppfølging.  

Du går på www.muskelregisteret.no for 1.gangs 
registrering, og kan også gjøre det på papir. 
Registrerte blir fulgt opp hvert femte år. 

Kartlegger forløpet
Ifølge Jensen er også formålet å måle kvali-
tet på spesialisthelsetjenesten når det gjelder 
utredning, behandling og oppfølging. Regist- 
eret kartlegger forløp/prognose og tilgang til 
fysio- og ergoterapeut. Jensen ønsker å rekrut-
tere pasienter til forskningsprosjekter, samt 
identifisere/kvalifisere pasienter tilgjengelige 
for ny behandling. Å bekrefte diagnoser, gi mer 
nøyaktige prognoser og kartlegge andre familie-
medlemmer er også en konsekvens av et bedre 
og mer fullverdig Muskelregister.   

Hva er mestring, og hva er det du abso-
lutt må mestre? Det handler om å se 
mulighetene, anerkjenne reaksjoner 

og styrke sine mentale muskler, ifølge psykolog 
Kristin Marjala og avdelingsleder Tone E. West-
gaard ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.  

Hørt om kognitiv terapi?
–Usikkerhet. Redsel. Bekymring. Tristhet. Sorg. 
Sinne. Frustrasjon. Frykt. Skyld. Skåne andre. 
Trekke seg unna. Ensomhet. Utmattelse. Søvn-
vansker. Angst. Depresjon.
Kjenner du deg igjen? Kanskje det finnes en 
utvei? En terapi? Kanskje kognitiv terapi er noe 
for deg? Marjala og Westgaard fortalte hvordan.

Begrense bekymringene
– Du har noen reelle problemer som kan løses. 
Kanskje med det samme eller etter hvert. Noen 
må du uansett leve med, kanskje du skal la dem 
tre i bakgrunnen? Det handler om å sortere, ak-

septere at tankene melder seg, sette av begren-
set bekymringstid, bestemme seg for at nok er 
nok. Å leve nå, og mindre i fortid og fremtid.

Sykdommen eller livet?
Samme situasjon kan tolkes på flere ulike måter, 
det avhenger av erfaring og omgivelser, ifølge 
Marjala og Westgaard. Er sykdommen eller livet 
i forgrunnen? Kan du motivere deg selv når du 
er sliten, og gi rom for sorg samtidig som du ser 
mulighetene? 

Du er ikke sykdommen
Et godt nettverk fremmer mestring. Gi deg 
selv en konstruktiv indre dialog og troen på at 
du kan mestre. Å akseptere er en kontinuer-
lig øvelse. Du er ikke sykdommen, du har en 
sykdom. Det gjelder å ikke la seg stoppe av be-
grensninger, men å ta imot muligheter som byr 
seg, og være til stede i sitt eget liv, ifølge Marjala 
og Westgaard.
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Kristin Marjala

Tone e. Westgaard
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Kurs om  
arvelige poly-
nevropatier

opphold for voksne 
med muskelsykdom

Frambu inviterer barn, unge  
og voksne personer med en  
arvelig polynevropati, deres  
familier og tjenesteytere til 
kurs på Frambu fra 16. til 20. 
januar 2017. 

BHSS arrangerer i samarbeid med FFM et gruppeopphold for 
voksne med muskelsykdom i perioden 19. september 2017 – 14. 
oktober 2017.

Frambu ønsker at deltakerne skal få ny 
oppdatert kunnskap om diagnosen, 

og legge til rette for erfaringsutveksling 
om det å leve med en arvelig polynevro-
pati. Søknadsfrist er 18. november.

Aktuelle diagnoser
•  Arvelige polynevropatier
•  Charcot-Marie-Tooths sykdom
•  Dejerine-Sottas sykdom
•  Hereditære motoriske og sensoriske 

nevropatier (HMSN)

Gjennom forelesninger, gruppe- 
samtaler og andre aktiviteter  
fokuserer vi på temaene

• Medisinsk informasjon 
• Hverdagen med polynevropati. Tips 

og ideer vedrørende fatigue, motiva-
sjon og energiøkonomisering

• Ytelser og tjenester
• Familieliv
• Å leve med smerter
• Tilrettelegging i barnehage og skole
• Informasjon til andre
• Brukerstemme
• Fysioterapi i praksis 

Barn med diagnose og deres søsken får et 
pedagogisk tilbud i Frambu barnehage og 
skole. Pedagogene arbeider aktivt med å 
åpne for at det er viktig å samtale om den 
sjeldne funksjonshemningen og de fleste 
barna finner dette meningsfylt.

Målgruppe
Voksne over 30 år med muskelsykdom. 
Tilbudet passer for voksne som fysisk 
og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud 
tilrettelagt i gruppe.

Mål og virkemiddel
Det overordnede målet med dette in-
tensive rehabiliteringstilbudet er å skape 
grunnlag for økt aktivitet og deltakelse 
i eget lokalmiljø, samt å opprettholde/
bedre brukerens funksjonsnivå.

Organisering og innhold
Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter 
daglig. I tillegg til et obligatorisk tilbud 
på dagtid, legges til rette for valgfrie 
aktiviteter og sosialt program på et-
termiddags- og kveldstid. Aktivitetene 
foregår innendørs, utendørs og i bas-
seng. Tilbud- et organiseres hovedsaklig i 
gruppe med fokus på aktivitetsutprøving 
og ferdighetslæring. Det suppleres med 
individuelle tilbud og spesifikk tre-
ning. Aktivitetene tilpasses den enkeltes 
forutsetninger, og bygger på det bru-
keren lar seg motivere for. I tillegg til 
tilpasset fysisk aktivitet, tilbyr vi veiled-
ning i gruppe/individuelt med fokus på 

kosthold, aktivitetslære/treningslære 
og oppfølging. Dersom bruker ikke kan 
ivareta daglige behov for ADL (aktivitet 
i dagliglivet), kan vedkommende tas inn 
sammen med assistent/ledsager.

Henvisning/søknad
Beitostølen Helsesportsenter har avtale 
med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse 
Vest. Brukere som hører til disse helse-
foretakene kan søke om rehabiliterings-
opphold på Beitostølen Helsesportsenter. 
BHSS tar unntaksvis inn pasienter fra 
Helse Nord gjennom gjestepasientord-
ning via Helse Sør-Øst. Brukere mottas 
etter søknad fra fastlege eller spesialist-
helsetjenesten. 
For mer informasjon om henvisning/søk-
nad, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

Søknadsfrist: Plassene tildeles  
fortløpende fram til 1. mai 2017.

Mer informasjon:
Beitostølen Helsesportsenter,  
Legekontoret
Tlf.: 61 34 08 00
E- post: legekontor@bhss.no  
Hjemmeside: www.bhss.no

FoTo: FRAMBU

FoTo: BEITOSTØLEN



Lucky bowlers 
i Bærum
Styret i FFM i Oslo og Akershus 

inviterte ungdommer 10-18 år med 
på Lucky Bowl i Bærum. Åtte glade 
ungdommer spilte bowling og koste seg. 
Etter en knalltøff bowlingrunde, fikk de 
glade ungdommene pizza og brus. Tre 
flinke fellesassistenter bidro til at fore-
satte kunne ha en god likepersonsprat og 
erfaringsutveksling i sofaen. En koselig 
sammenkomst for unge og foreldre!

e-læring om 
pusten vår
Styret i FFM i Oslo og Akershus var så 

heldige og få spesialfysioterapeut Brit 
Hov til å holde et PUST-kurs for våre 
medlemmer. Vi var 30 medlemmer som 
fikk høre kurslederen holde et interes-
sant kurs om ulike pustehjelpemidler. 
Midtveis i kvelden ble det servert pizza 
og brus. Medlemmene fikk sjekket ut e-
læringsprogrammet PUST og en tilhø-
rende quiz. Alt i alt en faglig god kveld, 
som vi ønsker å lage en oppfølger på.

TeKsT: GRO WOLD KRISTIANSEN 
FoTo: BERNT ROALD NILSEN FoTo: PRIVAT

Sanofi  Genzyme støtter 
forskning for fremskritt 

innenfor sjeldne lidelser 
som Pompe sykdom

G
Z

N
O

.M
YO

Z
.1

6.
01

.0
00

4

sanofi -aventis Norge AS · Prof. Kohtsvei 5-17 · 1366 Lysaker, Norway 
Tel: +47 67 10 71 00 · www.genzyme.no
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Denne kvelden handlet om å 
ta imot hjelp. Hele 29 deltakere 
fikk høre hvor lett – eller van-
skelig – det kan være.

Fagkveld i Buskerud:

Hvordan er det å ta 
imot hjelp?

Kvelden ble så interessant at vi til og 
med glemte å ta bilder! Tone Torp 

holdt foredrag – slik bare Tone kan gjøre 
det.

Mest om BPA
Når vi trenger hjelp, er det flere måter 
å organisere denne hjelpen på. Familie, 
venner, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, 
støttekontakt og brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA). Kvelden handlet mest 
om hjelp organisert som BPA. Vi fikk vite 
litt om lover og regler – vi fikk råd og tips 
om hvordan organisere BPA – og anset-
telsesprossessen av assistenter.

Bør starte tidlig
Vi snakket en del om den følelsesmessige 
siden av å bli avhengige av å ta i mot an-
dres hjelp for å få hverdagen til å fungere. 
Både for den som trenger hjelp – og for 
familien rundt. Vi fikk høre at det kan 
være lurt å starte med BPA på et tidlig 
tidspunkt – kanskje før man trenger hjelp 
til svært personlige ting. (som f.eks. dusj) 

Noen starter med kun 4 timer assistanse 
i uka – og bruker assistansen til handle-
turer, for eksempel når det begynner å bli 
plundrete å plukke med seg varer og bære 
dem ut i bilen og hjem.

Ingen rett etter 67
Man har ikke lovfestet rett til BPA etter 
fylte 67 år. Det betyr ikke at man ikke 
kan få det, men den lovfestede retten 
blir borte. Dette er noe vi håper det blir 
grepet tak i. Livet vårt fortsetter i mange 
år etter 67, og de aller fleste ønsker seg 
muligheten til et aktivt liv hele livet.

Forsøker loddsalg
Vi utvekslet erfaringer (mange hadde 
mye å dele) rundt småbord mens vi fikk 
servert god mat. Denne kvelden hadde 
vi også utlodning. De fleste av våre ar-
rangementer er gratis for medlemmene, 
og det håper vi å fortsette med, men på 
grunn av stor nedgang i våre inntekter 
over tid vil vi forsøke loddsalg på noen av 
arrangementene våre fremover. 



TeKsT og FoTo: ELISABETH LILLEGREND

Denne gangen var det i hovedsak 
en gruppe muskelsyke barn, og 
arrangert i et samarbeid mellom 

FFM og Beitostølen Helsesportssenter. 
Dessverre klarte vi ikke fylle alle plassene 
selv, så to av barna i gruppa hadde en an-
nen diagnose. Det gikk ikke mange dag- 
ene før gruppa var godt sammensveiset. 
Alle fikk nye venner, og gleden av å være 
sammen var helt overveldende. 

Mestringsfølelsen
En av målsetningene med opphold på 
Beitostølen er å prøve ut nye aktiviteter. 
Det fikk alle barna erfare. Noen fikk 
prøve ut en ny sykkel, andre klatret i 
klatreveggen for første gang, atter andre 
prøvde rullestol og noen kjørte elbandy. 
Det var herlig å se mestringsfølelsen 
vokse hos alle barna, og alle fikk virkelig 
kjenne på den – opptil flere ganger. 

Et tett program
Programmet var tett hele dagen, og når 
ettermiddagen kom var det muligheter 
for enda flere aktiviteter. Basseng, bingo, 
luftgevær skyting, hobby, film og disko 
var kveldsaktivitetene. Noen orket å være 
med på det meste av programmet, mens 
andre tok seg ekstra pauser og hvilte ut 
mellom slagene. 

Et fantastisk sted
Beitostølen helsesportsenter er et fantas-
tisk sted, hvor både barn og voksne får 
kjenne på økt mestringsfølelse på mange 
områder i tillegg til at det er uendelige 
muligheter til å få prøve ut ulike aktivite-
ter man ellers har dørstokkmil for å prøve 
ut. Etter tre uker var vårt fantastiske 
opphold over, og vi måtte ut av vår egen 
lille Beitostølenboble. Til slutt et sitat fra 
mammaen til Simen: ”Vi kom ikke lengre 
enn halvveis over Valdresflya før tårene 
trillet … da innså han at tiden var over, 
og at vennen han hadde fått vil bli sterkt 
savnet. 
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Mathea Lillegrend tar strake mestringsveien til topps.

Aron og Trygve i idylliske kanoomgivelser.

Mandag 5. september 
møttes ni barn i alderen 
6-16 år på Beitostølen 
for første gang. Noen 
visste hvem andre var, 
men de færreste kjente 
hverandre. 

Mestring på  
Beitostølen
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” 
Herlig å se  

mestringsfølelsen  
vokse hos alle barna

Mestring til vanns for Mathea, Victoria, sindre og en student.

Aron og Trygve i idylliske kanoomgivelser.

Aron og Trygve koser seg på sykkeltur.

simen Connelly maler med tunge rett i munn.

Isabell og sølvi koser seg i bassenget.

Aron olsen klar for elbandy.

Mathea i farta på Beitos tøffeste sykkel.
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7. september var det en årlig markering over 
hele verden,  der man prøver å spre kunnskap 
om Duchenne Muskeldystrofi.  Også i Norge ble  
dagen behørig markert. 

TeKsT og FoTo: TOLLEF LADEHAUG

På Frambu senter for sjeldne 
diagnoser var hele uken satt av til 
kurs om Duchenne Muskeldys-

trofi, og på selve dagen var det fagdag 
om diagnosen. FFMs leder, Tone Torp, 
publiserte også en artikkel om å leve med 
Duchenne i samarbeid med Øyvind Han-
sen og Jørgen Schille. FFM hadde egen 
stand på Egertorget i Oslo. Der delte vi ut 
ballonger og løpesedler med informasjon 
om Duchenne, FFM og nevromuskulære 
sykdommer generelt.
 
Spennende gjensyn
Julia og Martin Dewson med mamma 
Karianne Dewson og besteforeldrene Eva 
og Anders Grønstad stilte opp på Eger-
torget sammen med forfatteren Alexia 
Bohwim. Ikke bare var Alexia interes-
sert i Duchenne og FFM. Etter en stund 
viste det seg også at hun hadde vært på 

båtferie med Karianne og foreldrene en 
hel uke tretti år før det tilfeldige møtet på 
Egertorget 7. september.

Nederlandsk forsker
Internasjonalt brukes røde ballonger, 
men vi har valgt å bruke FFMs ballonger 
i grønt og hvitt. Været var nydelig, folk 
var blide og ballongene populære. Vi var 
overraskende heldige med kunnskaps-
nivået blant folk vi snakket med. Vi traff 
til og med en dame som hadde forsket 
på genomet for Duchenne i Nederland. 
Hva er oddsen for det? Hadde den jevne 
nordmann visst så mye om Duchenne el-
ler andre muskelsykdommer som henne, 
hadde vi nesten ikke trengt å stå på stand, 
men det er nok i overkant optimistisk. 
Det hjalp i hvert fall veldig på stemnin-
gen å treffe så mange interesserte. Det 
blir nok markering neste år også.  

Verdensdag for 
Duchenne muskeldystrofi

Tollef Ladehaug fra FFM-kontoret tro til på stand.

Familien Dewson/grønstad og forfatter Alexia Bohwim.



MUSKELNYTT  nr.  4 – 2016 19

 Foto: Christian H
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.



TeKsT: GUSTAV GRANHEIM
FoTo: SOLGÅRDEN

Sommeren 2016 er over, og kuldegra-
dene er i anmarsj. Selv om vi skal 
gjennom en vinter med mørketid, 

snø, glatte veier og neglsprett, er det på 
tide å tenke på neste sommerferie al-
lerede nå! I 2017 er det igjen tid for Aktiv 
Uke for ungdom. Komiteen er godt i 
gang med planlegging, og vi har ønsker 
og motivasjon til å få til en aktiv uke i 
varmere klima denne sommeren også. 
Akkurat det sørget spørreundersøkel-
sen vi utførte i vår for. Der ønsket over 
halvparten av dem som svarte seg tilbake 
til sydens varme. Ungdomsleiren på Sol-
gården i 2015 ble en kjempesuksess med 
rekordmange deltakere. Vi hadde mange 
ulike aktiviteter, og uka gikk altfor fort! 
Vi jobber derfor nå med å få til en ny 
sommerleir dit – denne gang skal det bli 
enda bedre, siden vi vet hva som finnes 
av muligheter der!

Fokus på denne uka vil igjen være 
AKTIVITET, OPPLEVELSE og VENN-
SKAP for alle! I dette ligger det at ALLE 
våre medlemmer skal kunne delta. Vi 
vil tilrettelegge både reise, opphold og 
aktivitet, og finne gode, tilrettelagte 
steder å ferdes. Alle skal føle seg trygge, 
så helsepersonell vil være tilgjengelig, og 
vi vil ha med oss fellesassistenter som kan 

hjelpe dem som trenger en håndsrekning 
i blant. Trenger du å ha med en egen  
assistent, kan denne bli med gratis.

Under uka, som vil foregå 8.-15. august, 
vil vi legge opp til aktiviteter i basseng, 
på strand, på senterets aktivitetsanlegg, 
i nærområdet og på utflukter. Det blir 
også likepersonsaktiviteter og minikurs. 
Senteret er godt tilrettelagt for rullestol-
brukere, og du kan leie hjelpemidler ved 
behov. Du kan lese mer om Solgården på 
www.solgarden.org

Vi ser frem til en aktiv og spennende uke 
med dere! Nærmere informasjon kom-
mer i neste Muskelnytt og fortløpende på 
FFMUs Facebooksider. Følg med, og følg 
oss der!

Blir du med oss til Solgården i 2017, eller 
ønsker du mer informasjon? Ta gjerne 
kontakt med oss på aktivuke2017@ffm.no 

Med vennlig hilsen
Aktiv Uke 2017-komitéen
Leder Lin Christine Solberg
Line Nordal
Ingebjørg Larsen Vogt
Mulan Friis
Gustav Granheim
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Vinteren står for tur. Dere vet at 
det er ikke så lett å komme seg 
rundt når det er glatt, hverken 

som gående eller rullende. Vinteren 
er likevel en vakker årstid med mange 
muligheter. Du kan for eksempel fyre i 
peisen, drikke kakao og spille yatzy. Er 
du litt mer sporty kan du få med deg 
noen venner, finne frem sitski og dra ut i 
bakken. Det handler om å se muligheter 
istedenfor begrensninger. 

På bloggen forsøker vi å vise mulig-
heter. Der kan du se en video fra da 
en gjeng i Møre og Romsdal deltok på 
Ekstremsportsveko i 2015 i regi av FFM 
Møre og Romsdal. De hoppet blant annet 
fallskjerm, noe som viser at alt er mulig! 
Jeg fikk være med, det var helt utrolig. 
Jeg hadde aldri trodd jeg skulle gjøre det, 
men takket være FFM var det mulig :-) 

Foreningen har gitt meg mange gode 
minner. Styret i FFMU håper på å skape 
gode minner også fremover, og er i full 
gang med planlegging av kurs- og årsmø-
tehelgen 2017. Vi håper på å se mange da! 
Du trenger ikke hoppe ut av et fly for å 
skape gode minner. Å møte gamle kjente 
er mer enn nok. 

Vi kommer tilbake med mer informa-
sjon om denne helgen i neste Muskelnytt, 
og legger ut informasjon på blogg og 
Facebookside! Ellers vil jeg takke for nok 
et år sammen med styret, som har gjort 
en fantastisk jobb. Vi alle ønsker våre 
medlemmer en god jul og godt nyttår! 

Med vennlig hilsen
Line Nordal
Leder, FFMU

Aktiv Uke 2017 
- for ungdom
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Line Nordal, leder FFMU



TeKsT og FoTo: REBECCA HARCOURT

Jeg må innrømme at jeg er blant de 
som helst vil pakke meg inn i et teppe 
på sofaen og gå i dvale til våren kom-

mer. Surt og kaldt er ikke for meg, og snø 
er min erkefiende! Men jeg har altså lært 
at også denne årstiden har sine fordeler. 
Nordmenn er som kjent født med ski på 
beina, og selv om det ikke helt gjelder 
meg, så har jeg lært meg å sette pris på 
ski. Nærmere bestemt sitski. 

Med eller uten følge
For uinnvidde er det et sete som står på 
en eller to ski. Det finnes mange typer, alt 
etter hva som passer ditt behov. Du kan 
styre selv med dine egne staver, eller ha 
ledsagerbøyle bak, slik at en person kan 
stå bak og styre. Så kjører du nedover-
bakker i full fart med vinden i håret! 
Selv jeg, som innbitt vintersportshater, 
må innrømme at det er veldig gøy. Til 
å begynne med fikk vi låne og prøve, 
men det gikk ikke lang tid før jeg søkte 
på min egen. Jeg er litt pysete, så jeg tør 

ikke kjøre selv. Jeg har alt utstyret til det 
(hjelm er et must), men fordi jeg er litt 
for svak i armene, ble det litt for mye 
knall og fall. Instruktørene har sagt at det 
er ikke styrken det kommer an på, men 
teknikken. Jeg er ikke helt overbevist, og 
har ledsagerbøyle bak, slik at min bedre 
halvdel kan stå bak med en sele mellom 
oss og geleide oss relativt trygt ned bak-
ken. 

Ispigging med staver
En annen morsom vinteraktivitet er 
ispigging. Da sitter du på en lav kjelke 
med lange skøyter under, og har korte 
skistaver i hendene. Så pigger du avsted 
bortover glattisen. Når du får dreisen på 
det, får du god fart og det er gøy å utfor-
dre seg selv på rundetider. Dette foregår 
blant annet på Valle Hovin i Oslo, hvor 
det er trening på torsdagskvelder. Der 
kan du låne kjelke, slik at du kan teste ut 
om dette er noe for deg.

Varmehjelpemidler
Noen sverger også til bortoverski på 
kjelke. De ser like ut som ispiggekjelkene, 
men har ski i stedet for skøyter under. 
Det fungerte ikke for meg, jeg kom ikke 
av flekken! Men har du litt bedre arm-
styrke, så er det sikkert moro. Jeg vet jo at 
folk fullfører Ridderrennet i slike! Er du 
typen som fort fryser på hender og føtter 
vinterstid, går det an å søke Hjelpemid-
delsentralen om varmehjelpemidler. Selv 
har jeg sokker og vanter med varmetrå-
der i. De er koblet til en stor batteripakke 
som du har på fanget når du står sitski 
eller ispigger, så her det ingen unnskyld-
ning! Nå kommer vinteren, det er bare 
å glede seg. Selv om snøen helst burde 
kommet ferdig måkt …
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Hva med en  
Aktiv vinter?
Vi som bor i Norge vet at familien Stark i  
Winterfell alltid får rett:  Winter is coming!  
Nå står den kalde årstida for døra. Rebecca klar til dyst.

Ingebjørg i farten.



TeKsT: MULAN FRIIS
FOTO: PRIVAT/SOUTHAMPTON 
SOLENT UNIVERSITY/COLOURBOx
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Student i england
”Det er ingen flere solskinnsdager i oktober.
Midt på dagen er etter klokken to,
og studenter ligger ennå og sover.
Sår hals, lite søvn, kaldt vann, og dusjen er fortsatt tett.
Alt man skulle, burde gjøre.
Skrive, jobbe, kanskje vaske noe klær.
Men ark og penner har jeg ikke sett … snurten av.
Det er ingen flere solskinnsdager i oktober.
Bare oppvask, og gamle rester fra i går.
Kjenner på presset, alt stresset.
Er det ikke herlig.
Dette er lukten av studentlivet ...

På flyplassen i London sto jeg med 
to stappfulle trillekofferter og en 
gigantisk bag som var nesten like 

stor som meg. Pluss en liten, kompakt 
håndbagasje, som jeg så vidt greide å 
løfte. I det øyeblikket var jeg utrolig glad 
for at jeg reiste sammen med tre andre 
studenter som jeg kjente fra før. Uten 
dem hadde jeg mest sannsynlig krepert 
på veien og kanskje aldri kommet ut av 
flyplassen sammen med bagasjen min. På 
mirakuløst vis kom vi oss inn i en taxi, 
som tok oss hele veien til Southampton.

Å studere i utlandet?
Så hvor begynner man? Det er jo utford- 
rende nok for de aller fleste å finne frem 
i virvaret av dokumenter og søknader. 
Noen ekstra utfordringer er det også 
om du har en muskelsykdom. Å sette av 
tid til planlegging er viktig. Det er lurt å 
ta kontakt med universiteter du vurde-
rer. Høre hvordan det er tilrettelagt for 
funksjonshemmede, hvilken standard det 
er på universitet, fasiliteter i nærheten og 
hvilke bomuligheter som er tilgjengelige.

Brukte Education Link
Jeg søkte gjennom Education Link. 
Ettersom jeg hadde studert to år på 
musikkdesign på Høyskolen Kristiania i 
Oslo, ønsket jeg å ta tredje året i utland- 
et. Høyskolen Kristiania er et privat 
universitet som gjennom Education Link 
samarbeider med flere universitet i ut-
landet. Det oppsto noen komplikasjoner. 
Spørsmål jeg hadde angående tilretteleg-
ging fikk jeg ikke svar på. Det var til tider 

svært vanskelig å komme i kontakt med 
Education Link. Alt ordnet seg etter at 
jeg tok direkte kontakt med universitet 
(Southampton Solent University). Derfor 
anbefaler jeg at du kontakter universitetet 
i god tid, så du kan få en kontaktperson 
som du kan stille de spørsmål du kom-
mer på underveis.   

Hva med stipend og lån?
I tillegg til ordinært stipend og lån hos 
lånekassen kan du søke ekstrastipend når 
du har nedsatt funksjonsevne slik som 

jeg. Jeg søkte også stipend hos Stiftelsen 
Sophies Minde. Det er viktig å merke seg 
frister, sette av tid til å skrive søknad- 
er og sende disse i tide. Det kan også 
være en fordel å få ordnet legeattester og 
andre viktige dokumenter på engelsk før 
du drar. Etter første uke på universitet i 
Southampton fikk jeg avtalt et møte med 
en studentrådgiver. Selv om jeg hadde 
informert om min muskelsykdom (SMA 
type 3), var det betryggende å prate med 
en rådgiver. Da kom også legeattesten 
min godt med.  

Mulan Friis (til venstre) og kollektivet hennes i southampton.
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Å bo i kollektiv
Å bo i kollektiv har sine fordeler og 
ulemper. Men jeg ønsket å bo sammen 
med venner. Det er dessuten rimeligere å 
leie et hus sammen enn å bo alene på en 
studenthybel. Vi fant huset på en engelsk 
nettside, og kontaktet leiefirmaet som 
hadde lagt ut annonsen. Huset ligger i et 
område hvor det bor mange studenter. 
Erkeengelsk, slitt, men sjarmerende. Et 
typisk engelsk murhus med vegg-til-vegg 
tepper i alle rom. Slitne møbler og grelle 
gardiner. Rommet mitt er i første etasje, 
og inngangspartiet er uten trapper. Å bo 
i kollektiv krever litt ekstra. Derfor er det 
viktig at du tidlig informerer de du skal 
bo med om din situasjon. Hva en muskel-
sykdom innebærer, og at du lettere blir 
sliten og trenger mer hvile enn normalt.

Så langt så godt
Jeg er utrolig glad for at jeg har valgt Eng-
land. Selv om det krevde litt å komme hit. 
England ligger ikke langt unna Norge, 

men det er en del forskjeller. Folk er utro-
lig lett å komme i kontakt med og veldig 
hjelpsomme. Omgivelsene i Southamp-
ton er dessuten optimale for dem som 

er litt ustø til bens. Her er flatt terreng 
og lite bakker. Det er dessuten sjelden 
du ser snø. Det gjør at jeg gleder meg til 
vinteren. For første gang på lenge.

gatemiljø i southampton.

spennende arkitektur i hjertet av southampton solent University
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Når ALS angriper … 
ALS (amyotrofisk lateralsklerose) angriper  
nervecellene i hjerne og ryggmarg som styrer 
musklenes bevegelser.  Nevrolog Olaf Aaserud  
er spesialist på nettopp ALS.

DIAgNose

TeKsT: BERNT ROALD NILSEN 
FoTo: PRIVAT

” 
Kunnskap om 

egen sykdom er viktig

Nevrolog olaf Aaserud

Cirka 300 nordmenn har ALS. 
Forekomsten er svakt økende, og 
gjennomsnittsalder ved diagnose 

er 55 år. Noen svært få kan leve over 20 
år etter at de er rammet. Det finnes ingen 
effektiv medisinsk behandling, men 
medikamentet riluzol (med en beskjeden 
effekt) var likevel det som fanget interes-
sen hos nevrolog Olaf Aaserud. 

ALS-team viktig
– Riluzol økte interessen for ALS i 
fagmiljøet generelt, og bidro til at vi så 
behovet for å etablere tverrfaglige ALS-
team på sykehusene. Fortsatt vet vi ikke 
hvorfor sykdommen bryter ut, men vi vet 
at muskulaturen svekkes gradvis, og at 
ALS ofte griper aggressivt inn i familiens 
liv. Teamene som er etablert ved flere sy-
kehus er viktig for oppfølgingen, sier Olaf 
Aaserud. Han roser FFM for bidraget til 
gjennomføring av første fellessamling for 
ALS-teamene i fjor.

Allsidig oppfølging
Nye medikamenter prøves, men forelø-
pig er virkningen av kurativ behandling 
beskjeden. Kanskje kan stamcellebehand-
ling bli effektiv, men foreløpig har den 
ikke slått til. Likevel kan mye gjøres for å 
bevare livskvalitet. Fysioterapi og ergote-
rapi er nødvendige deler av behandling- 
en, og det finnes teknologiske hjelpe-
midler når taleevnen svikter og tiltak ved 
tygge- og svelgvansker. Når pusteevnen 
svikter, kan bruk av maskeventilator gjøre 
livet lettere. Trakeostomi, der man lager 
en åpning i halsen og setter en kanyle i 
luftrøret, blir benyttet i mindre omfang. 
Et komplekst sykdomsbilde krever at 

pasienten bør følges opp av et tverrfaglig 
team, og ikke av fastlegen.

Syk, men sjef i eget liv
– Vår oppfølging handler først og fremst 
om å hjelpe pasienten og pårørende å 
leve med ALS. Det er viktig å være sjef i 
sitt eget liv, og ikke bli en kasteball mel-
lom ulike fagfolk og hjelpere, derfor er 
kunnskap om egen sykdom viktig. Så er 
det også slik at vi prøver å tenke gjennom 
behandlingsalternativer med pasient før 
behovet inntreffer. Sist, men ikke minst, 
oppfordrer vi pårørende til også å ta vare 
på sine egne liv når hjemmet invaderes av 
assistenter og pleiere. ALS-pasienter uten 
respirator behandles som regel hjemme, 
da er tilrettelegging og støtte i den nye 
livssituasjonen viktig for pasient og pårø-
rende, sier nevrolog Olaf Aaserud. 

Fakta om ALS

•  ALs er vanskelig å diagnostisere

•  Angriper nerveceller i hjerne  
og ryggmarg

•  5-15% utvikler frontotemporal 
demens

•  Cirka halvparten får atferds- 
forstyrrelser

•  syn, hørsel og taktilsans  
angripes ikke

•  Har ingen effektiv medisinsk 
behandling

Kilde: Muskelsvind (”FFM” i Danmark)
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SMARTE
TING å reise seg – del 2

Sengen
Hvis sengen er en ramme- eller kontinen-
talmadrass, finnes det forskjellige typer 
sokler og ben som kan byttes for å få den 
høyere. Andre senger kan bygges opp 
med klosser. Du kan ha en sengebunn 
med hev/senk inni en vanlig seng (mest 
aktuelt i dobbeltseng – stiller krav til type 
seng). En annen løsning er elektrisk seng, 
der du kan heve/senke sengen for å få en 
grei høyde for å reise deg eller flytte over 
i rullestol.

Toalettet
Hvis du planlegger nytt bad, kan et 
vegghengt toalett monteres i passe høyde. 
På eksisterende bad kan du bruke toalett-
forhøyer, som du setter på toalettet for å 
få høyere sete. Armstøtter er til god hjelp. 
En annen løsning er elektrisk toalettfor-
høyer – da kan du få hjelp nesten helt 
opp i stående. 

Dusjen
Hvis det å stå i dusjen er utfordrende, 
kan du sitte. Det finnes mange høyde-
regulerbare krakker og dusjstoler (med/
uten rygg, armlen og hjul). Noen velger 
kombinert dusj/toalettstol som kan trilles 
over toalettet og inn i dusjen. Den kan du 
benytte direkte fra sengen, gå på toalett- 
et, dusje og sitte foran speilet uten å reise 
deg mange ganger og slik sett spare på 
kreftene. Dusj/toalettstol kan ha ben m/
knotter, små eller store hjul, med/uten 
fotplater og fås med elektrisk tilt og hev/
senk så det blir lettere å komme seg opp.

Handystanga
For mange kan en handystang være god å 
støtte seg til for å komme opp, men også 
for å stå stødig når du tar av/på klær, skal 
snu deg mot rullestolen, etc. Handystang 
har ulike typer håndtak/bøyler for at du 
kan finne en god måte å bruke denne på.

Når det å reise seg fra godstolen er utfordrende,  får det meg til å tenke på de mer 
intime situasjonene.  Folk spør som regel ikke om hjelp før det blir prekært …

ergoterapeut  
Tone Edvardsen:

Varodd - opus s sengebunn Varodd - opus 90 c

etac Hi-Loo

Varodd -  
TA rettløft 

HePRo rekkverksrør/
handystang

Invacare - Aquatec 
ocean e-vip

swereco - dusjkrakk

swereco - dusjstol

Hjelpemiddel-
databasen -
Aquatec ocean
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NMK-samarbeidet

Det eneste konstante 
er forandring …
Tone Torp holdt foredraget Forandring forstyrrer på et 
fagkurs på Frambu. Som alltid hadde hun viktige ting 
på hjertet i forhold til å leve med en progredierende 
sykdom, der forandringer medfører stadig nye ut- 
fordringer. Tone sa noe som er verdt å merke seg:  
Forandring forstyrrer, men man lærer utrolig mye av det!

TeKsT: IRENE LUND

Ved slutten av 2016, kan vi se tilbake på 
et spennende år med mye forandring. 
Nye prosjekter, nye oppgaver, nye folk 

vi blir kjent med og nye utfordringer vi griper 
fatt i. Å kaste seg ut i nye prosjekter er lærerikt!

Overgang til voksen
Line Nordal var brukerstemmen på Fagkonfe-
ransen i Tromsø. Hun snakket om å være ung 
og ha en muskelsykdom. Å være ung kan by på 
en smertefull overgang til voksenlivet for alle, 
men felles er behovet for å ha venner og delta 
i samfunnet på egne vilkår. Vi må fortsette å 
fokusere på helsevesenets rolle, foreldrenes rolle 
og støtte opp under ungdommenes egne valg. 
Ansvar for egen helse må følges av god infor-
masjon og gode voksne samtalepartnere. 

Strategi for fem år
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diag-
noser har jobbet mye med å lage en strategi for 
neste 5-årsperiode. Det er foreslått fire strate-
giske områder som vi skal konkretisere i våre 
virksomhetsplaner: 

1.  Kompetansebygging
2.  Kunnskapsspredning
3.  Likeverdig tilbud
4.  Internasjonalt arbeid

Kanskje er det ikke revolusjon i den nye strate-
giplanen, men i løpet av perioden skal det skje 
en målbar forandring i form av at brukernes 
kompetanse i større grad inngår som nødven-
dig byggestein i fagfolks kompetansebygging. 

Kunnskapsspredningen skal bli mer effektiv. 
Det må bli slutt på at helsepersonell uttrykker: 
Den sjeldne diagnosen din kan vi ingenting om. 
Det er bare et tastetrykk på en PC som skal til 
for å finne oppdatert informasjon. 

Sjeldne på dagsorden
Vi går mot en ny hverdag der helsefaglige ut-
danninger setter sjeldne diagnoser på dagsord- 
en. Vi er alle sjeldne og unike, og har behov for 
persontilpasset oppfølging ved helseproblemer. 
Den faglige utfordringen som ligger i å møte 
noen som har en sykdom vi ikke har møtt 
før, virker inspirerende – ikke avskrekkende. 
Faglige nettverk for fysioterapeuter og andre 
fagpersoner er lett tilgjengelig, kurstilbud finnes 
både på nett og fysiske møteplasser.

Ta alle kanaler i bruk
Viktigst er at den som har en sjelden tilstand 
skal få raskere tilgang til gode diagnostiske 
utredningsmetoder og riktig behandling på 
linje med andre med mer vanlige sykdommer. 
Norske forskere deltar i de internasjonale are-
naene der forskning diskuteres. De bidrar med 
egne forskningsresultater som bringer ny viten. 
Personer med sjeldne diagnoser i Norge får be-
handling og kvalifisert oppfølging som i land vi 
sammenligner oss med. Det er få personer med 
hver enkelt sjelden diagnose – men til sammen 
er det mange som har lært mye gjennom å 
leve med sin egen tilstand. Helsetjenesten vil 
lære mye om alle kanaler tas i bruk, dette er en 
forandring vi hilser velkommen!

” 
Den sjeldne  

diagnosen din 
kan vi  

ingenting om
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Nytt&Nyttig

ekstra krefter

Smartdrive er en nyhet som brukere av 
manuelle rullestoler bør merke seg. 

Det dreier seg om en lett hjelpemotor, 
som byr på ekstra kraft når man kjører, 
uten å påvirke stolens egenskaper når 
den ikke brukes. Motoren, som leveres 
av Sunrise Medical, aktiviseres ved hjelp 
av et armbånd som kommuniserer med 
stolen. Smartdrive passer både til kryss- 
og fastrammestoler og veier 6 kilo.

Kilde: Handikapnytt

Databarrierer

Hver fjerde funksjonshemmet oppgir 
å ha valgt – eller blitt tvunget til – å 

slutte i en jobb på grunn av digitale barri-
erer på arbeidsplassen. Det kommer frem 
i en undersøkelse som Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet nå har gjennom-
ført. Den samme undersøkelsen viser at 
20 prosent har opplevd å ikke bli tilbudt 
jobb som følge av funksjonsnedsettelse. 
18 prosent har et inntrykk av at de ikke 
har kommet videre i rekrutteringsproses-
sen fordi arbeidsgiveren antar at søkeren 
ikke kan benytte de digitale systemene på 
arbeidsplassen.
Kilde: Handikapnytt

Tilpasset trening 
for personer 
med CMT
Treningen foregår i lokalene til  
Lysaker Fysioterapi & Akupunktur AS 
på Lysaker Torg 2 i Oslo. Treningen 
foregår i grupper på maks 5 personer, 
og er veiledet av fysioterapeut. 

Fysioterapeut med kommunal avtale 
tar inn til første vurdering og samtale, 

og gjennomgår et individuelt trenings-
program. Vi har dialog med CMT- 
spesialister i Tromsø, samt innad på  
klinikken. Treningen går over 10 uker 
med én trening i uken. Total pris: 1 500,-.

Dette er et tilbud tilsvarende trening på 
større treningssentre. Tanken vår er at 
treningen skal foregå i et behagelig miljø, 
med fysioterapeut til stedet under trenin-
gen og i tett samarbeid med fysioterapeut 
med avtale. Det er et privat initiativ, og 
det betyr at det ikke dekkes av HELFO. 
Ved behov for behandling vil det være 
mulig å få time hos fysioterapeut med 
avtale. Ta kontakt med Nikolai Due 
Strauman på tlf. 94 87 01 47 eller på mail: 
nikolai.strauman@lysaker-fysioterapi.no
Forslag til tider: mandag 15-16,       
tirsdag 15-16 eller 16-17, onsdag 15-16.

slår alarm
  

om vold
Mennesker med nedsatt funksjons-

evne utsettes for mye mer vold enn 
andre, alarmerer Nordens Välfärdscenter. 
På oppdrag fra Nordisk Ministerråd har 
senteret lagd en rapport som blant annet 
fastslår:

•  Barn med funksjonsnedsettelser har tre 
til sju ganger så høy risiko for å utsettes 
for vold som andre barn.

•  Kvinner med nedsatt funksjonsevne er 
mer voldsutsatt enn gjennomsnittet. 
Det vanlige er at vold utøves i en nær 
relasjon, av et familiemedlem og oftest 
av en eller flere menn. 

•  46 prosent av alle europeiske kvinner 
med nedsatt funksjonsevne oppgir å 
ha blitt utsatt for seksuell eller psykisk 
vold før de var 15 år. 34 prosent har 
opplevd det samme etter at de fylte 15. 
For kvinner uten funksjonsnedsettelser 
er prosenten henholdsvis 15 og 19. 

•  Vi mangler kunnskap om vold som 
rammer menn med nedsatt funksjons-
evne, men det som finnes tyder på at 
volden oftest begås av ukjente i det 
offentlige rom. 

•  Samtidig som tilgjengelige data viser at 
situasjonen er alvorlig, hevder rappor-
ten at det er betydelige mørketall. Dette 
skyldes både manglende forskning og 
at kobling til nedsatt funksjonsevne 
ikke blir registrert i statistikkene. 

Den nordiske ekspertgruppen anbefaler 
at de nordiske landene lager en kampanje 
som synliggjør volden som rammer 
funksjonshemmede. 

Kilde: Handikapnytt

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Foto: smartDrive

Innsats mot hat

I en årrekke har Berit Vegheim (bildet) 
bekjempet diskriminering og syste-

matisk arbeidet for å sette søkelyset på 
hatkriminalitet mot funksjonshemmede. 
For denne innsatsen ble hun tidligere i 
år belønnet med Stolthetsprisen 2016. 
Vegheim er daglig leder i Stiftelsen Stopp 
diskrimineringen. Hun er utdannet 
kriminolog, har vært leder i Kvinne-
fronten og Synshemmede akademikere, 
og har arbeidet med flere prosjekter i 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. 
Juryen roser Vegheim for å ha bidratt til å 
sikre funksjonshemmede et diskrimine-
ringsvern gjennom diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven. Den trekker også 
frem at Vegheim har satt hatkriminalitet 
mot funksjonshemmede på dagsorden. 

Kilde: Handikapnytt

Foto: Kaja staude Mikalsen / NRK
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KURsTILBUD I RegIoN søR 2017

”HVA MeD oss?” 
Til deg/dere med ansvar for barn med 
nedsatt funksjonsevne tilbys:

•  Samlivskurs for par

•  Oppfølgingskurs for par

•  Kurs for aleneforeldre

Kursene holdes på hotell og er ment 
som et pusterom og en inspirasjon i 

en krevende hverdag. Kursene starter fre-
dag kveld og avsluttes søndag etter lunsj. 
Plassene tildeles fortløpende. Maks. 10 
par pr. parkurs, 15 på aleneforeldrekurs. 
Egenandel kr. 1000,- pr. par, kr. 500,- pr. 
pers. for aleneforeldrekurs. Avlastning må 
ordnes selv. Se også: www.hvamedoss.no

Påmelding til  
Grenland Familiekontor, Skien.
Kontaktpersoner: 
Vera Ringdal, tlf.: 35 50 58 70
e-post: vera.ringdal@bufetat.no
Kristin Askevold, tlf.: 35 50 58 70
e-post: kristin.askevold@bufetat.no

Regjeringen foreslår å styrke barns og 
unges rett til medvirkning i forslag til 
endringer i Pasient- og brukerrettig-
hetsloven.

– I pasientens helsetjeneste må vi lytte 
til dem det angår. Det må også gjelde de 
yngste blant oss. Jeg tror at vi i den norske 
helsetjenesten er ganske flinke til å lytte 
til voksne og velformulerte pasienter, men 
jeg tror ikke vi er like flinke til å lytte til 
dem som ikke er voksne. Derfor sender vi 
nå på høring et forslag som styrker barns 
og unges rett til medvirkning og medbe-
stemmelse, sier helse- og omsorgsminister 
Bent Høie på www.regjeringen.no.

Forslag til endringer i Pasient- og 
brukerrettighetsloven
•  Barns rett til å motta informasjon og bli 

hørt skal fremgå direkte av loven, som 
en presisering av bestemmelsen om 
pasienten og brukerens rett til medvirk-
ning.

styrker barns rettigheter
•  Bestemmelsen om barns rett til å bli 

hørt når andre samtykker på vegne av 
dem blir justert. Barn skal få informa-
sjon og bli hørt fra de er i stand til å 
danne seg egne synspunkter. Barn skal 
også få anledning til å si sin mening 
før samtykket blir gitt. Dette skal gjelde 
senest fra barnet fyller sju år. Det skal 
legges vekt på hva barnet mener ut fra 
alder og modenhet.

•  Helsepersonell har en viss adgang til å 
la være å informere foreldre når barnet 
de har til behandling er over tolv år. 
Det kan for eksempel dreie seg om 
situasjoner der foreldrene er årsak til 
barnets helseproblemer, og situasjo-
nen kan forverre seg om mor eller far 
blir varslet. I forslaget som sendes på 
høring foreslås det at helse- 
personell skal få en snever  
adgang til ikke å varsle  
foreldre også når  
barnet er under  
tolv år.
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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.

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 benytte sitt lokale helseregion.

For mer informasjon
Kontakt Kurbadet på telefon 77 66 88 00, eller besøk nettsiden:

www.kurbadet.no

REHABILITERING FOR VOKSEN MED 
NEVROMUSKULÆRE SYKDOMMER
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På skrivekurs 
Seks voksne medlemmer av FFM tilbrakte siste  
helg i oktober på skrivekurs. Det ble en spennende  
og annerledes opplevelse.

TeKsT og FoTo:  
BERNT ROALD NILSEN

Kreativ skriving, hva er nå det? Bruke 
skriving som terapi i forhold til sitt eget 
liv? Er det mulig at skriving kan skape 

orden i vrimmelen av tanker og følelser, og 
hjelpe deg til å finne ro og ny innsikt? 

Motivert flokk
Det var ingen tvil om at vi var motiverte etter 
hvert som vi dukket opp torsdags kveld. Å ha 
lyst, ja, men å gjøre alvor av det? Der kom vi, 
Anne, Johnny, Vibeke, Per, Wenke og Kristbjørg. 
Og selvfølgelig Tollef, uten han hadde ikke det 
administrative på kurset gått på skinner. 

Et presist språk
Så var vi i gang, vi snakket om hvem vi var, 
hvilke erfaringer vi hadde, hva vi forventet. Vi 
lærte om ulike skrivesjangere, ulike faser i en 
tekst, ulike måter å gå til verket på. Vi skulle 
lage Den gode fortellingen. Og fikk råd og tips 
for å gjøre den så god som mulig. Vi må ha en 
idé, vi må lage en disposisjon, en konflikt er 
ikke å forakte, karakterene må være til å tro på 
og språket må være presist, ikke generelt. 

Lese teksten høyt?
Så skulle vi skrive. Skrive om Forskjellen. Sitte 
alene og skape noe vi skulle lese for de andre 
dagen etter. Skummelt å lese min egen tekst 
høyt for andre? Tvert imot, vi fikk så mange 
innspill, så mange godord, så mange velmente 
kommentarer at vi helt glemte at vi startet da-
gen med å skrive om tre ting vi ikke er så gode 
til. Dessuten hadde vi jo startet dagen før med å 
skrive om tre ting vi er gode til.  

Intervjuet seg selv
Vi leste dikt, noterte stikkord for god skriving, 
diskuterte etiske sider ved å bruke levende 
modeller, og fikk besøk av en annen forening 
som vil gjøre som oss. Og vi intervjuet oss selv, 
hamret våre tanker, følelser og erfaringer ned 
på tastaturet. Og se, det ble jo et flott intervju! 
Tenk å lese et helt intervju med seg selv høyt 
for fem andre! Når vi fikk til det, kan vi kanskje 
levere en tekst eller to til Muskelnytt, også? 

” 
Tenk å lese 

et intervju med 
seg selv høyt for 
fem andre!

På tampen

Fra venstre rundt bordet: Deltakerne Anne, Wenke, Per, Tollef, Johnny, Vibeke og Kristbjørg.



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 (2016):
•  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
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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


