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Kjære medlemmer og lesere

Jeg vil benytte anledning til å ønske dere alle et godt nytt år. I skrivende stund har 
stormen Ole herjet i store deler av landet. Jeg håper ikke det har skapt store proble-

mer for noen av dere.

Teaterstykket ”72 prosent normal” handler om å være søster til ei som bruker rulle-
stol. Det handler om å vokse opp sammen. Om første gangen hun la merke til at noe 
var annerledes i familien. Om tanker i forhold til å kunne hoppe og danse, eller ikke å 
kunne gjøre det. Skulle du ønske du kunne gå, var et av spørsmålene. Skulle du ønske 
du kunne fly, var et spørrende svar. Stykket var tankevekkende. Det fortalte at tilsyne-
latende svake også kan være sterke. Det vet jeg, men det var godt å høre det igjen. 

Jeg ble inspirert til å tenke at FFMs hovedoppgave bør være Å skape plass til forskjeller. 
Hvis vi blir tydelige på å formidle at forskjeller beriker samfunnet, vil normalbegrepet 
forhåpentligvis bli utvidet. Det vil bli normalt å gå litt rart. Det vil bli normalt å bruke 
rullestol. Det vil bli normalt å snakke litt rart. Det vil bli normalt å ha assistent eller 
ledsager. Det vil bli normalt å være i jobb selv om du ikke er som alle andre. 

Skulle jeg ønske jeg var 100% normal? Jeg vet ikke. Hvis jeg hadde vært det, ville jeg da 
vært meg? 

I Muskelnytt denne gang kan du få innblikk i hvordan det er å være søsken til en med 
muskelsykdom. Du kan også lese om hva som er gjennomført, kanskje få noen gode 
ideer og ikke minst lese om hva som planlegges fremover. 

Tone I. Torp
Leder i FFM

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. 
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”Kanskje det er vår oppgave 
å skape plass til forskjeller?”
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Skuespiller Kristin Grue vokste opp med  
en muskelsyk bror. Det forteller hun om  
i teaterstykket ”72 prosent normal”. 

NOKSÅ  NORMAL  
LILLESØSTER  

✳ Tekst og foto: Marie Laland Ekeli

Skuespiller Kristin Grue står alene 
midt på scenen. Feil. Hun sitter, 
sortkledd og sped, i en stor elektrisk 

rullestol. Det motoriserte hjelpemiddelet 
omslutter kroppen hennes, får henne til å 
se liten ut. 

– Man ser alltid stolen før man ser men-
nesket, sier hun og ser utover publikum. 
– Du er en maskin. Ikke som en termina-
tor eller en transformerdukke, men mer 
som en kjedelig maskin. En støvsuger. 
Den femti minutter lange monologen 
som spilles på Papirhuset Teater i Tøns-
berg denne oktoberkvelden, er tanke-

vekkende, (”Invalid? Det betyr in-valid. 
Verdiløs! Er det mulig!”). Med ingenting 
annet enn seg selv og stolen som rekvi-
sitt, klarer Kristin å bevege flere i salen til 
tårer. Frilansskuespilleren, kjent fra Un-
derholdningsavdelingen i NRK, skrev ”72 
prosent normal” for fem år siden, som 
student ved Teaterhögskolan i Stockholm.  
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De hadde fått i oppgave 
å lage en forestilling om 
hva som helst. 
– Jeg bare måtte gjøre 
dette. En del av meg 
tenkte ”kjedelig med 
rullestol”, men da jeg 
begynte å skrive, rant 
det ut. 

Kristins historie
Kristins historie hand-
ler om å vokse opp med 
en muskelsyk bror. Han 
heter Jan, og er blitt til 
en søster i teksten for 
å gi Kristin distanse til 
stoffet når hun er på 
scenen. Men minnene 
er ekte. Noen er hennes 
egne, andre har Kristin 
lånt fra barndomsven-
ninnen, som også har et 
søsken i rullestol. Min-
ner om å vokse opp i en 
annerledes familie. 
– Alt fortelles fra ”den 
friskes” perspektiv, 
forteller hun. 
– Og det handler blant 
annet om å alltid måtte 
føle seg så takknem-
lig. Hvis jeg hadde 
problemer, hva da med 
han? Hvor store var vel 
ikke hans utfordrin-
ger i forhold til mine? 
Hva hadde jeg å klage 
over de gangene jeg 
følte meg unormal? Hva 
kunne jeg si høyt? 
Det var hemmelige, 
forbudte, følelser, og de 
kom da Kristin begynte 
på skolen.  
– Fram til da var det å ha en storebror i 
rullestol det mest naturlige i verden. Nå 
så jeg oss utenifra, med andres blikk, og 
begynte å tenke at det var rart. Plutselig 
ble jeg flau, og det var noe jeg ikke burde 
være. Å være flau over egen familie var 
noe skammelig.

Lengsel etter det normale
Kristin holdt tett om følelsene sine 
hjemme. I stedet manøvrere hun seg 
ut av situasjoner med list og små, hvite 
bortforklaringer.  
– Vi var en sånn familie som alltid gjorde 
mye sammen. Jeg husker søndagsturene 
i skogen. Jeg syntes det var så flaut med 

”Mange spør søsteren 
min: Skulle du ikke ønske 
du kunne gå? Da svarer 

hun: Skulle du ikke ønske 
du kunne fly?”

den rullestolen! Det passet ikke med rul-
lestol i skogen. Derfor sa jeg at jeg ikke 
ville være med. Jeg sa at det var teit å gå 
på tur, selv om jeg egentlig syntes det var 
ganske koselig. Mye tenåringstrass ble 
nok veldig forsterket, sier hun. 
Som barn lengtet Kristin etter norma-
litet, og syntes Grue-familien stakk seg 
voldsomt ut i det urbane nabolaget midt 
i Oslo. 
– Vi bodde i hus, mens alle vennene mine 
bodde i leilighet. Og for å gjøre alt enda 
verre, kjøpte mamma og pappa høner!
Skuespilleren blir fjorten igjen:
– Er det mulig å bli mer rar, liksom? Selv 
om vennene mine syntes det var kjempe-

gøy hos Kristin, som 
hadde stort hus og 
trampoline og høner, 
tenkte jeg bare: ”Kan 
jeg ikke få lov til å være 
litt vanlig?” 
Så tar hun seg i det: 
– Men det er vel noe 
alle barn kjenner på? 
Det var spennende å 
komme til den lille 
leiligheten venninnen 
min bodde i, og få 
Nugatti og Grandiosa 
i stedet for hjemmela-
get pizza. Det var mer 
normalt. 

Normal / unormal
Hva er egentlig nor-
malt? I forhold til hvil-
ken standard? Hvor går 
grensen mellom vanlig 
og uvanlig? Det finnes 
ingen fasit til spørsmå-
lene Kristin stiller fra 
den opplyste scenen 
i kveld. Hun myser 
utover. Vi har fått vite 
at tittelen ”72 prosent 
normal” ikke henspil-
ler på broren, som man 
kunne tro, men er et 
anslag Kristin lander 
på om hun må plassere 
seg selv på skalaen. 
Hun er svært skeptisk 
til det normbaserte 
sorteringssamfunnet vi 
er i ferd med å dyrke 
fram. 
– I Danmark har de 
sluttet å gi foreldre ek-
stra støtte for barn med 
Downs syndrom. Siden 

du får tilbud om tidlig fosterdiagnostikk, 
er det ditt eget problem om du ikke fjer-
ner fosteret. På den måten har de begynt 
å utrydde mennesker med Downs, sier 
hun. Og grøsser. Oppveksten med Jan 
som bror har gjort henne mer vidsynt 
og empatisk, det er hun overbevist om. 
Generelt mer inkluderende overfor andre 
mennesker. Ikke så rask til å stigmatisere.  
– Nå skal det sies at det er grader av 
funksjonshemming. Broren min er res-
surssterk og selvstendig. 

Sterk / svak 
Jan Grue er kritikerrost forfatter, og har 
en doktorgrad i lingvistikk. Da han var 
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i slutten av tjueåra flyttet han alene til 
Amsterdam og har studerte ved Berkeley 
University i USA. Nå er han gift med ”en 
annen smarting”, i følge søsteren, som 
ikke er i tvil om hvem som er slektas 
største avviker. 
– Jeg stikker meg ut fra resten av fami-
lien, hvor alle er akademikere og kan 
sitte og diskutere forskningsartikler over 
middagen, sier hun. Foreldrene hennes er 
sosiologer, og faren Lars Grue har forsket 
mye på samfunnets behandling av funk-
sjonshemmede. 
– Jan har høy status i familien fordi han 
er så ekstremt intelligent. Han kan alt! 
Han har lest og lest og lest, og brukt den 
delen av kroppen. Jeg blir helt matt, sier 
hun stolt. Selv om de to alltid har hatt et 
godt forhold, (flauheten Kristin kjente på 
i tenårene brøt ikke inn i søskenskapet), 
har de vokst enda nærmere med årene. 
– Når jeg ser på filmer fra vi var små, ser 
jeg hvor lite vi har forandret oss. Jan sitter 
alltid og blar i Donald, mens jeg løper 
rundt og er bajas. Det er som om mitt be-
hov for fysisk utfoldelse ble enda sterkere 
av å ha en bror som satt stille. 
– Du sprang for dere begge? 
– Kanskje? svarer hun prøvende, som om 
hun smaker på den. 
– Det kan ha vært det. 

Elefanten i rommet
”Hvordan hadde hun vært om kroppen 
var helt frisk? Hvordan hadde vi vært som 
søsken da?” 
Utleverende, sårt, komisk, alvorlig, ømt, 
granskende – det er ikke vanskelig å finne 
adjektiver som beskriver forestillingen. 
Ved å være personlig får hun sagt noe all-
ment om annerledeshet. Og om samfun-
net. Innimellom slår det meg at dette er 
et brev fra Kristin til storebroren, som vi, 
tilskuerne, får smuglese. 
– Jan så stykket i Sverige, forteller Kristin. 

– Han ble litt stille etterpå. Vi har snakket 
om det, og han støtter meg, men jeg tror 
han syntes det var rart å høre ting jeg 
ikke hadde fortalt ham før …  
– Fra en scene? 
– Ja.
Hun rynker panna. 
– Jeg tror det jeg savnet i oppveksten, var 
å være med. Jeg har snakket med moren 
min, og hun sier de prøvde å skåne meg. 
Ikke gi meg ekstra ansvar. De har vært 
utrolig flinke til å behandle Jan og meg 
likt, men i ettertid skulle jeg ønske jeg var 
mer inkludert i ting. 
– Er det viktig at foreldre inkluderer søsken 
til barn med spesielle behov? 
– Jeg tror det, selv om jeg vet at det er 
vanskelig. ”Vi visste ikke,” sier mamma til 
meg, ”jeg var i tidlig trettiåra, jeg gjorde 
så godt jeg kunne.” Jeg tror man bør 
sette seg ned med alle søsknene, på ulike 
måter, og spørre dem hvordan de har det. 
”Er dette greit? Hva synes du?” For noen 
kan det være godt å være til hjelp, ha 
noen oppgaver.  
Det er en balansegang, vedgår Kristin. 
– Søsken skal ikke ha for mye ansvar 
heller. Man må prate om det. På en måte 
snakket vi veldig åpent hjemme, men 
kanskje ikke om de mest følsomme tema-
ene? I blant følte jeg at det var elefanten i 
rommet. 
I dag kan hun kjenne glede når hun får 
være den som hjelper storebroren. 
– Hvis han skal opp av en stol, liker jeg 
at det er jeg som løfter ham. Jeg får ta i et 
tak og være viktig for ham, sier Kristin.  
– Jeg tør nesten ikke tenke over hvor glad 
jeg er i ham. Du får en litt spesiell kjær-
lighet overfor noen du vet ikke kan han-
ske opp med hva som helst rent fysisk. 
Han er ikke den store, sterke storebroren 
min. Ikke på den måten. Men på andre 
måter. Det finnes mange måter å være 
storebror på. 
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Jan Grue (født 1981 i Oslo) er en 
norsk forfatter og forsker. Han har 
en mastergrad i lingvistikk ved UiO, 
og avla doktorgraden i lingvistikk 
i 2011 samme sted. I 2012 ble han 
tilsatt som postdoktor på Institutt 
for sosiologi ved UiO. Grue gikk på 
Aschehougs forfatterskole i 2007 
og på Aschehougs sakprosaskole 
i 2009. 

Grue satt i Arbeidsutvalget for 
litteratur i Norsk Kritikerlag i 
2010, og debuterte som forfatter 
med novellesamlingen Alt under 
Kontroll samme år. Debuten fikk 
mange gode anmeldelser i media, 
og i 2011 kom oppfølgeren Ube-
stemt tid. Jan Grue debuterte som 
barnebokforfatter med bildeboken 
Oliver i 2012. Denne boken handler 
om rullestoler, og er illustrert av 
Eivind Gulliksen. 

Jan Grue har en medfødt muskel-
sykdom.

Foto: Rolf M. Aagaard/Gyldendal

FFM-lotteriet 2015
Årets lodd sendes ut i juni. Inntek-

tene av årets lotteri går til aktivi-
teter for medlemmene i FFM. For 

å kunne gjennomføre disse er vi avhengig 
av inntektene fra FFM-lotteriet.  Organi-
sering i forkant skjer på frivillig basis av 
medlemmer i foreningen.

Aktiv Uke-leirene er et viktig møtested 
for FFMs medlemmer, og gir påfyll til 
store og små.  Takket være våre medlem-
mers innsats med loddsalg har FFM kun-

net arrangere aktiviteter siden 2005. Vi 
håper du har anledning til å støtte årets 
lotteri, og takker på forhånd for støtten.

Vi minner om muligheten til å reservere 
seg mot loddsalg (kun hvis du ikke har 
reservert deg tidligere). 

Kontakt Unni Tangerud på epost:  
Unni.tangerud@ffm.no  eller  
tlf: 403 290 09 for å reservere seg mot 
loddsalg. FFM-lotteriet bidrar til at vi kan arrangere  

Aktiv uke i Danmark

Foto: Colourbox
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Fikk medhold i 
to viktige saker

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet | Mariboes gt. 13, 4. etg. Pb 8048 Dep, 0031 Oslo | Tlf (+47) 23 15 73 00  
Faks (+47) 23 15 73 01 | E-post: post@ldo.no | www.ldo.no | Org. Nr. 988 681 873 

Nettbuss Øst  
Scweigaardsgate 23 
0152 OSLO 
 
 
 
 
 

Unntatt offentlighet 
Offl § 13 Opplysn som er underlagde 
teieplikt  

   
Vår ref.: Deres ref.: Dato: 
14/773-9- PCG  09.09.2014 

 
 
Uttalelse - Påstand om manglende rullestolvennlig buss 

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 10. april 2014 fra 
Gustav Granheim.  
 
Granheim hevder at han ble diskriminert av Nettbuss Øst da han ikke fikk reise 
med buss fra Gjøvik til Gardermoen fordi bussen ikke var utformet for transport 
av rullestoler.  
 
Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at 
Nettbuss Øst ved at selskapet ikke sørget for tilgjengelig transporttjeneste for 
Granheim har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5. 
 
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra dere har mottatt 
dette brevet, se vedlagte orientering. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Arshad Khan 
seniorrådgiver 
        Pål Christian Gustavsen 
        rådgiver 
  

 

En orientering om adgangen til å bringe en  
klagesak inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
 
Klagerett og klagefrist 
Når ombudet kommer til en konklusjon i en klagesak og du er uenig i konklusjonen, 
kan du be om at Likestillings- og diskrimineringsnemnda vurderer saken. Du kan 
også påklage ombudets avvisning eller henleggelse til Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda. 

Fristen for å bringe en sak inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda er tre 
uker fra du mottok ombudets uttalelse/avvisning/henleggelse. Klagen sendes til 
Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Dersom partene i en sak ikke retter seg etter Likestillings- og 
diskrimineringsombudets konklusjon, kan ombudet selv bringe saken inn for 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 

Ombudets saksbehandling 
Når ombudet mottar en klage på en uttalelse, vurderes først saken på nytt. Ombudet 
skal selv vurdere å endre sin egen konklusjon dersom det fremkommer nye 
opplysninger som endrer grunnlaget for uttalelsen. 

Dersom det ikke fremkommer nye opplysninger, eller de nye opplysningene ikke 
endrer konklusjonen, sender ombudet sakens dokumenter til Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda for behandling. 

Nærmere om Likestillings- og diskrimineringsnemnda 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og 
diskrimineringsombudets uttalelser. Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan 
administrativt underordnet Kongen og departementet. Kongen eller departementet 
kan ikke gi instruks om eller omgjøre nemndas utøving av myndighet i enkeltsaker. 

Nemndas medlemmer 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda oppnevnes av kongen i statsråd i medhold 
av diskrimineringsombudsloven § 5. 
Nemnda har et eget sekretariat som blant annet tilrettelegger for nemndas møter og 
forbereder de saker nemnda skal behandle. Sekretariatet utarbeider et skriftlig 
sammendrag av saken som ombudet og sakens parter får til uttalelse. 

Nemndas myndighet 

Et av FFMs medlemmer, Gustav  
Granheim, hørselshemmet og muskel-
syk, har fått medhold i to saker i  
Likestillings- og diskriminerings-
nemnda. Begge vedtakene viser  
at det nytter å klage.

Den ene saken handlet om å bli diskriminert av Nett-
buss Øst da han ikke fikk reise med buss fra Gjøvik 
til Gardermoen fordi bussen ikke var utformet for 

transport med rullestol. Den andre saken handlet om at sel-
skapet Pasientreiser har en praksis i forhold til kunder som 
er hørselshemmet. Selskapets praksis om at behandling av 
reisebestillinger må skje via telefon er i strid med Diskrimi-
nerings- og tilgjengelighetsloven. Her ser du faksimiler av 
vedtakene, som slår fast at Gustav vant begge sakene. Det 
nytter å si ifra, folkens!
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✳ Tekst: Gro Wold Kristiansen

Interessegruppen ble etablert i 2012 
og består av fagpersoner med spesiell 
interesse for nevromuskulære syk-

dommer. Styret i Interessegruppen består 
av nevrologer, klinisk nevrofysiolog, bar-
nenevrolog, nevropatolog og genetiker.

Økt kunnskap
Octapharma A/S støtter de aktuelle 
møtene, og har nylig besluttet å bidra 
med midler til en pris for beste norske 
vitenskapelige nevromuskulære arbeid 
publisert det foregående år. Prisen deles 
for første gang på Nevrodagene i Oslo i 
mars 2015. Nevrodagene er en årlig nev-
rologisk fagkonferanse. Interessegruppen 
jobber primært for økt fagkunnskap og 
fagutvikling. Mange temaer ble luftet på 
møtet i januar, der flere representanter fra 
interessegruppens styre var til stede. Her 
er eksempler på temaer vi var innom:

Myastenia Gravis
FFM planlegger blant annet et dagsemi-
nar om Myastenia gravis i 2015. Kanskje 
vi kan få til et samarbeid om dette? Det 
finnes i denne sammenheng et meget 
godt internasjonalt anerkjent fagmiljø på 
Myastenia Gravis på Haukeland Uni-
versitetssykehus i Bergen. Det kan også 
være aktuelt med samarbeid om andre 
diagnoserettede samlinger. 

Bedre diagnoseinfo
Samarbeid mellom Interessegruppen og 
Muskelnytt. Interessegruppen ønsker å få 
mer fagmedisinsk innhold med i bladet. 
Interessegruppen vil også se på mulig-
heter for oppdatering og kvalitetssikring 
av diagnoseinfo på FFMs nettsider – og 
oppdaterte diagnosebrosjyrer.

Fagråd i FFM?
Det kom også forslag om et fagråd med 
fagpersoner i FFM – en idé vi vil ta med 

Møte om samarbeid:

Nasjonal interessegruppe for 
nevromuskulære sykdommer
Styringsgruppen ved leder og professor Svein Ivar  
Mellgren inviterte FFM til et møte i januar for å drøfte 
aktuelle samarbeidsopplegg. FFM`s leder Tone Torp, 
økonomiansvarlig Vibeke Aars-Nicolaysen og under- 
tegnede var til stede. 

oss videre. Vi ser klart at dette er en man-
gel hos oss. Et samarbeid mellom Nasjo-
nal interessegruppe for nevromuskulære 
sykdommer og FFM vil gi større tyngde 
for å nå frem på ulike områder – og det 
er svært viktig å vite om hverandre. 

Dyktige fagfolk
Vi i FFM takker for at vi ble invitert - og 
for et spennende møte med mange gode 
innspill. Vi ser frem til samarbeid med 
noen av de dyktigste fagfolkene Norge 
har når det gjelder våre diagnoser. 

Gro Wold Kristiansen, FFM

Fra venstre: Nils Erik Gilhus – professor, Haukeland universitetssykehus, Svein Ivar Mellgren, Sigurd Lindal – professor,Tromsø , Kristin Ørstavik – nevrolog og 
forsker, Oslo universitetssykehus
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Foto: Bjørn-Kåre Iversen 

Positiv til samarbeid:

– Vi bistår gjerne FFM faglig!
– Interessegruppen for nevromuskulære sykdommer 
har som formål å fremme gode og profesjonelle stan-
darder for behandling og diagnostikk, samt fremme 
forskning om nevromuskulære sykdommer. Vi bistår 
gjerne FFM med faglige innspill!

✳ Tekst: Bernt Roald Nilsen

Professor emeritus og overlege Svein 
Ivar Mellgren, som leder Interes-
segruppen, er svært positiv til et 

samarbeid med FFM og Muskelnytt om 
faglige innspill når vi intervjuer han etter 
møtet med FFMs delegasjon. Interesse-
gruppen er et åpent nettverk, og består av 
30 fagpersoner som jobber klinisk eller 
forskningsmessig med nevromuskulære 
sykdommer. En viktig oppgave er å re-
kruttere relevante personer inn i nett-
verket, samt å opprettholde aktiviteten. 
Gruppens styre har åtte personer, ifølge 
Mellgren, som er professor emeritus ved 
UiT Norges Arktiske Universitet, og job-
ber deltid som overlege ved Nevrologisk 
og Nevrofysiologisk Avdeling, Universi-
tetssykehuset, Nord-Norge. 

Fast spalte i Muskelnytt
– På møtet med FFM i januar var det 
enighet om at vi skal prøve å bidra med 
faglige innlegg i form av å stille opp for 
faglige intervjuer i Muskelnytt i tillegg til 
fagstoff til nettsidene. Rent praktisk vil 
det være naturlig at redaktør i Muskel-
nytt tar kontakt med Interessegruppen 
i forkant av hvert nummer for å avtale 
intervju. For leserne vil det bety at fag-
stoffet vil bli lettere tilgjengelig, noe som 
sannsynligvis vil komme medlemmene 
til gode, sier Mellgren.

Uvurderlig for FFM
Samarbeidet med Interessegruppen kan 
bli viktig for FFM fremover, og kan også 
bidra til å løfte det faglige innholdet om 
nevromuskulære sykdommer i Muskel-
nytt. Tilgang til de største kapasitetene på 
dette feltet er uvurderlig for en forening 
som FFM. Da tanken om eget fagråd 
i FFM kom opp på det nevnte møtet i 
januar, var Mellgren og hans kollegaer 
positive, og de tror det vil være til stor 
hjelp for medlemmene. Ideen tas videre 
sentralt av Sentralstyret i FFM etter hvert. 

Deler ut forskningspris
– Interessegruppen har sitt årlige møte i 
Oslo i mars under Nevrodagene. Sty-
ret møtes ellers en gang per halvår, og 
behandler i tillegg saker på epost eller 
Skype når de finner det hensiktsmes-
sig. En viktig sak fremover er å lage en 
artikkelserie i legetidsskriftet for å bidra 
med oppdatert stoff om vårt fagfelt. Vi 
samarbeider med et legemiddelfirma 
som gir sponsormidler til ulike utgifter, 

som for eksempel trykking av guidelines 
innenfor vårt fagfelt og en årlig pris for 
utmerket nevromuskulært forskningsar-
beid. Den er på 50 000 kroner, må brukes 
til forskning og deles ut på Nevrodagen, 
11. mars, på Ingeniørenes Hus i Oslo. På 
kvelden samme dag er det klart for møte 
i Interessegruppen på SAS-hotellet i Oslo, 
der flere internasjonale kapasiteter vil 
forelese om aktuelle temaer, sier Svein 
Ivar Mellgren.  
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SMARTE
TING Lag en plantevanner selv!

Medlem av redaksjonskomiteen
Tore Gresdal:

1 2

3

5

Tore er gående muskelsyk, og synes det var vanskelig å bøye seg 
for å vanne plantene som står på gulvet. Han ville helst ikke gå 
over til plastplanter som ikke trengte vann, og fant heller på sin 
egen smarte dings som gjør at han kan stå oppreist og helle vann 
på plantene via et rør. Her forklarer han hvordan du enkelt lager 
din egen.

4

1Kjøp et plastrør med varenummer 
44062 på Biltema. Det koster cirka 15 

kroner. Tast inn denne lenken for å finne 
røret på Biltemas hjemmeside: 
http://goo.gl/eS8jlZ

2 Kapp det til passelig lengde. Litt 
avhengig av din høyde, men mel-

lom 70-90 cm langt er passe for de fleste. 
Skjær røret skrått i den ene enden. Den 
skrå enden gjør at du enten kan holde 
bare spissen mot jorden og la vannet 
flomme, eller presse den ned i jorden og 
sørge for at jorden absorberer alt vannet 
uten å søle.
 

3 Kapp av bunnen på en liten brus-
flaske. I eksempelet er det brukt en 

0,25 liters plastflaske, men en halvliters 
brusflaske går også fint.
 

4 Bruk en limpistol til å lime den enden 
av røret som ikke er skråkappet til 

flasken. Husk underlag siden limpistoler 
ofte er litt sølete. Sørg for å bruke rikelig 
med lim slik at det blir vanntett.
 

5 Ferdig! Men husk å vente med å teste 
den til limet har kjølt seg helt ned. 

Når du skal vanne plantene kan du ta den 
med deg rundt sammen med vannkan-
nen og vanne selv de laveste pottene uten 
å bøye deg ned. Genialt!

Foto: Colourbox



– Begrensninger 
skaper nye muligheter!

✳ Tekst: Bernt Roald Nilsen

Hvem er du?
Jeg er en 37 år gammel ingeniør, og bor 
i Moss. Jeg er gift, og har en jente på 10 
år og en hund. Jeg fikk diagnosen som 
muskelsyk da jeg var i militæret, og den 
er LimbGirdle 2i. Jeg jobber 50 prosent, 
og er i overkant interessert i internett og 
data.

Hvordan liker du rullestolen 
din?
Den er jeg veldig glad i, og angrer sterkt 
på at jeg ikke tok den i bruk før. Jeg 
bruker den stort sett hele tiden nå, men 
kan også stå og gå litt, til manges store 
forundring.

Andre viktige hjelpemidler?
For det første hev og senk-toalettet, jeg 
fikk det anbefalt av noen eldre damer, og 
det er bare så bra! For det andre hev og 
senk-sengen min, og for det tredje inter-
nett, for meg et uunnværlig hjelpemiddel.

Hvor viktig er FFM for deg?
Veldig viktig, grunnen er at det er der jeg 
møter likesinnede og kan dele erfaringer, 
blant annet på seminarer på Gardermoen 
og sommerleirer i Danmark.

Musholm Bugt Feriecenter – 
hva tenker du da?
Et flott feriested. Der møter jeg mange 
muskelsyke, ser folk som er sykere enn 
meg, men fortsatt har humør og fungerer 
godt. Det er berikende.

I spalten Min Mening skal ordet være fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar i 
hvert nummer medlemmer snakke ”rett fra levra”.  Denne gang lar vi Ola fra 
Moss og FFM i Østfold slippe til. Han vil være anonym med hensyn til etter-
navn, og det respekterer vi selvsagt. Ola vil skrive en artikkel om ”Livet som 
muskelsyk” i neste nummer av Muskelnytt.
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Hva liker du å lese i  
Muskelnytt?
Hverdagshistorier. Hvordan folk klarer 
dagligdagse ting, hvordan de deltar på 
ulike ting, er med i samfunnet, rett å slett 
hvordan livet til folk med muskelsyk-
dommer fungerer.

Hva med venner før og etter 
muskelsykdommen?
Du kan på en måte si at muskelsykdom-
men min har bidratt til en utsilingspro-
sess når det gjelder venner. Noen trekker 
seg unna og virker usikre og redde. 
Andre er som før, og jeg må nok ta på 
meg noe av skylda for at folk reagerer 
forskjellig. 

Hva tenker du om muligheter 
og begrensninger?
Jeg tenker at begrensningene mine betyr 
muligheter, og får meg til å revurdere 
holdninger og tanker. Etter at jeg begynte 
å bruke rullestol, har for eksempel livet 
blitt rikere enn før. Legg til at jeg er opp-
tatt av å ha en identitet, en utdanning, et 
yrke jeg er stolt av.

Musholm Bugt Feriecenter
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En studietur til Canada
Vi dro til Canada for å lære om the Transition Programme og arbeidet med gutter 
med Duchenne knyttet til Holland Bloorview rehabiliteringssykehus.

✳ Tekst og foto: Andrea Kjustad og Hild  
 Sommerstad Bjørsvik

Første inntrykket av byen er at den 
er godt tilrettelagt. Bussen er helt 
tilgjengelig, men T-banesystemet 

har litt igjen før alle stasjoner er helt 
tilgjengelige. Men det står en detaljert 
oversikt på nettet, hvor en får beskjed 
om hvilke stasjoner som er tilgjenge-
lige, og hvilke som er under utbedring. 
Alle fortau er nedsenket og markert for 
svaksynte og blinde. Det er døråpnere på 
de aller fleste hovedinnganger.
 
Hva opplevde vi? 
På fredag besøkte vi Holland Bloorview 
Childrens Hospital. http://www.holland-
bloorview.ca/. De jobber med habilitering 
av barn med ulike diagnoser. Et helhetlig 
perspektiv på barnet og familien gjen-
speilet seg i hele bygget og utearealet. Vi 
ble vist rundt av Helen Healey, pionér 
innen “the transition programme.” Hel-
gen var satt av til avslapping, sightseeing 
og shopping. Mandag møtte vi Helen 
og snakket mer om sysselsetting og The 
independence programme. Tirsdag var 
vi på Center for Independent Living i To-
ronto CILT. Onsdag var vi på Variety Vil-
lage. Fredag fikk Andrea møte Kathleen 
MacLeod på Holland Bloorview.
 
Holland Bloorview:
Rehabsentret har nært samarbeid med 
universitetet i Toronto, og flere forsk- 
ningsprosjekter knyttet til stedet innen 
medisin, ergoterapi, musikkterapi m.m. 
Senteret har et overordnet transition 
programme bestående av flere moduler. 

Disse kan den enkelte bli henvist til av 
lege eller søke seg til selv. Hvis det ikke 
er en ren medisinsk modul, kan de selv 
melde seg på. Det kan for eksempel være 
et to ukers opphold hvor du lærer om 
personlig økonomi, matlaging og offent-
lig kommunikasjon. De er også involvert 
i et independence programme, der unge 
voksne bor på universitetsområdet i 3 
uker, må ta ansvar for innkjøp og øko-
nomi under veiledning, og komme seg 
rundt i nabolaget på egenhånd. De må 
sette egne mål, og siste uka får de en test 
der de må vise at de har tilegnet seg dette. 
Det kan for eksempel være å komme seg 
fra a til b med offentlig transport. Alle 
som er med får tildelt en kontaktperson 
som bistår med veiledning. De gjør ikke 
jobben for deg, men holder seg i bak-
grunnen. Selv om de ser at personer er på 
vei i motsatt retning, er de instruert til å 
la personen finne ut av ting selv. På den 
måten lærer de av egne feil, slik personer 
uten funksjonsnedsettelse gjør. Vi snak-
ket mye om mulighet for funksjonshem-
mede å skaffe seg jobb, og var enige om at 
det er viktig å arbeide som frivillig. Enten 
ved siden av studiene eller etter studier. 
Også på videregående er det obligato-
risk med frivillig arbeid. Hun fortalte at 
frivillig arbeid teller likt med personlige 
egenskaper og karakterer ved opptak til 
flere studieretninger.

Rehabsenteret har to svømmebasseng, 
en stor gymsal og en stor hage. Det er til 
rådighet for alle på sentret, og de som 
bor i nærheten. I hagen ble det arrangert 
sommerleire. På disse hadde cirka halv-
parten av barna en funksjonsnedsettelse. 

Leiren foregår i hovedsak i utearealet, en 
stor hage med små teaterscener, sanse-
stimulerende aktiviteter, lydskulpturer 
og rørklokker. Vi ble vist rundt i hagen 
av en frivillig som hadde synsnedsettelse 
og brukte rullestol. Han hadde vokst opp 
der, og kunne ikke få fullrost stedet. Da-
gen ble avsluttet med besøk på avdelin-
gen for kreative aktiviteter, der vi møtte 
en musikkterapeut. Utstyret var laget 
med tanke på at personer med kun evne 
til å bevege deler av ansiktet skal kunne 
ta del i alle aktiviteter. De hadde utviklet 
programmet sammen med forsknings-
miljøet og rehabsentrets andre medisin-
ske avdelinger.
 
Center for Independent Living (CILT)
Vi ble vist rundt av Andrea Rae, som for-
talte om senterets aktiviteter og program-
mer. De hadde en opplysningstjeneste 
om tilgjengelig transport, restauranter, 
hoteller, utdanning etc. Vi snakket 
mye om ulike assistanseordninger som 
senteret formidlet. Brukeren kunne søke 
disse fra CILT, og søknaden ble oppdatert 
underveis. De hadde ulike ordninger de 
kalte attendants og ulike typer omsorgs-
boliger. Attendants var i hovedsak lik 
våre hjemmehjelp/sykepleietjenester, og 
ble tilbudt av ulike leverandører. Leve-
randørene måtte godkjenne brukeren og 
omfanget av timer, og gjaldt bare innen 
Toronto. Firmaene som tilbyr attendants 
ansetter kun hjelpere som har tatt kurs i 
IL gjennom firmaet eller på college. Du 
kan søke om å ansette egne assistenter, 
men må være selvstendig arbeidsgiver 
med direkte finansiering og kvartalsvis 
rapportering. Det var vanlig å bruke 
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mebasseng med forskjellig temperatur 
og lengde. En stor innendørs løpebane, 3 
innendørs basketballbaner med mulighet 
til annen aktivitet. 3 rom med vekter og 
styrkeapparater, deriblant eget rom for 
barn, hvor apparatene ikke kan tilføres 
ytterligere belastning, kun brukes med 
egen kroppsvekt. Sykler og løpebaner i 
tillegg tilkoblet Playstation, slik at barna 
kan styre hastigheten på spillet med 
hastighet på sykkelen. De har også et eget 
LifeSpan program. De går på kurs hvor 
de lærer viktige ting for å klare seg, som 
økonomi, matlaging, husstell osv.

Holland Bloorview og Duchenne
Her møtte Andrea Kathleen MacLeod, 
nevrologisk sykepleier på Holland 
Bloorview som jobber med blant annet 
Duchenne-gutter og deres familier. Hun 
fortalte om hvordan guttene kan dra 
nytte av transition-programmet, hvordan 
medisinering har forbedret livskvaliteten. 
Hun ga mye nyttig informa- sjon om 
arbeidet rundt muskelsyke barn, bl.a. har 
MDA-Canada utarbeidet materiale for 
skoler med muskelsyke elever. De fleste 
gutter med Duchenne var i normalklas-
ser. Flere gutter med Duchenne har gjen-
nomført studier og er i jobb. Hun anså 
det som viktig at de hadde tilbud om å 
tilvende seg studielivet ved å ha trenings-
opphold på campus før studiestart. Selv 
om Holland Bloorview er barnehabili-
teringssykehus, får Duchennepasienter 
oppfølging på sykehuset selv når de blir 
voksne. Medisineringen av stereoider 
er administrert av sykehuset. De har 
pasienter fra hele Canada. Det er viktig 
å ansvarliggjøre guttene. De opplever 
curling-foreldrene som gjør alt for barna. 
Det var hele tiden viktig at barnet selv 
er involvert, også medisinsk. På lørdag 
var det rebusløp for rullestolbrukere i 

Toronto Sentrum. Å bevege seg med rul-
lestol der var lett. Alle fortau var senket 
ved overganger, døråpnere i nesten alle 
butikker og alt tilgengelig. Busser og T-
baner var godt tilgengelige for rullestol-
brukere, og trikken moderniseres slik at 
denne blir tilgjengelig. 

Ta ansvar for eget liv
Vi har sett på rehabilitering/habilitering 
av funksjonshemmede og gutter med 
Duchenne, treningsmuligheter og hvor-
dan samfunnet er universelt utformet slik 
at flere kan bevege seg uten assistanse. 
Independent Living, som i Norge har 
fokus på personlig assistanse, har mye 
bredere fokus i Toronto og Canada. Når 
samfunnet er tilrettelagt, er ikke behovet 
for assistanse så stort, og The Transition 
Programme var basert på det. For å 
kunne overføre programmet til Norge og 
tilpasse det Duchenne-gruppa, trenger vi 
et nært samarbeid mellom pasientorga-
nisasjonen, Frambu, sykehus, kommuner 
og NAV. Det må arbeides med barna/
ungdommer med diagnose og foreldre. 
Det er viktig at alle instanser rundt gut-
tene jobber mot målet om størst mulig 
mestring og selvstendighet. Interessant 
nok var et av ferdighetsområdene der 
borte mestring av helsebyråkratiet/tje-
nestetilbydere. Det er en ferdighet som 
ofte blir oversett, og kunne godt vært et 
fokusområde for f.eks. FFM. Vi ønsker 
som en fortsettelse å kunne samarbeide 
med Frambu og FFM om en tilpasning 
av moduler i transition-programmet 
som kan passe Duchenne-gutter. Vi 
ønsker å bearbeide noe 
av materialet vi har fått 
utdelt bl.a. om skole og 
muskelsykdommer til 
norske forhold. Vi takker 
Allums legat for støtten. 
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Andrea Kjustad, avtroppende leder 
i FFM i Oslo og Akershus, og Hild 
Sommerstad Bjørsvik, prosjektle-
der og ergoterapeut, fikk støtte av 
Allums legat, og dro til Canada for 
å lære mer om arbeidet med gutter 
med Duchenne spesielt og muskel-
syke generelt. Her kan du lese hva 
de opplevde.

regnskapsfører. Det var tre års ventetid 
for å få lede egen ordning. Vi møtte også 
muskelsyke John Mossa. Han jobbet med 
rettigheter for funksjonshemmede i et 
IL-perspektiv. Han fortalte at han bodde i 
en tilrettelagt bolig, med assistanse knyt-
tet til boligen. Vi diskuterte blant annet 
betydningen av FNs erklæring om funk-
sjonshemmedes rettigheter, hvor mye 
det er juridisk bindende for utmåling 
av tjenester for funksjonshemmede. Vi 
møtte lederen for IL-senteret, også mus-
kelsyk. Når dette er sagt, var det viktig for 
senteret å presisere at de jobbet på tvers 
av funksjonsnedsettelsene. Til slutt møtte 
vi Nancy Barry, som fortalte om frivillige 
knyttet til senteret og program for funk-
sjonshemmede foreldre og et spennende 
prosjekt om aldring med funksjonsned-
settelse. Vi fikk en bok om IL-bevegelsen 
i Canada og snakket med en av grunnleg-
gerne av senteret. Vi snakket også litt om 
finansiering av senteret, delvis finansiert 
av helsemyndigheter og den veldedige 
organisasjonen United Way. 
 
Variety Village
Dette er et rehabsenter som har sin spesi-
alitet på fysisk aktivitet. Senteret er åpent 
for alle med en funksjonsnedsettelse og 
for lokalbefolkningen ellers. Sentret har 
et stort utvalg av aktiviteter. Tre svøm-



2015 - fysioterapeutenes og  
Dystrofia Myotonikas år?
På tampen av 2014 etablerte vi NMK-samarbeidet og er 
godt i gang med planleggingen av virksomheten i 2015.

✳ Tekst: Irene Lund, senterleder NMK

V i er i denne sammenhengen 
fagmiljøet ved Frambu (knyttet 
til nevromuskulære diagnoser), 

tidligere Kompetansesenter for medfødte 
muskelsykdommer ved Oslo universi-
tetssykehus (OUS) og Nevromuskulært 
kompetansesenter (NMK) ved  Uni-
versitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 
Til sammen skal vi nå fungere som ett 
sjeldensenter under ledelse av NMK. 
Senterleder ved NMK representerer 
NMK-samarbeidet i Nasjonal kompetan-
setjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) 
sin ledergruppe.
Vi har etablert et nasjonalt senterråd, og 
det er ledet av Foreningen for Muskelsyke 
ved Tone I. Torp. Det samlede fagmiljøet 
ved sjeldensenteret har som oppgave først 
og fremst  å bygge opp og spre kompe-
tanse i Norge slik at personer med sjeldne 
medfødte nevromuskulære tilstander får 
likeverdig tilgang til tjenesten over hele 
landet. Målet med organiseringen er at vi 
skal gi et enda bedre og mer mangfoldig 
tilbud til brukerne og fagfolk over hele 
landet.

Hva skjer i 2015?
Frambu har en egen kurskalender der du 
finner de kursene som kan være aktuelle. 
Det blir fagkurs, fami-
liekurs og sommerleire 
første halvår: 

1.  Barn og unge med 
spinal muskelatrofi 
(SMA) I, II, III (0-16 
år) var 12.-16.januar

2.  Barn og unge med 
muskeldystrofi  
(23.mars – 27.mars)

3.  4 sommerleirer for 
unge i juli/august 
(søknadsfrist 1. mars)

Rehabiliteringssenteret 
Nord-Norges Kurbad 

(RNNK) arrangerer kursopphold for 
personer med Dystrofia Myotonika. Det 
går over 3 uker, og starter 11. august. 
NMK og RNNK skal samarbeide om 
faglig innhold, ellers blir det trening og 
sosialt samvær. Det er et begrenset antall 
deltakere, så det gjelder å melde sin 
interesse fort.

Fagkurs – aktuelt for flere  
1.  NMK-samarbeidet arrangerer me-

disinsk fagkurs på Frambu 21.april 
om Dystrofia Myotonika. Dette blir 
istedenfor den årlige fagdagen i regi 
av OUS. Vi satser på å gjøre den 
tilgjengelig for flere ved å tilby en 
videokonferanse. Hovedmålgruppe er 
medisinsk personell.

2.  Med fokus på pusten var tittelen på et 
meget populært kurs vi arrangerte i 
juni 2014 i Oslo. Det var flere som ikke 
fikk plass, så nå gjentar vi suksessen 
i Tromsø 4.-5.juni. Det er et kurs for 
fysioterapeuter og andre som ønsker å 
lære om lungeproblematikk og hva du 
kan gjøre for å motvirke pustesvikt ved 
nevromuskulær sykdom hos barn og 
voksne med nevromuskulær sykdom. 
Som sist er det den belgiske eksperten 
Michel Toussaint og Brit Hov fra OUS 
og Tiina M. Andersen fra Haukeland 

Universitetssjukehus som drar ”hoved-
lasset” i programmet.

3.  NMK arrangerer et kurs til for fysio- 
terapeuter i 2015: 21.- 23.oktober 
i Tromsø skal vi kjøre opplæring i 
fysioterapi for personer med arvelige 
nevromuskulære diagnoser (nevro-
muskulær bevegelsesterapi). Målgrup-
pen er fysioterapeuter som arbeider 
for kommuner og sykehus. Det blir 
praksisopplæring i tillegg til teori.

Vi håper på god oppslutning om fag-
kursene. Den eneste måten å forbedre 
tilbudet der brukerne bor, er ved å tilby 
kompetanseheving til lokale fagfolk. Vi 
ønsker å etablere et nasjonalt fagnettverk 
for fysioterapeuter som behandler perso-
ner med nevromuskulære tilstander, slik 
at vi kan holde kontakt og ha fagfolk vi 
kan spille på lag med i hele landet.

Andre aktuelle kurs
Ellers arrangerer Frambu mer generelle 
kurs som for eksempel Å samtale med 
barn (27. mai) og Psykologens arbeid med 
barn og unge med sjelden diagnose, funk-
sjonsnedsettelse og kronisk sykdom (19.-
20. august) Det tilbys å følge kursene på 
videokonferanse slik at de er tilgjengelig 
for flere enn de som kan reise til Frambu. 
Vi håper i tillegg å få til et regionalt kurs 
for brukere og lokale tjenesteytere. Vi 
tenker oss et samarbeid med Lærings- og 
mestringssenteret i en av de fire helsere-

gionene, men dette får vi 
komme tilbake til. Kan-
skje kan vi også lage noe 
i fellesskap med FFM. 
I Danmark arrangerer 
RehabiliteringsCenter 
for Muskelsvind det 
kjente ”Brickless-møtet”, 
der temaet er bl.a. også 
Dystrofia myotonika. Det 
blir arrangert i Musholm 
Bugt Feriecenter, 8.-9. 
september. Noen i FFM 
har vel besøkt dette stedet 
før, og jeg gleder meg til å 
besøke det!

NYTT FRA NMK
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Fra venstre: Andreas Lahelle, Helge Hæstad og Andreas Dybesland. Et knallgodt team!



Kun 25% er registrert:

Hva er egentlig  
Muskelregisteret?

NYTT FRA NMK
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Kunnskap om arvelige muskelsykdommer, spinal muskel- 
atrofi og arvelige sykdommer som rammer de perifere 
nervene er fortsatt mangelfull. For mange av tilstandene 
er de genetiske årsakene ennå ikke kartlagt.

✳  Tekst: Kjell Arne Arntzen Overlege, faglig leder, 
 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

De fleste av disse sykdommene er 
svært sjeldne og krever spesi-
alkompetanse på området for 

utredning og behandling. Det forskes 
relativt sett lite på sykdommene. Norsk 
register for arvelige og medfødte nevro-
muskulære sykdommer (Muskelregiste-
ret) ble opprettet i 2008 som et nasjonalt 
kvalitetsregister for å øke kunnskap om 
arvelige nevromuskulære sykdommer 
i Norge, og bidra til å forbedre kvali-
teten på diagnostikk og behandling av 
disse tilstandene. Den daglige driften av 
registeret skjer ved Universitetssykehuset 
i Nord-Norge (UNN), og er nært knyttet 
til Nevromuskulært kompetansesenter 
(NMK). 

Muskelregisterets innhold
I registeret registreres opplysninger om 
diagnose og hva som ligger til grunn for 
at diagnosen er satt, arvelighet og tid fra 
symptomdebut til utredningen starter og 
diagnosen stilles. Det naturlige forløpet 
av tilstandene varierer, og kartlegging 
av endringer av funksjon over tid kan gi 
oversikt over sykdomsutviklingen. Funk-
sjonsnivået registreres blant annet i for-
hold til gangfunksjon, hjertefunksjon og 
pustevansker. Medikamentell behandling, 
fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler 
registreres i tillegg til sosioøkonomiske 
forhold. Vi planlegger å sende ut spør-
reskjema hvor brukerne selv kan svare 
på spørsmål angående selvopplevd helse 
og hvordan man oppfatter tilbudet i hel-
sevesenet. Opplysningene i registeret er 
basert på skriftlig samtykke og behandles 
konfidensielt. Ingen personidentifiserbare 
opplysninger vil komme fram i rapporter 
eller forskningsresultater fra registeret.  

Kun 25% registrert 
Ved nyttår var 814 personer registrert 
i registeret.  Vi antar at det i Norge til 
sammen er om lag 3500 personer som 
lever med de aktuelle sykdommene, vi 
har altså rundt 23% registrert i registeret. 
De registrerte var bosatt i alle landets 
fylker. Om lag 1/5 var under 20 år og 
53% var menn. 528 personer (65%) var 
registrert med arvelig muskelsykdom og 
286 personer (35 %) med arvelig nevro-
pati. Blant muskelsykdommene hadde 
52% fått en genetisk verifisert diagnose, 
mens 39% av nevropatiene var genetisk 
bekreftet.  Vi tror dette tallet er noe lavt 
og at bedret diagnostikk vil gi flere en 
eksakt genetisk diagnose. Dette vil kunne 
ha betydning for prognose og valg av 
behandling, og vil i framtiden bli særlig 
viktig i forhold til mulighet for genetisk 
behandling. De vanligste tilstandene hvor 
genetisk diagnose i dag kan settes er mus-
keldystrofier som Duchenne, dystrofia 
myotonika og FSHD, spinal muskelatrofi 
og noen nevropatier som Charcot-Marie-
Tooth sykdom, type 1a. 

Diagnostisering tar tid
Registerdata tyder på at det ofte tar man-
ge år fra pasienter med arvelige nevro-
muskulære sykdommer merker de første 
symptomene til de får en eksakt diagno-
se. For om lag halvparten av pasientene 
gikk det over 5 år fra symptomstart før 
de startet utredning hos lege, mens 70% 
fikk en diagnose i løpet av det første året 
etter utredningen startet. Hos halvparten 
av pasientene med limb girdle muskel-
dystrofi, type 2I (FKRP-mutasjon) og 25 
% av pasientene med dystrofia myotonika 
var det ikke oppgitt om det var utført 

hjerteundersøkelse. Disse pasientene har 
betydelig risiko for hjerteaffeksjon av 
sin muskeldystrofi, og vi vil gi tilbake- 
melding ved nasjonale kongresser og i 
våre rapporter om at disse pasientene må 
følges nøyere opp med tanke på utvikling 
av hjertesykdom. Vi er også i ferd med 
å starte et prosjekt for å se på hvordan 
fysioterapitilbudet til denne pasientgrup-
pen er rundt om i landet. Du kan lese 
mer om registeret på våre hjemmesider 
www.muskelregisteret.no.   

Hva kan registeret bidra med?
Vi ønsker at data fra registeret skal 
kunne gi svar på hvordan pasientgrup-
pene utredes, behandles og følges opp 
i Norge, samt å bidra til å justere kurs 
hvis forholdene ikke er optimale. For å 
kunne gi gode og riktige tilbakemeldin-
ger til klinikere og helsemyndigheter om 
disse sykdommene er vi avhengige av at 
brukerne registrerer seg i registeret. Det 
kan du enkelt gjøre ved å skrive ut og 
sende inn signert samtykkeerklæring til 
oss. Denne finner du på vår hjemmeside 
www.muskelregisteret.no under skjema. 
Adressen står på samtykkeskrivet. I sam-
tykkeerklæringen står det også ytterligere 
informasjon om registeret. For personer 
under 16 år er det et eget samtykkeskje-
ma hvor foresatte samtykker på vegne av 
barnet. Samtykkeerklæringen kan også 
tas med til din lege (sykehusspesialist) 
som kan fylle ut registreringsskjemaet og 
sende det sammen med samtykkeerklæ-
ringen til oss. Sender du direkte til oss, 
innhenter vi opplysninger fra sykehuset 
du har skrevet at du har blitt utredet ved. 
Spørsmål kan sendes til 
muskelregisteret@unn.no eller på 
telefon 77 669015.

Foto: Colourbox



✳ Tekst: Mona K. Haug,   
    kommunikasjonsrådgiver, Frambu
✳ Foto:  Per Maning

I innlegget fortalte Steen om brudd-
stykker fra sin historie, som han også 
har skrevet om i triologien Vekten av 

snøkrystaller, Det lengste svevet og Den 
besværlige historien. 
– Alle har sine individuelle historier. De 
beste fagpersonene er de som tar seg 
bryet med å sette seg inn i pasientens 
individuelle historie. Så fort vedkom-
mende viser at han har innsikt i den, blir 
dialogen med pasienten opprettet.

Steen forteller:
Jeg er en gammel skihopper. Selv om jeg 
nå er eldre og med en langtidsskade, så 
er jeg skihopper inne i hodet mitt. De 
lengste svevene gjør vi i hjernen.
Da jeg var 15 år, var det viktig med jenter. 
Og å gå på skolen. Men ingenting var så 
viktig som denne tiden av året, da det 
ble kaldere, snøen kom og vi begynte å 
preparere skibakker. Jeg var preget av 
datidens grenseløse tro på fremskrittet. 
Jeg hadde over tid hoppet lenger og len-
ger, og var sikker på at jeg skulle fortsette 
å hoppe lenger og lenger. Men i stedet 
begynte jeg å falle og falle og falle. Jeg ble 
sendt til helsesøster og derfra videre til 
fastlegen min. Han hadde heldigvis lest 
den nyeste litteraturen. Han så på meg og 
så antydning til en liten skjevhet i ryggen 
og i ansiktet mitt. Det tok ham ikke lang 
tid å komme med en hypotese. Legen vis-
ste at jeg var fanatisk opptatt av skihop-
ping og sa: ”Du må dessverre slutte med 
hoppingen med det samme, for du har 
fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi. På 
sikt kan du ende opp i rullestol.” 

Praktisk talt voksen
Jeg var alene hos legen og rommet  
snurret.
”Beklager, jeg burde ha ventet til forel-
drene dine var her”, sa han.
”Hvorfor det? Jeg er praktisk talt voksen”, 
svarte jeg. Nå tenker jeg mitt om hvor 

voksen min egen datter på 15 egentlig 
er. Men jeg var utrolig lettet over at mine 
nærmeste ikke var til stede, for da fikk 
jeg mulighet til å bearbeide beskjeden før 
de fikk vite det. Slik har jeg sett mange 
andre reagere også. I ettertid har jeg tenkt 
at nettopp dette var grunnen til at jeg 
stolte på legen: Fordi han viste meg tillit 
og snakket med meg som om jeg var en 
voksen, men også fordi han viste at han 
var usikker på om han hadde gjort det 
riktige. Det ga meg tillit til ham. De som 
fremstår som om de vet alt, er svind-
lere. Det er ikke feil å vise at man ikke 
vet alt.

Sitt eget fengsel
Fremskrittoptimismen, idéen om at jeg 
skal bli større, sterkere og flinkere, settes 
det en plutselig og ubønnhørlig stopper 
for. Selv om man møter omsorg og støtte 
i en slik situasjon, skal man gjennom ting 
som gir en opplevelse av å være ensom. 
Først når man aksepterer seg som ensom, 
kan man virkelig motta omsorg fra andre.
”Jeg skal sende et brev hjem, men lov å si 
fra til mor og far når du kommer hjem”, 
sa legen da jeg skulle gå hjem etter å ha 
fått diagnosen. Det eneste jeg tenkte på 
de neste dagene, var å komme først til 
postkassa. Da brevet endelig kom, rev jeg 
det i stykker. Jeg overvåket telefonen for 
å forhindre kontakt. Hvorfor jeg gjorde 
det? Det var åtte dager til neste hoppkon-
kurranse! Derfor fortalte jeg ingen noe. 
Fornuften sa at alle ville være snille og 
omsorgsfulle. Men hjernen hadde begynt 
å tenke på noe forbudt. Hvis jeg forteller, 
vil jeg ha tatt mitt siste hopp, tenkte jeg, 
og det husker jeg ingenting av. Men hvis 
jeg hopper en gang til, så vil jeg huske 
det. Jeg visste at svevet ville gå fint. Det 
var nedslaget som var problemet. Jeg ville 
garantert brekke noe. Tanken var likevel: 
Hoppe eller ikke hoppe? Slik har mange 
det, på ett eller annet vis. Når man får en 
diagnose, oppstår det ofte et stengsel inne 
i egen kropp. Som en snegle som bærer 
med seg huset sitt, bærer en kroniker 
med seg sitt eget fengsel.

Jeg måtte hoppe
Å se skibakken i flomlys, er som å se 
Soria Moria, et vinterpalass. På toppen 
var jeg fremdeles i tvil, men jeg forsto 
at jeg måtte hoppe. Jeg forsto at jeg ikke 
ville tilgi meg selv hvis jeg ikke gjorde 
det. Jeg visste at det var mitt siste svev, 
og at jeg ville huske det for resten av 
livet. Og det har jeg gjort. Jeg ville ikke 
lande, så jeg hoppet ekstra langt. Vel nede 
hadde jeg brukket begge anklene. Det 
var heroisk på den tiden. Og med gips og 
krykker slapp jeg å fortelle om diagnos- 
en til andre i nesten et år. Men hjemme 
måtte jeg fortelle. Jeg tar ofte utgangs-
punkt i da jeg fikk diagnosen. For meg er 
det en av de viktigste hendelsene i livet. 
Slik tror jeg mange andre også har det. 
Selv kapslet jeg meg helt inn etter at jeg 
fikk diagnosen. Jeg var i sjokk i et års tid. 
Selvbildet raste. Jeg ble deprimert. Stikk i 
strid med legenes råd tok jeg fagbrev som 
malersvenn på Gaustad. Jeg var opptatt 
av å beholde verdigheten min. Det som 
skjedde der, ble veldig viktig for meg. Jeg 
fikk et nettverk rundt meg og opplevde at 
folk trengte meg. Det betydde mye. Som 
21-åring ble jeg valgt til hovedvernom-
bud. ”Jeg er viktig for andre. Hvis jeg blir 
borte, så får det konsekvenser”, tenkte jeg. 

Men hodet var intakt
Etter hvert fikk jeg hjelp fra fagpersoner 
i miljøet. På den tiden trodde fysiotera-
peutene på vekttrening. Så traff jeg en 
Mensendieckterapeut som pekte på andre 
muligheter: ”Selv om du har problemer 
med musklene, har du jo hodet inntakt!”
Faren min var fortvilet over diagno-
sen, men ville ikke snakke med meg 
om det. Moren min ville ikke høre eller 
snakke om diagnosen overhodet. Det 
viste seg at hun holdt på en stor hemme-
lighet. Hun hadde en bror med samme 
diagnose, en bror hun ikke hadde fortalt 
faren min og meg om. Jeg fikk ikke vite 
om det før moren min døde. I ettertid 
har jeg funnet ut at moren min langt fra 
var alene om å fortie slike ting. Moren 
min og jeg hadde et vanskelig forhold. 

MUSKELNYTT  nr.  1– 201516

De lengste svevene gjør vi i hjernen ...
Kompetansesentrene for sjeldne diagnoser møttes før jul for å sette fokus 
på aldring ved sjeldne diagnoser. Ett av innleggene ble holdt av forfatter 
Thorvald Steen, som delte sine erfaringer og tanker om å få leve med og 
bli eldre med en muskelsykdom.
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De lengste svevene gjør vi i hjernen ...

”Å akseptere at man 
er som man er, er utrolig 

viktig ”

Da jeg ble forfatter og deltok i media og 
det ble synlig at det var noe med meg, 
ble hun sint. Vi gikk på teater to ganger 
årlig, men da det ble vanskelig for meg å 
gå, ville hun ikke lenger. Hun var redd for 
spørsmål og reaksjoner. 

Kvalifiserer til abort?
Dette fikk jeg henne til å innrømme 
mot slutten av livet. Da snakket jeg med 
henne om genetikk: ”Det er viktig for 
genetikere å få vite om bakgrunnen til 
sykdommen”, forklarte jeg. ”Min kone og 
jeg har tre barn. Det er 50 % risiko for at 
de skal få samme sykdom. Vi ønsker at de 
skal kunne ta en gentest dersom de øn-
sker det.” Likevel ville hun ikke delta. For 
12 år siden skrev jeg en artikkel til 10. 
klassinger. Der mente jeg at det ikke 
er lenge før vi bruker mer penger på å 
sortere vekk enn på å ta vare på dem som 
er litt annerledes. Den gang mente en del 
at jeg var en mørkemann. Men for noen 
år siden ble jeg invitert til Danmark for 
å snakke om Downs syndrom, som snart 
ikke finnes lenger i Danmark…
Det ville ikke vært vanskelig for min 
kone og meg å få tillatelse til å fjerne 
fosteret som ble til Sara. Min diagnose 
står på lista over diagnoser som kvalifise-
rer til abort. Intensiteten fra helsevesenet 
har bare økt på dette. Da vi skulle ha vårt 
yngste barn, ble jeg minnet om at jeg 
ikke ville kunne bistå ved fødselen. Når 
det gjelder behandlere og fagpersoner, 
vil jeg gjerne si at noe av det viktigste 
dere kan gjøre, er å lære mest mulig om 
den dere jobber med. Være mest mulig 
sammen med dem, og bruke mindre tid 
på skjemaer og rapporter. Det er farlig 
hvis vi begynner å tenke at det krever for 
mye å jobbe med mennesker, at papirer 
er mye lettere. Evnen til å holde en viss 
avstand når det trengs og være pågående 
når det trengs, er også viktig. Som da jeg 
gikk langt fra en gate til en annen på en 
flyplass i stedet for å be om hjelp. Etterpå 
var jeg så utslitt at jeg falt ned trappen fra 
flyet på Gardermoen. Da tok ergotera-
peuten min affære: ”Nå får det være nok, 
Thorvald! Nå er det på tide med rulle-
stol!” Jeg er glad for det nå.

Min overlevelsesstrategi
En styrke for oss kronikere, er at vi vet 
noe om menneskets skrøpelighet. I mot-
setning til andre som får kronisk sykdom 
i godt voksen alder, er vi forberedt. Vi 

er eksperter på planlegging og oppfølg- 
ing. Evnen vår til å akseptere seg selv som 
satt tilbake i forhold til idealet, gjør at vi 
ofte takler aldring annerledes enn folk 
som plutselig får en skade. Sånn sett har 
vi noen fordeler. Aller mest krevende – 
en ren overlevelsesstrategi: Vi må også 
være forberedt på blikkene vi møter. 
Disse blikkene, hvordan man blir sett på, 
er kanskje hovedgrunnen til at så mange 
av oss ikke kommer oss ut. Det er heller 
ikke lenge siden det kom en full person 
og spurte hvor mange penger jeg får av 
det offentlige. Slikt opplever en del kron- 
ikere. Jeg svarte at jeg ikke hadde kostet 

samfunnet et øre. Men jeg burde heller 
ha bedt ham holde kjeft! Men jeg biter 
sammen og jobber hardere. Sånn sett er 
jeg ikke noe forbilde. Likevel mener jeg at 
det er viktig å komme seg ut for å teste ut 
hvor mye man kan mestre. Å dra fra Oslo 
til Enebakk kan være et kjempeprosjekt. 
Det samme kan det være å trosse vinter-
føret og risikere å falle. Men det er uvur-
derlig hvor store små seire blir. Jeg ser det 
hos andre også, hvor givende det er når 
de lar seg overtale til å sprenge båndene 
og stengslene vi legger på oss selv. 
Å akseptere at man er som man er, er 
utrolig viktig.



LIKEPERSONSSTOFF
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Likepersons- 
arbeid i praksis 

De siste 8 årene har FFM i Buskerud årlig tilbudt 
medlemmene et tilskudd til sydentur,  og hver 
høst har en glad gjeng dratt til Los Christianos 
eller Las Americas på Tenerife. 

✳ Tekst: Gro Wold Kristiansen

Når høstmørket senker seg her 
hjemme, gjør det godt for både 
kropp og sjel med sol og varme. 

Noen ganger får man noe på kjøpet. Da 
fjorårets tur var gjennomført, fikk jeg en 
mail fra et av parene som deltok på turen. 
De fortalte om en tur som for dem ble 
mer enn en vanlig ferietur. 

Tre par – uformelle treff
Tre ektepar fra FFM i Buskerud bodde på 
samme hotell i Los Christianos. Hvert av 
parene besto av én person som er mus-
kelsyk og én person som er funksjons-
frisk. To av parene har lang fartstid med 
muskelsykdom, det siste paret er relativt 
ferske ”i gamet”. Mailen jeg fikk fortel-
ler om unike møter mellom mennesker. 
Uformelle møter hvor man raust deler 
noe av livet sitt med andre. Det er vel 
dette likepersonsarbeid i praksis handler 
om? Utdragene fra mailen er gjengitt 
med tillatelse fra avsender:

Mange nyttige råd
”Vi var sammen alle seks ved i hvert fall 
ett måltid om dagen. Samtidig var vi 
sammen med de andre turdeltakerne på 
fellesmiddagen, som ble spandert av foren-
ingen. Slik vi opplevde det var måltidene 
– ofte med påfølgende prat – likepersons-
arbeid. Vi som er ganske nye og uerfarne 
med muskelsykdom hadde stort utbytte 
av dette. Vi fikk gode råd, praktiske råd ift 
lover, regler og hvordan vi kan organisere 
oss i hverdagen. Dette gjaldt alt fra klær og 
utstyr til praktiske måter å få hverdagen til 
å fungere på. Råd om hvordan vi best for-
holder oss til hjelpeapparatet fikk vi også.”

Uformelle treff på Tenerife:

Erfaringer – opplevelser
”Like viktig som praktiske råd var alle er-
faringer og opplevelser som ble delt og gav 
håp om at livet med en muskelsykdom til 
tross for store utfordringer også kan inne-
holde mange gode opplevelser. Vi fikk ikke 
minst råd om hvordan vi kan takle den føl- 
elsesmessige siden av det å være syk, og å 
være pårørende til en som er syk. Til vanlig 
– i møter og selskap med andre – er dette 
temaer som ikke alltid er naturlig eller 
ønskelig å ta opp. Man vil helst ikke "be-
lemre" andre. Men i de naturlige møtene vi 
fikk på Tenerife ble det helt naturlig, og det 
ble delt mye både humor og alvor. For vår 
del føltes dette som en ren opplading av 
batteriene. Vi tror ikke vi kunne fått denne 
opplevelsen på en tur med andre friske. 
For oss var det likepersonsarbeid i ordets 
rette forstand! Hemmeligheten ligger i å få 
del i andres erfaringer på godt og vondt, og 
møte noen som virkelig kan forstå utford- 
ringene man lever med! Det er mye god 
helse i sånne møter!”

Hotellene i Los Christianos, Tenerife

Palmeprakt på Tenerife

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

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 aktivite-
ten gjennomføres.”



Likepersons- 
utvalgets møtehelg
Etter tidenes lengste juleferie ble det en brå start på 
2015 for Likepersonsutvalget (LPU) da vi møttes til 
møtehelg i Trondheim 16. januar. Men en frisk start på 
det nye året er alltid bra, og det var en ivrig gjeng som 
møttes for å planlegge kurs og aktiviteter i 2015.

Skypekurs  
for fylkene

Likepersonsutvalget skal lage et 
nytt læringsverktøy som fylkene 
kan bruke når de ønsker å lage 
likepersonstiltak. Læringsverktøyet 
vil bestå av maler og forslag på 
lavterskel likepersonstiltak, tiltak 
det bør satses mer på. Vi vil gå 
gjennom likepersonsrapporter og gi 
gode eksempler på rapporter som 
godkjennes, og rapporter som ikke 
gjør det. Det vil bli holdt Skype-
kurs for fylkesstyrene om det nye 
læringsverktøyet, max 3 fylker per 
kurs. Mer info blir sendt ut etter 
hvert, men er det noen som allerede 
vet at dette er noe de kunne tenkt 
seg å delta på, så ta kontakt med 
Likepersonsutvalget på  
lpu@ffm.no

✳ Tekst: Guro Skjetne

Det nye poengsystemet fra Bufdir 
gjør at det gjelder å holde tunga 
rett i munnen, og for å være helt 

sikker på at utregningene og fordelingene 
ble gjort riktig hadde vi med oss Tone 
Torp. Hun elsker tabeller og tall, i tillegg 
er hun en flink pedagog som forklarer alt 
veldig godt til oss som slettes ikke liker 
Excel, det kunne jo ikke ha passet bedre!

Skal øke aktiviteten!
I år er fylkene og FFMU lovt ca de 
samme beløpene som de fikk i 2014. Etter 
en gjennomgang av tiltakene i 2014, ser 
vi at likepersonsaktiviteten må økes dras-
tisk over hele linja, ellers risikerer vi å få 
mange hundre tusener mindre i midler 
til FFM i årene fremover. Likepersons-
utvalget skal derfor jobbe hardt med å 
stimulere til likepersonsaktiviteter. Kravet 
for å kalle et tiltak en likepersonsaktivitet 
er å ha en aktivitet/samtalegruppe/kurs 
på 2 x 45 minutter. Da vi leste fylkenes 
rapporter for 2014, ser vi at de fleste til-
takene enkelt kan få til dette. Noen fylker 
hadde det til og med, men det var skrevet 

på en sånn måte at det ikke kom frem 
at det var en likepersonsaktivitet. Vi har 
derfor satt av en god del midler, som blir 
tildelt de fylkene som øker likepersons-
aktivitet i 2015. I tillegg vil vi lage maler 
fylkene kan bruke. Det vil bli lagt ut på 
nett og sendt per e-post til fylkesstyrene. 
I løpet av året kommer det mer om dette 
i Muskelnytt.

Supereffektiv (?) lørdag
Vi hadde en ambisiøs timeplan for helga. 
Leder er egentlig ikke en person som 
liker å stå opp tidlig, og vi har vel egentlig 
aldri startet klokka ni om morgenen på 
en LPU-helg før. Derfor hadde ingen 
andre av de andre reflektert noe særlig 
over oppstartstidspunktet, og det førte 
til at leder og Tone satt på møterom-
met og drakk morgenkaffe og skravla i 
en times tid lørdags morgen. Tone er jo 
alltid parat. Resten av møtedeltakerne ble 
mildt sagt stressa da vi etter en halvtime 
sendte meldinger for å høre om hvor de 
lå i løypa. Vi fikk oss en god morgenlat-
ter da en etter en kom styrtende inn på 
møterommet, ville i blikket. Og resten av 
møtedagen ble supereffektiv! Vi hadde 

til og med tid til å sette FFMs leder inn i 
Frosts verden før middag på lørdag. Det 
viste seg nemlig at 3 av oss skulle på Dis-
ney on Ice helgen etter, deriblant Tone, 
og hun visste ikke noe om filmen Frost. 
Det måtte vi jo gjøre noe med.

Månedlige skypemøter
Søndag var det bare småsaker igjen på 
sakslista siden vi var så effektive fredag 
og lørdag, det var likevel en nervøs stem-
ning på møterommet. Ikke på grunn av 
at leder hadde gjort flere ukonvensjonelle 
sprell, men i løpet av natta hadde en 
assistent flata ut med omgangssjuke, og 
to andre assistenter var ugne i magen. 
Hypokonderen i oss alle spratt frem, vi 
holdt meget god avstand til hverandre. På 
grunn av et enstemmig vedtak om å ikke 
være for nær hverandre, har vi derfor 
ikke noe gruppebilde av Likepersonsut-
valget fra helgen. Vi antibac’et oss halv i 
hjel på noen timer, og det var slett ikke 
noen ha-det-klemmer som ble delt ved 
avreise. Vi ble ikke syke noen av oss, så 
klart. Programmet for LPU i 2015 er lagt, 
vi kommer blant annet til å ha skypemø-
ter hver måned. Oppfordrer alle som har 
innspill eller spørsmål til oss å kontakte 
oss på lpu@ffm.no Vi er avhengig av alle 
ledd i foreningen for å få til likepersons-
arbeidet i FFM.

Vi i LPU gleder oss til lysere tider og stor 
aktivitet i FFM. Håper vi treffer mange av 
dere på kurs i 2015!

LIKEPERSONSSTOFF
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Et kurs om å reise?
Aldri før har vi reist så mye som nå. Det ene  
reisemålet etter det andre popper opp, og det  
er noe for enhver smak. Storby, badeferie,  
helsereiser, vin- og matturer, fjellturer, det er 
bare å velge og vrake.

✳ Tekst: Guro Skjetne

Det er blitt enklere å reise. Til og 
med for oss med en funksjons-
hindring. Rullestoler og annet 

nødvendig medisinsk utstyr sendes som 
bagasje uten ekstra kostnader, vi kan 
til og med bruke pustemaskiner med 
oksygen om bord. Teknisk sett kan alle, 
uansett funksjonshindring, reise hvor de 
måtte ønske.

Overvinne angsten
Dette er selvsagt en sannhet med modi-
fikasjoner. Det aller meste går, man må 
bare planlegge litt ekstra. Men hva om 
det ikke er det at du ikke kan fly som 
stopper deg? Det er heller det at du synes 
det er ekkelt å bli båret inn i flyet, ube-
hagelig å sitte i disse små flyrullestolene. 

Det kan være vanskelig å ikke vite om de 
som skal hjelpe deg inn i flyet har gjort 
det før. Og får du komme inn først i flyet 
eller bærer de deg inn så alle ser på?  
Ingenting av dette er noe du har kontroll 
på før reisen. Du vet at du kommer frem 
til reisens mål, men hvordan du gjør det 
er en stor usikkerhet for mange. Har du 
i tillegg hatt en dårlig opplevelse på en 
reise, så sitter dette i og gjør at du vegrer 
deg for å oppleve det samme igjen. Kan-
skje vegrer du deg så mye at du rett og 
slett lar være å reise?

Ulike opplevelser
Er det mulig å overvinne følelsen som 
sier at du ikke vil utsette deg for dette 
igjen? Hjelper det å snakke med noen 
som har opplevd det samme, eller kan-
skje opplevd det stikk motsatte, som har 

gode reiseerfaringer og tips å komme 
med? FFM har mange medlemmer rundt 
om i landet som har både gode og dår-
lige opplevelser med å reise, enten det er 
korte eller lange turer. Temaet reise egner 
seg godt til samtalegrupper og som kurs-
emne. Ønsker du å lage ei samtalegruppe 
om dette, trenger du 5 deltakere og et 
sted å være. Det må være en likeperson 
som er ansvarlig for samlingen og sørger 
for at samtalen dreier seg om temaet 
reise. Lurer du på hvem som er registrert 
som likepersoner i ditt fylke, ta kontakt 
med Likepersonsutvalget.

Tema på årsmøtet?
Et kurs lages ved at det inviteres en 
foredragsholder til å holde en liten inn-
ledning om temaet før deltakerne deler 
erfaringer. Dere må holde på i minimum 
2x45 minutter. For eksempel en innled-
ning på 30 min, 15 min med spørsmål fra 
deltakerne, og så erfaringsutveksling og 
gruppeoppgaver i minimum 45 minut-
ter. Et slikt kurs passer godt som tema på 
årsmøtene til fylkene. Er det medlem-
mer som ønsker å starte samtalegrupper 
rundt om i landet om temaet reise, så ta 
kontakt med fylket ditt eller Likepersons-
utvalget.

Godt humør og full oppakning når Tone Edvardsen og Sissel Løchen skal ut og reise

Foto: Colourbox



Disse prosjektene er på styremøte i oktober 
innvilget til sammen kr 498.000,- fra Forsknings-
fondet for 2015:

Støtte fra FFM til 
prosjekter 

Prosjektnavn: Monitorering av pasi-
enter med kronisk underventilering 
behandlet med noninvasiv ventila-
sjon. Hvilke undersøkelser bør gjøres 
ved rutinekontroll?

Søker: Sigurd Aarrestad, overlege Lun-
gemedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo Uni-
versitetssykehus. Regional koordinator 
for langtids mekanisk ventilasjon Helse 
Sør-Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for 
hjemmerespiratorbehandling, Haukeland 
Universitetssykehus.
Prosjektperiode: 01.11.12 – høst 2017
Innvilget sum for 2015: kr. 240.000,-

Om prosjektet: 
Kronisk underventilering og respira-
sjonssvikt er en alvorlig følge av mus-
kelsykom og en viktig årsak til plager og 
tidlig død. Noninvasiv ventilering (NIV) 
er en viktig behandling ved respira-
sjonssvikt. Til tross for dette er det lite 
forskning omkring respirasjonsbehand-
ling ved nevromuskulære sykdommer. 
Prosjektet vil generelt rette oppmerk-
somhet på respirasjonsproblemer hos 
disse pasientgruppene. Ved å identifisere 
utfordringer og justere terapi kan det 
bedre ventilasjonen. På kort sikt kan 
det gi økt komfort, øke bruken av NIV, 
bedre symptomer og økt livskvalitet. I et 
lengre perspektiv kan tidlig påvisning av 
sykdomsprogresjon og optimalisering av 
behandling føre til at en unngår akutte 
innleggelser og føre til at prognosen 
bedres. 

Prosjektnavn: Identifisering av nye 
typer muskelsykdom ved bruk av 
dypsekvensering

Søker: Laurence Bindoff, professor, 
Universitetet i Bergen, institutt for klinisk 
medisin, overlege, avdeling for nevrologi, 
Haukeland universitetssykehus.
Prosjektperiode: 2013 – 2015
Innvilget sum for 2015: kr. 80.000,-

Om prosjektet: 
Hovedmål : Å finne molekylære mekanis-
mer for sykdom

- i familier med Limb Girdle muskel-
dystrofi

- i familier med et syndrom som ligner 
Marinesco Sjøgren

- i en familie med Okulofaryngodistal 
myopati

Delmål: identifisere kandidatregioner 
og kandidatgener for sykdommene, og 
kartlegge sykdomsmekanismer.
Betydning: Kunnskap om nye gener 
som forårsaker muskelsykdom gir bedre 
forståelse for hvordan en normal muskel 
fungerer og hvordan sykdom oppstår. 
Forståelse av disse mekanismene er første 
steg mot fremtidige genbaserte behand-
linger.

Prosjektnavn: Myastenia Gravis;  
epidemiologiske, kliniske og  
genetiske aspekter

Søker: Marion Boldingh, lege/stipendiat, 
Klinikk for kirurgi og nevrofag, OUS 
Ullevål
Prosjektperiode: Fortsettelsesmidler 
01.02.2015 – 31.04.2015
Innvilget sum for 2015: kr. 120.000,-

Om prosjektet:
Hovedmålet er å studere årsaksfaktorer 
og livskvalitet i nasjonal og europeisk 
kontekst (Norge og Nederland), og på 
sikt å forbedre diagnostikk, behandling 
og oppfølging.

Prosjekt: Promotering av filmen PÅ 
LÅNT TID – en dokumentar om Pål 
Eikrem som lever med ALS. (tidl. 
arbeidstittel: Et liv verd å leve)

Søkere: Joakim Ferdinand Simmons 
m.fl. Studenter ved avdeling for TV-fag. 
Produksjons- og prosjektledelse, Høgsko-
len i Lillehammer.
Innvilget sum for 2015: kr 6.000,-

Prosjekt : TV-dokumentar ”Hva med 
meg?” (promotering, teksting mm.)

Prosjektleder: Torgeir Kalvehagen, 
Filmplot AS. Tilleggsbevilgning kr. 
50.000,-. Filmen ble vist på NRK Super 
6.11.2014

Disse prosjektene er tildelt midler for 
2015 fra Erik Allums legat for Duchen-
nes muskeldystrofi i oktober:

Prosjektnavn: Duchenne muskeldys-
trofi i Norge. Kartlegging av geno-
type/fenotype hos pasienter under 
18 år med særlig fokus på tilvekst, 
pubertetsutvikling, beinhelse og 
livskvalitet.

Søker: Ellen Johanne Annexstad, Stipen-
diat/Cand.med, spesialist i barnesykdom-
mer, Kompetansesenter for medfødte 
muskelsykdommer, OUS, Rikshospitalet 
Prosjektperiode: 01.12.2012 – 01.12.2017
Innvilget for 2015: kr. 84.000,-

Prosjektet vil kartlegge genotype sam-
menholdt med utvalgte fenotypiske 
parametre og sykdomsutvikling, se på 
sammenheng mellom steroidbehandling 
og osteoporose, kortvoksthet og forsinket 
pubertet, og undersøke populasjonens 
opplevelse av helserelatert livskvalitet.

Prosjektnavn: Aktiv Uke 2015 for 
ungdom

Søker: FFMU v/Gustav Granheim
Prosjektperiode: 1 uke i juli-august 2015
Innvilget støtte for inntil 4 deltakere med 
Duchenne med kr. 10.000,- per deltaker.

Om prosjektet:
Utenlandstur, sannsynligvis til hotel-
let Mar y sol på Tenerife, for ungdom i 
FFMUs aldersgruppe med ulike muskel-
sykdommer. Ungdom med stort hjelpe-
behov trenger et godt tilrettelagt tilbud 
for å komme seg på sommerferie. En 
utenlandstur vil være et viktig bidrag i 
en større selvstendighetsprosess hos den 
enkelte muskelsyke, og gi muligheter til 
å øve seg på egen hånd i trygge rammer. 
Målet er at deltakerne skal få et nytt syn 
på hva som er mulig å gjøre, selv om en 
har fysiske begrensninger og behov for 
assistanse. Vi ønsker å vise mulighetene 
som finnes hvis en planlegger godt nok i 
forkant og ting er riktig tilrettelagt. Delta-
kerne får muligheten til å møte likesin-
nede og ha det gøy, dele utfordringer og 
erfaringer og få økt mestringsfølelse.
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To fylker – ett tema
✳ Tekst: Gro Wold Kristiansen

Etter servering av middag og hyg-
gelig prat oss naboer i mellom, 
foreleste overlege Anne- Marie 

Gabrielsen fra lungeavdelingen ved Syke-
huset i Vestfold om respirasjonssvikt ved 
muskelsykdom.

Underventilering
Vi fikk høre om gassutvekslingen i 
lungene. Denne utvekslingen er avhen-
gig av at både  lunger og muskulaturen i 
brystkassa fungerer. Ved muskelsykdom 
er lungene friske, men pustemuskulatu-
ren kan være affisert, noe som medfører 
at vi puster for dårlig. Symptomer på 
underventilering kan være konsentra-

sjonsvansker, tretthet på dagtid, dårlig 
søvnkvalitet, følelse av uopplagthet. 
Tungpusthet er ikke dominerende. Har 
du disse symptomene, kan det være lurt å 
be om henvisning til lungelege som måler 
lungefunksjon (spirometer), O2-metning 
om natten (oxymetri) og blodgasser.

Ta med BI-PAP
Behandlingshjelpemidler som BI-PAP 
gir økt livskvalitet ved å lindre symp-
tomer og kliniske funn. BI-PAP kan 
brukes både med maske og munnstykke. 
Tips: Ved innleggelse på sykehus bør du 
ta med deg din egen BI-PAP maskin. 
Influensavaksine og Pneumokokkvaksine 
(mot lungebetennelse) anbefales alle 
muskelsyke.

Tusen takk til FFM i Vestfold for en nyt-
tig og lærerik kveld! Du kan lese mere 
fra kvelden på www.ffm.no under linken 
Fylkeslag – FFM i Buskerud

Anne-Marie Gabrielsen demonstrerer en BI-PAP

Lands møtet 2015

Saksliste, program og praktisk info 
ble sendt ut midt i februar, og saker 
til landsmøtet må være Sentralstyret 

i hende innen 16. april. Påmeldingsfrist 
for både likepersonskurs og landsmøte 
er 1. april. Du melder deg på elektronisk, 
men kan også få tilsendt skjema for på-
melding per post. Dette er årets viktigste 
FFM-helg, så gå ikke glipp av denne!

Obligatorisk kurs
Tema for årets likepersonskurs er Rap-
portering i henhold til nytt regelverk, i år 
er kurset obligatorisk for alle delegater og 
observatører fra fylkene. Ifølge Sentral-

styret er det nå ekstra viktig at fylkene får 
opplæring i å rapportere, fordi rappor-
teringene i fremtiden blir grunnlag for 
tildeling av midler.  

God skole-prosjektet
Lørdag blir det presentasjon av FFMs 
God skole-prosjekt, et prosjekt som skal 
finne gode eksempler på hvordan det 
tilrettelegges for muskelsyke i skolen. 
Det er likepersonskurs før lunsj, og som 
vanlig landsmøte om ettermiddagen og 
middag om kvelden. Søndagen går med 
til likepersonskurset, før det er lunsj og 
avreise.

Det er klart for årets 
høydepunkt, Lands-
møte og Likepersons-
kurs. I år er Scandic 
Oslo Airport Hotel på 
Gardermoen lands- 
møtehotell, og tids-
punktet er 29.-31. mai.

Årets viktigste FFM-helg
Fylkesforeningen og FFMU velger 
delegater til landsmøtet blant sine 
tillitsvalgte etter følgende forde-
lingsnøkkel: 2 delegater for de første 
200 medlemmer, og så 1 delegat per 
påbegynt 200 medlemmer deretter. 
Årsregnskap og årsberetning må 
være levert innen 1. mai for å ha 
stemmerett på landsmøtet. Leder 
Tone I. Torp og Sentralstyret håper 
på god oppslutning. Mer info om 
Landsmøtet på FFM's nettsider.

NYTT FRA FFM
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Takk for gaver 
Forskningsfondet mottok 
i 2014 gaver på til sammen 
kr 172.215

Et medlem i foreningen overfører 
en pengegave hver måned.
Fondet har mottatt en gave i forbin-
delse med et dødsbo.
Det kom inn 60 donasjoner til 
Forskningsfondet i forbindelse med 
Ice Bucket Challenge på Facebook 
på til sammen kr 14.265 øremerket 
ALS og kr 6.250 til andre muskel-
sykdommer

Minnegaver ble gitt i forbindelse 
med nevnte personers bort-
gang:
Kjell Jostein Olsøybakk, Jens Erling 
Børresen, Thomas Nygård, Håvard 
Johnsbråten, Asle Hedemark, Sølve 
Opsahl, Rigmor Richter-Andersen; 
øremerket Myasthenia Gravis
Tor Arne Solberg; øremerket Dystro-
fia Myotonica

Øremerkede minnegaver til ALS 
ble gitt til minne om:
Unni Størseth, Torfinn Lind, Steinar 
Enberget, Torild Skjevik, Myrthel 
Olsvik, Johannes Sæverud, Eli Ku-
ven Andersen, Bjørn-Thore Hansen

Andre donasjoner til Forsknings- 
fondet er øremerket prosjekter om 
ALS, Myasthenia Gravis, Dystrofia 
Myotonica (Dystrophia Myotonica 
Congenita), Duchennes muskeldys-
trofi og Limb Girdle, og noe er gitt 
som frie gaver.

Enhver gave er kjærkommen. 
Det er små og store gaver som gjør 
Forskningsfondet rustet til å gi 
prosjektstøtte.

Takk for gaver til Forskningsfondet 
i 2014!

I februar 2015 gjennom-
fører vi det fjerde leder-
møtet på Skype.  Vi i Sen-
tralstyret valgte i 2013 å 
forsøke møter på Skype. 

✳ Tekst: Tone I. Torp

Vi startet med dette først og fremst 
fordi vi ønsket bedre kontakt 
med fylkeslederne, dernest fordi 

Skype er en billig løsning for å snakke 
sammen. Det ble noen startvansker i 
forhold til å få koblet opp alle, men etter 
hvert opplever vi at dette fungerer ganske 
greit. 

Ledermøte er frivillig, men de fleste 
fylkeslederne deltar. Fra Sentralstyret 
deltar leder, nestleder og studieleder. Det 

er studieleder som er ansvarlig for å koble 
alle til samme samtale.

Møtene begynner som regel med at leder, 
Tone, forteller om det som skjer sentralt 
i FFM. I fjor handlet møtene blant annet 
om ny organisering av kompetansesen-
tertjenesten og nytt regelverk fra Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet. 

Fylkeslederne forteller deretter hvilke 
planer de har for sitt fylke, hva som fun-
gerer godt og hva som kan være vanskelig 
å få til.

Vi sentralt opplever at vi har god nytte av 
å snakke sammen i en uformell setting. 
Det gir oss en bedre oversikt og større 
mulighet til å lære av hverandre.

Jeg tror ledermøtene på Skype 
er kommet for å bli.

Aktiv Helg 
28.-30. mars 
2014
Dette var en helg for  
familier med muskelsyke 
barn i FFM Oslo og Akers-
hus i tillegg til familier 
med barn med Duchenne 
fra hele landet (pga støtte 
fra Erik Ahlums Legat).

Seks familier var samlet til en aktiv 
helg på Quality Hotel Strand på 
Gjøvik. Fredagen spiste vi middag, 

og ungene og de voksne rakk å bli litt 
bedre kjent. Lørdag ruslet vi samlet opp 
til Vitensenteret. Barna (og de voksne...)  
var ivrige i konstrueringen av raketter. 
Ved hjelp av en tom brusflaske og slange 
fikk vi skutt rakettene både høyt og langt. 
Noen raketter endte opp på taket mens 
andre forsant under en bil. Dette var 
moro! Vi fikk også lov til å se oss om, og 
fikk tatt på ulike ting i Vitensenteret. To 
timer var satt av til arrangementet der. 
Der kunne vi gjerne vært enda lenger. Vi 
skyndte oss tilbake til hotellet og fikk på 

Fylkesledermøter på Skype

varmt tøy før vi kjørte opp i "fjellet".  Der 
ble vi møtt av lukten fra varme burgere 
og pølser på grillen og en stor varm 
lavvo. Her var det ikke noe problem for 
barn med rullestoler å komme seg inn i 
varmen :)  Det var fortsatt snø på bakken, 
så vi var så heldige å få kjøre hundeslede. 
På ettermiddagen var det "Doktor Prok-
tors Prompepulver" på kino for dem som 
ønsket det, mens andre trengte en liten 
hvil før middagen.  Kvelden ble avslut-
tet med Quiz for barna, organisert av 
assistenter leid inn for helgen. Assisten-

tene gjorde en strålende jobb for store og 
små. De har blant annet vært på BHSS, 
og var kjent med utfordringene. Søndag 
pakket vi bilene før hele gjengen reiste 
til Badeland på Raufoss. Der var det lek i 
bølgebasseng, aking på sklier, avslapning 
i varmt vann og til slutt en koselig felles-
lunsj med pizza og brus til alle sammen.

Gøy å kjøre hundeslede på fjellet

NYTT FRA FFM



✳ Tekst: Kristoffer Brede/Line Nordal 

Ambassadørene startet i 2013 
med sitt arbeid etter å ha blitt 
headhuntet av Tone Torp. Etter 

et møte på Gardermoen var 6 ambassa- 
dører klare. Vi skrev foredragene våre, 
og siden den tid har prosjektet utviklet 
seg etter at “Hva skjer`a”-prosjektet, som 
vi var en del av, endte i 2014. Vi plan-
legger nye foredrag i 2015. De som kan 
mest om å leve med en muskelsykdom, 
holder foredrag om det, og de som kan 
mer om å leve med personer med en 
muskelsykdom, holder foredrag om det. 
Så langt har vi holdt foredrag på Frambu 
og Rikshospitalet. Vi holder foredrag for 
muskelsyke, foresatte, elever og studenter 
og fagpersoner på helse og sosial. 

Våre ambassadører: 
•  Kristoffer Brede (1994) fra Bergen
•  Jan Steinar H. Løe (1990)  

fra Steinkjær
•  Mariell Olsen (1993)  

fra Tromsø/Bergen
•  Line Nordal (1995) fra Vanylven
•  Svenn-Olav Frogner (1981)  

fra Sarpsborg
•  Camilla Hansen (1995) fra Bergen

Foredraget koster fra kr 1500,- pluss 
reise- og oppholdskostnader. Dersom det 
er noe du lurer på, kontakt oss på  
ambassadørene@ffm.no

Viktig arbeid
17.-19. oktober hadde vi samling kombi-
nert med årsmøte og kurshelg. Vi hadde 
et eget grupperom, og Tone Torp var 
med. Vi laget velkomstbrev til 15-åringer 
og nyinnmeldte, de som skulle holde 
foredrag fikk øve seg foran gruppen, og vi 
laget quiz-kveld for alle deltakere. Det var 
en hyggelig helg, hvor vi ble enda bedre 
kjent. Vi startet som en gjeng ukjente, 
ingen av oss visste hvilket vennskap vi 
skulle bygge eller hva slags utfordringer 
vi skulle møte. Ambassadørene er et 
prosjekt som tar tid og krefter, og vi føler 
det vi gjør er viktig. 

Høye mål
Dette anser vi som en veldig viktig 
oppgave med tanke på at de vi ønsker 
velkommen nå, er de som skal overta 
FFMU når vi blir eldre. Kanskje overta 
FFM når vi blir mye eldre. Det er en 
klisjé å si at de er fremtiden, men de er 
jo det! Målene våre er høye. Hvordan vi 
blir brukt fremover vil tiden vise, vi er 
uansett “ready to roll”! 
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Jeg har alltid vært den stille jenta i 
bakgrunnen. Etter årsmøtet i oktober 
fikk jeg en ny utfordring. Jeg ble valgt 

som leder i FFMU! Siden da har jeg hatt 
mye å gjøre, mye å sette meg inn i, og 
mye glede. Jeg vil takke for tilliten, og 
takker Lin Christine Solberg for «job well 
done»! 

Snøen har lagt seg, og kulden har satt 
inn. Denne tiden av året er vakker og 
vanskelig. Vakker fordi det er lyst og fint 
ute, vanskelig fordi det er kaldt og lett å 
falle. Hva gjør man i slike tider? Noen 
holder seg inne, og noen kler på seg 
tusen lag med klær og finner frem vinter-
sportshjelpemidlene. Jeg er av den typen 
som heller venter på vårens varme :) 

Jeg gleder meg til april, da vi skal holde 
vårt årsmøte og kurshelg. Tema denne 
gang er ”boligtilpasning i hverdagen”. Jeg 
håper jeg ser mange av dere der. 

Til slutt et sitat fra en sang jeg liker godt: 

”All of these lines across my face
Tell you the story of who I am
So many stories of where I've been
And how I got to where I am”

Brandi Carlile - The Story

Line Nordal, leder FFMU 
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e Ambassadører med høye mål

Ambassadørene er en sammensveiset gjeng som holder 
foredrag, ønsker velkommen alle 15 åringer og nyinn-
meldte, og ikke minst lager liv og røre på tilstelninger! 

Line Nordal, leder FFMU

Kurs og årsmøte i år 
FFMU arrangerer nok en gang kurs og årsmøte, og invite-
rer til en hyggelig helg. Kurs-/årsmøte er nå lagt til våren.

I år skal FFMUs kurs/årsmøte holdes 
på Quality Airport Hotel Garder-
moen helgen 10.-12. april, og kursets 

tema blir « Boligtilpasning i hverdagen». 
Et viktig tema, aktuelt for mange. En 
ordentlig tilpasning av bolig kan foren-
kle hverdagen mye. Vi får besøk av en 
erfaren ergoterapeut som snakker om 
støtteordninger og hjelpemiddelløsnin-
ger. I tillegg vil to i FFM dele erfaringer 
med kjøp av hus og tilpasning. Det blir 

gruppeoppgaver, diskusjon og mulighet 
til å stille spørsmål. Vi har et begrenset 
antall plasser til kurset, det er førstemann 
til mølla, så vær tidlig ute med påmeld- 
ing! Programmet er interessant, og det er 
godt med pauser. Det blir mye tid til å bli 
kjent med nye, god mat i restauranten, 
mye gøy og god stemning. Vi satser på 
QUIZ-kveld, så skjerp deg :-) 
Egenandel: Kr 600,- og påmeldingsfrist 
er 20.3.

Følg med på Facebook-siden! Den opp-
daterer vi med det nyeste av info. Siden 
finner du på https://www.facebook.com/
ForeningenForMuskelsykesUngdom 

Kontakt styret på ffmu@ffm.no om du 
har spørsmål. Har du ønske om å bidra i 
FFMUs styre, så kontakt valgkomite eller 
styret. Tips til kandidater tas imot. 

Velkommen til kurs- og årsmøtehelg!

✳ Tekst: Gustav Granheim/Line Nordal
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Velkommen til  
Aktiv Uke 2015  
i Spania!

Vi kan med spenning presentere årets Aktiv Uke. Aktiv Uke er i år  
for FFMUs ungdom mellom 15-35 år, og vil finne sted på Solgården i  
Villajoyosa utenfor Alicante 4.-11. august!

✳ Tekst: Gustav Granheim,  
 Aktiv Uke 2015-komiteen

Vi i komiteen har fått mange 
ønsker fra medlemmene i FFMU 
om å legge Aktiv Uke til varmere 

strøk. Stabilt varmt klima, bademulig-
heter, annerledes kultur og miljø og ikke 
minst muligheten for å reise litt vekk fra 
det trygge og faste hjemme uten at det 
blir for utrygt, har vært ønsker vi har 
mottatt. Nå har vi funnet et sted og et 
opplegg hvor disse ønskene kan oppfylles!

Skal til Solgården
Solgården er et norskdrevet behandlings-
senter i Villajoyosa utenfor Alicante på 
Costa Blanca-kysten. Her er ingenting 
overlatt til tilfeldighetene. Området er 
flott tilrettelagt for rullestolbrukere, har 
trinnfri adkomst og tilpassede rom. Det 
er helsepersonell tilgjengelig hele døgnet, 

og personalet snakker norsk. Om man 
ønsker, kan man bestille fotpleie, spa, 
massasje og hårklipp. Standarden på 
kjøkkenet er høy, og med helpensjon blir 
det både god frokost, lunsj og middag. 

Perfekt beliggenhet
Senteret ligger litt oppe i åsen, noe som 
gjør at det ikke blir like varmt der som 
nede ved kysten. Man kan uansett kjøle 
seg ned i et av tre tilrettelagte basseng, ta 
turen til stranda med tilrettelagt shuttle-
buss eller gå/rulle ved egne midler. Air 
Condition (og varmeapparater) finnes på 
hele senteret og i alle gjesterom. 

Mange aktiviteter
Vi planlegger en aktiv uke med konkur-
ranser, aktiviteter, avslapning, minikurs, 
utflukter og masse sosial moro i kjent 
Aktiv Uke-stil. Programmet er klart i 
løpet av våren. Vi stiller med egne fel-

lesassistenter som gjerne hjelper deg som 
trenger en håndsrekning for å kunne 
delta. Vi vil også ha med eget helseper-
sonell, men trenger du hjelp til personlig 
pleie må du ha med egen assistent. 

Direkte fra Oslo og Værnes
Vi reiser med direktefly fra Oslo Gar-
dermoen og Trondheim Værnes. Vi har 
reservert alle rullestolplasser på flyene, 
og trenger du oksygen ombord på den ca 
4 timer lange flyturen, kan dette ordnes. 
Ta kontakt med oss i komiteen. Andre 
behov på flyet eller på Solgården gjør vi 
vårt ytterste for å finne løsninger på. Sol-
gården låner ut personløftere, rullestoler 
og annet. Forklar oss hva du trenger!

Nulltoleranse mot fyll
Du kan lese mer om Solgården på www.
solgarden.org. Vi gjør oppmerksom på at 
vi har nulltoleranse mot fyll. Stedet har 
alkoholtillatelse og bar, men de er strenge 
på aldersgrensehåndheving for både vår 
gruppe og andre gjester. Åpenlys fyll 
medfører hjemsendelse, og du plikter å 
dekke alle utgifter ved reise og opphold.

Meld deg på nå!
Egenandel for turen er satt til kr 2500,- 
og inkluderer reise, opphold og mat. 
Trenger du å ha med assistent, går denne 
gratis. Vi bestiller alt av flybilletter. Andre 
reiseutgifter refunderes i etterkant ved 
innlevering av reiseregningsskjema og 
kvitteringer. Det er bindende påmelding. 
Påmeldingsfrist er 31. mars 2015. Det er 
begrenset med plasser, og de kan fort bli 
fylt opp. Så meld deg på raskt her  
http://goo.gl/4PfyjR  

Sees vi på Aktiv Uke i Spania?

Solgården Behandlingssenter i Villajoyosa
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Line Nordal, leder
Jeg heter Line Nordal og er 20 år gammel. 
Jeg bor i Vanylven, også kjent som "the 
middle of nowhere". Her har jeg en prak-
sisplass i Lokalavisen. Hunden min heter 
Suki, og mye tid går med til oppdragelse 
av henne, da hun ennå er en valp. Jeg har 
mange hobbyer, jeg liker å sy, tegne, pusle 
og synge. Jeg har Spinal Muskelatrofi type 
3 (SMA3). Jeg har vært leder i FFMU 
siden oktober 2014, og trives godt med 
det. Min første erfaring med foreningen 
var når jeg var 16 år, og mamma "tvangs-
meldte" meg på et kurs. Etter det har jeg 
reist ved alle muligheter. 

Gustav Granheim, nestleder
I april er jeg for gammel til gjenvalg :-( 
Jeg avslutter der jeg startet, på Quality 
Airport Hotell Gardermoen. Med samme 
kurstema. Og med softis og popkorn :-) 
Det har vært fem lærerike, interessante 
og morsomme år. Styrearbeid er en fin 

måte å bidra i samfunnet og å bli kjent 
med hyggelige mennesker og gjøre noe 
for andre i liknende livssituasjon som en 
selv. Takk for meg, og lykke til videre!

Kristoffer Pedersen Brede,  
økonomiansvarlig

Rebecca Harcourt, 1. styremedlem
Jeg heter Rebecca Harcourt. Jeg er 30 år 
og inne i mitt andre år som styremedlem 
i FFMU. Jeg har vært medlem av forenin-
gen i mange år og har diagnosen Central 
Core Disease. Jeg bor i Sarpsborg, og 
jobber 100% i ekspedisjonen på Svine-
sund. På fritiden liker jeg å følge med på 
tv-serier, drive med håndarbeid og lesing. 
Jeg elsker alt som har med Kina å gjøre, 
og har studert kinesisk på universitetet. 

Alina Fismen Bjerkli, 2. styremedlem
Jeg heter Alina Fismen Bjerkli, og er 28 
år. Jeg har vært medlem av FFMU i 10 år. 

Jeg bor i Tromsø, det har jeg gjort i 22 år, 
og trives godt . Tidligere har jeg studert 
psykologi, før jeg tok faglærerutdanning 
i musikk, og nå har jeg en liten stilling 
som musikklærer på Tromsø Kulturskole. 
På fritiden sitter jeg stort sett ved dataen, 
der jeg spiller litt spill og er på tumblr. 
Ellers leser jeg en del, helst fantasybøker 
på engelsk.

Ida Tvedt, 3.styremedlem

Lin Christine Solberg, varamedlem
Jeg heter Lin Christine, er 27 år og 
utdannet barne- og ungdomsarbeider 
og sosionom. Jeg bor i Oslo og jobber 
som BPA-rådgiver i Dedicare Assistanse. 
Har tidligere vært leder i FFMU noen 
år, og er nå vara i FFMU-styret. Jeg liker 
fart og spenning i form av blant annet 
fallskjermhopping, dykking og sitski! Jeg 
brenner for at alle skal kunne gjøre det de 
ønsker, og for rettferdighet og likestilling.

Det nye styret i FFMU:

tlf: 974 80 800
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!
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Annonsere 
i Muskel-
nytt?

Kontakt Steigar Myrvold: 
steigar.myrvold@ffm.no
eller telefon 480 79 688
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Nytt&Nyttig

BPA-portalen
BPA-portalens 
målsetting er å 
presentere opp-
datert  informa-
sjon, aktuelle 
fakta og nyheter 
om bruker-/bor-
gerstyrt person-
lig assistanse. Her finner du blant 
annet en oversikt over tjenesteleve-
randører i kommunal og privat regi i 
Norge.

BPA-portalen tilbyr en arena for disku-
sjon og debatt. Det er flere ulike fora 

hvor alle er velkommen med spørsmål, til 
å lufte meninger, utveksle erfaringer eller 
ytre standpunkt. Foraene har engasjert en 
felles moderator.
BPA er interessant for den som:
•  har behov for praktisk assistanse i 

dagliglivet
•  ønsker jobb som noens personlig  

assistent
•  er saksbehandler eller beslutningstaker 

i kommunene
•  har etablert en BPA-virksomhet
•  er politisk engasjert i velferdstjenester, 

empowerment, menneskerettigheter, 
valgfrihet

•  er opptatt av innovasjon og utvikling
•  driver forskning på velferdstjenester, 

«empowerment», menneskerettigheter, 
valgfrihet

Slik tilpasser 
du boligen
Trenger du råd om hvordan du kan til-

passe din egen bolig slik at du kan bo 
der som muskelsyk eller med muskelsyke 
barn? Norges Handikapforbund har laget 
et nytt hefte som gir råd om hvordan ek-
sisterende boliger kan tilpasses slik at de 
blir tilgjengelige for bevegelseshemmede. 
Heftet heter ”Tilgjengelige boliger”.

Kilde: Handikapnytt

Kuttet støtte 
– færre i jobb
Færre unge funksjonshemmede har 

kommet ut i jobb etter at myndig-
hetene i 2004 valgte å stramme inn på 
reglene for støtte til utdanning som ledd 
i yrkesrettet attføring, skriver magasinet 
Velferd. Aldersgrensen ble hevet fra 22 
til 26 år, og det ble vanskeligere å få støtte 
til utdanningsløp lengre enn tre år. Ifølge 
en analyse fra forskningsinstituttet Nova 
førte regelendringene til at færre unge 
med attføringsstøtte tar høyere utdan-
ning.

Kilde: Handikapnytt

Vil ha norsk  
talegjen-
kjenning
Regjeringen ønsker å bevilge 13 millio-

ner kroner til å utvikle talegjenkjen-
ning på norsk. Teknologien betyr at det 
blir mulig å styre datamaskiner og diktere 
tekst ved hjelp av tale. Talegjenkjenning 
finnes på engelsk, men så langt ikke på 
norsk, melder Deltasenterets nyhetsnett-
sted om universell utforming.

Kilde: Handikapnytt

Rullestol i  
håndbagasjen?

Er du blant dem som har opplevd å få 
rullestolen ødelagt i flybagasjen eller 

som frykter at det skal skje når du reiser? 
Den britiske rullestolprodusenten RGK 
Wheelchairs hevder å ha funnet løsnin-
gen. Stolen TIGA fx lar seg folde sammen 
slik at den får samme fasong som en 
kabinkoffert og dermed skal kunne passe 
i bagasjehylla i flyet. Utfordringen var 
å skape en ramme som både er tilstrek-
kelig stiv, samtidig som den kan foldes 
sammen for å ta minst mulig plass. 

Kilde: Handikapnytt



Nytt&Nyttig
Vintersports-
uke på Venabu 
fjellhotell, 
Ringebufjellet 
11.-18. april.

Vintersportsuka er en aktivitetsuke 
for funksjonshemmede (og andre) 

av alle kategorier og i alle aldre. Her er 
det total integrering, og vi har tilbud til 
de aller fleste. 

Ta gjerne med deg egen hjelper eller 
andre som har lyst til å være en uke på 
fjellet og møte mange hyggelige mennes-
ker. Her har det sosiale høy prioritering. 
Målet er å få alle ut i fjellet på en eller 
annen måte, enten på ski, i pulk, hunde-
spann, skicart, beltevogn eller i solvegg- 
en. Er været i godlune blir det utelunsj i 
fjellheimen, med grilling og tilbehør. Om 
kveldene har vi det hyggelig med sosialt 
samvær, dans og underholdning.

Arrangementets motto: ALLE HJELPER 
ALLE! De aller fleste kan bidra med noe.
Deltakerantallet er mellom 60-80, og vi 
er 15 hjelpere som prøver å få hjulene til 
å gå rundt. Oslo Blindes Helsesportlag 
står som arrangør. Påmeldingsfrist er 
10. mars så du må være rask. Deltak- 
eravgift kr. 4.700. Enerom kr. 1000  i 
tillegg. Busstransport fra Oslo. Pris tur/
retur Oslo/Venabu kr. 800. Hjemmeside: 
www.vintersportsuka.no. Her ligger også 
påmeldingsskjema. Se også Facebook: 
”Vintersportsuka” (Åpen gruppe). 

Kontakt Torun på 922 66 966 hvis det er 
noe mer du lurer på. 
Mailadr: torun@vintersportsuka.no eller 
post@vintersportsuka.no 

Hva med oss? 
– et nasjonalt 
tilbud om  
samlivskurs for 
par og kurs for  
aleneforeldre

Kursene er tilbud til foreldre som har 
barn med nedsatt funksjonsevne 

eller alvorlig syke barn. Tilbudet admini- 
streres av Barne-, ungdoms- og familie-
etaten (Bufdir) og drives av  et familie-
kontor i hver region. I Region Sør har 
Grenland Familiekontor ansvar for å 
tilrettelegge og gjennomføre kursene. Det 
er et forebyggende tiltak, et tilbud for å 
styrke parforholdet eller aleneforeldrerol-
len og dele erfaringer med andre foreldre. 

I 2015 er det i Region Sør planlagt 4 
samlivskurs for par, 1 oppfølgingskurs for 
par og 1 kurs for aleneforeldre. Kursene 
holdes på hotell, og er ment som et 
pusterom og en inspirasjon i en krevende 
hverdag. Kursene starter fredag kveld og 
avsluttes søndag etter lunsj. 

Mer informasjon om "Hva med oss- 
kursene” finnes på www.bufetat.no

Ny nettside om 
sjeldne  
diagnoser på 
helsenorge.no

NKSD (Nasjonal kompetansetjeneste 
for sjeldne diagnoser) lanserte før 

jul en nettside med en oversikt over 
sjeldne diagnoser som har et tilbud ved 
et av kompetansesentrene for sjeldne 
diagnoser, samt informasjon om sjelden-
telefonen. Her finner du også informa-
sjonslenker til dem som ikke har tilbud 
ved ett av sentrene i dag.

Flere hundre sjeldne og lite kjente diag-
nosegrupper har et kompetansesenter å 
henvende seg til. Kompetansesentrene 
skal være oppdatert på den aktuelle 
diagnosen, kunne gi råd og veiledning 
til brukere og fagfolk, arrangere kurs og 
legge til rette for at personer med samme 
diagnose møtes.

Hva med muskelsyke? Det er fortsatt slik 
at muskelsyke følges opp ved det sykehu-
set en tilhører. NKSD kommer til nytte 
når de som har en diagnose, helseper-
sonell eller andre trenger eksperthjelp. 
Fordi mange av FFMs diagnoser tilhører 
det nevnte sjeldenfeltet gir kompetan-
setjenesten også tilbud innenfor ”å leve 
med”-perspektivet. Det er et overordnet 
mål at et senter skal ha hovedansvar for 
sjeldne nevromuskulære diagnoser, og 
at verken kompetanse eller tilbud skal 
svekkes.
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Kurset vil spesielt være rettet mot å 
sette leger i stand til å diagnostisere 

og følge opp pasienter med myotonier. 
Forskning, genetisk veiledning og rehabi-
litering vil være aktuelle tema.

Søke godkjenning?
Kurset søkes godkjent som videre- og 
etterutdanningskurs hos Den Nor-
ske Legeforening innen spesialitetene 
allmennpraksis og nevrologi. Seksjons-
leder, overlege, dr. med Kristin Ørstavik 
ved nevrologisk avdeling, OUS er faglig 
ansvarlig lege for kurset.
Kursavgift: kr. 500,- inkluderer måltider 
og materiell. Pårørende er gratis.

Videokonferanse
For deltakere som ikke har anledning 
til å komme til Frambu har vi tilbud om 
videokonferanse. Alle forelesningene vil 
være tilgjengelig som videokonferanse 
(program for videokonferanse sendes 
etter påmelding). Vi gjør oppmerksom på 
at det er begrensninger i antall studioer 
som kan følge kurset og oppfordrer 
interesserte i å melde seg på så raskt som 
mulig. Spørsmål om videokonferanse 
rettes til Berit Hundal på tlf. 64 85 60 00 

eller e-post til video@frambu.no

Spørsmål? 
Ring Frambu!
Faglig ansvarlig: Kaje Giltvedt, e-post: 
kgi@frsmbu.no
Praktisk informasjon: Trine Wennervold, 
e-post: twe@frambu.no
 
Påmelding:      Gjøres på web   
  www.frambu.no                                 
Påmeldingsfrist: 20.03.15
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Behandlings-
tilbud til  
pasienter 
med  
Dystrofia  
Myotonica

Rehabiliteringssenteret Nord-
Norges Kurbad ønsker velkom-

men til et 3-ukers gruppeopphold for 
pasienter med diagnosen Dystrofia 
Myotonica i august 2015. Et sam-
arbeidsprosjekt mellom Rehabilite-
ringssenteret Nord-Norges Kurbad 
og Nevromuskulært kompetansesen-
ter ved UNN.

Tidspunkt:kl 11.08-28.08.2015

Sted:Rehabiliteringssenteret 
Nord-Norges Kurbad

Formål:
•  Gi økt kunnskap og forståelse i 

forhold til sykdommen.

•  Øke funksjonsnivå og fysisk 
form gjennom trening og annen 
behandling

•  Gi hjelp til å mestre sykdommen

•  Bedre hverdagen gjennom å lære 
mestringsstrategier, finne balanse 
mellom aktivitet og hvile, utveksle 
erfaringer og være i fysisk aktivitet.

Mer info/påmelding:  
Nevromuskulært kompetanse- 
senter i Tromsø

Med fokus på pusten

Kurset er for fysioterapeuter i habi-
literingstjenesten, på sykehus eller 

i kommunen som følger pasienter med 
nevromuskulære sykdommer og andre 
interesserte. Sted: Radisson Blu hotel, 
Tromsø sentrum. www.radissonblu.no/
Tromso. Kursavgift på NOK 700,- dekker 
faglig program, kaffe og te, frukt og lunsj 
begge dager. I tillegg er det hyggelig hvis 
deltakerne har anledning til å delta på 
middag (pizza på ”Jonas”) torsdag kveld. 
Den koster 110,-. Drikke til middagen, 
reise og opphold dekkes av den enkelte. 
Påmelding: www.pust2.axaco.se

Frist: 1. mai 2015 (Påmelding etter 1.mai 
NOK 1000,- pluss evt. middag.) 

OBS: En del av forelesningene vil foregå 
på engelsk. Kontaktperson: Irene Lund 
irene.lund@unn.no eller Brit Hov  
brit.hov@ous-hf.no  

Arrangører: Nevromuskulært kompe-
tansesenter – NMK, Nasjonal kompetan-
setjeneste for hjemmerespirator – NKH 
i samarbeid med NFFs faggruppe for 
hjerte- og lungefysioterapi European 
Respiratory Care Assosiation – ERCA. 

NMK i Tromsø holder kurs om lungeproblematikk 
hos personer med muskelsykdommer 4.-5. juni 
2015 i Tromsø. 

Fagkurs  
Dystrofia Myotonica 1
Har du Dystrofia Myotonica 1, eller andre myotone til-
stander? Da kan du tipse legen din om medisinsk fagkurs 
på Frambu 21.04. 2015. Påmeldingsfrist: 20.03. 2015.

Frambu senter for sjeldne diagnoserRehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad



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 gjennomslagskraft  

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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Tillitsvalgte i Foreningen for muskelsyke

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

Nestleder:
Børre Longva
Tlf.: 920 16 701
E-post:  
borre.longva@hotmail.com

Økonomiansvarlig:
Vibeke Aars-Nicolaysen
Tlf.: 988 94 163
E-post: vib-aars@online.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: 
Laila Moholt
Tlf.: 922 91 438
E-post: lail-moh@online.no

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:
Bjarthild Slagnes

Medlem:
Aileen Bøyum

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

Nestleder:
Gustav Granheim
E-post: g@granheim.org

Økonomiansvarlig:
Kristoffer Pedersen Brede
Tlf.: 452 88 087
E-post:   
bredekristoffer@gmail.com
 

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

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

3. styremedlem:
Ida Tvedt
Tlf.: 907 94 323
E-post: tvedtida@gmail.com

Varamedlem:
Lin Christine Solberg

Valgkomiteen:

Leder: 
Martine Synnøve Eikese

Medlem: 
Ingebjørg Larsen Vogt

Medlem: 
Camilla Hansen

FFM i Agder
Tonny Fløystad
Høyåsen 1
4843 Arendal
Tlf: 37 01 63 41 / 908 80 245

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

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

FFM i Møre og Romsdal
Bjarthild Slagnes
6146 Åheim
Tlf.: 991 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: i-syd@hotmail.com

FFM i Oslo og Akershus
Tor Egil Roheim
Rolf Hofmos gate 13C 
0655 Oslo
Tlf.: 971 76 206

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

FFM i Troms og Finnmark
Ta kontakt med FFM i  
Nordland.

FFM i Trøndelag
Mette Nonseth
Sørskagvegen 5
7655 Verdal
Tlf.: 924 97 863 
E-post:  
mettelovise@gmail.com

FFM i Vestfold
Jørund Lothe
Saxilds gt 7 A
3117 Tønsberg
Tlf.: 901 94 589
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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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

Rehabiliteringsoppholdet varer i 2 uker for barn og ung-
dom med en ukes oppfølgingsopphold etter 3-6 måneder, 
eller 3 uker for voksne. Det legges opp til trening som du 
kan klare ut fra dine forutsetninger.

REHABILITERING BARN OG UNGDOM
Aldersgruppen er 4 - 18 år med nevvromuskulær sykdom.  
Må ha med ledsager som deler rom med pasienten under  
oppholdet. Vi tilrettelegger for skoleundervisning.

REHABILITERING VOKSNE
Voksne over 18 år. Motivert for å bidra til egen rehabilitering.

HENVISNING OG INNTAK
Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til tilbudet.

INFORMASJON PÅ NETTSIDEN 
Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon:  
www.kurbadet.no

Rehabilitering for barn og voksne 
med muskelsykdommer

sanofi-aventis Norge AS · Strandveien 15 · Postboks 133 · 1325 Lysaker 
Tlf.: 67 10 71 00 · Faks: 67 10 71 01 · www.genzyme.no
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sanofi-aventis Norge AS · Strandveien 15 · Postboks 133 · 1325 Lysaker 
Tlf.: 67 10 71 00 · Faks: 67 10 71 01 · www.genzyme.no

Tidlig diagnose gir mulighet 
for rett behandling ved  

Pompe sykdom

MUSKELNYTT ønsker alle lesere og  
medlemmer en riktig god påske og en fin vår!


