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Leder:

En sommer er over, men vi skal ses igjen til neste år… synger Kirsti Sparbo. Kanskje er
det noen du håper å se igjen. Enten neste år eller i løpet av dette året. Jeg håper at jeg
treffer igjen dere som var på Aktiv uke i Danmark. Det var veldig inspirerende for meg
når dere var så engasjerte.

En episode imponerte spesielt. Han som satt på bryggekanten et par meter over vannet
og lurte på om han skulle tørre å slippe seg ut i – uten å vite hvordan han skulle komme
på land. Han lurte og lurte og ventet og ventet. Så hørtes et plask. Han var i vannet.
Han koste seg, lenge. Etter flere forsøk fra gode hjelpere og en umulig badestol, finner
de ut at de må kjøre hans egen manuelle rullestol ut i sjøen. Den setter han seg i og blir
dratt inn på stranda. Jeg synes det var modig gjort å kaste seg uti, uten å ha kontroll.
For meg fikk det overføringsverdi til mange ting i livet. Å kaste seg uti kan være
skummelt, men kan også gjøre veldig godt.

Ellers har vi i sommer skrevet høringssvar om Kulturdepartementets forslag til «Veileder
for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdoms-
organisasjoner søker på» og Helse- og omsorgsdepartementet forslag til «Rettighets-
festing av Brukerstyrt personlig assistanse, BPA». Vi syns departementenes forslag må
forandres og fortsetter arbeidet for det vi mener er det beste for muskelsyke og deres
pårørende.

Landsmøtet 2013 bad sentralstyret legge til rette for å ha fremtiden som hovedtema
på neste landsmøte. I den forbindelse håper vi du vil bidra med dine ønsker.
Det gir oss et nødvendig grunnlag for å planlegge fremover.
Følg med i Muskelnytt og på nettsiden.
Si din mening. Vi har bruk for dere.

Med hilsen Tone I. Torp
Leder i FFM

Ta gjerne kontakt med FFM-kontorets ansatte

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.

Foreningen sprer kunnskap om
muskelsykdommer og muskelsykes livs-
situasjon, medvirker til bedre behandlings-
muligheter og støtter forskning omkring
muskelsykdommer. Foreningen er med i
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO) og har søsterorganisasjoner i en
rekke land.

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

Line Wåler
Organisasjonssekretær

Telefon
66 98 07 60/411 90 702

Telefontid
Man. til ons., kl. 11–17

E-post
line.valer@ffm.no

Unni Tangerud
Regnskap og medlemsregister

Telefon
66 98 11 41

Telefontid
Man., ons., tors. kl. 9–15

E-post
unni.tangerud@ffm.no

Foreningen for Muskelsyke
Smedsvingen 4, 1395 Hvalstad

Tlf: 66 98 07 60
Fax: 66 98 10 02

E-post: ffm@ffm.no

Internett: www.ffm.no

Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042

Kristin M. Gran Rolfsnes
Forskningsfondet og Allums Legat

Telefon
66 98 07 60

Telefontid
Tors. kl. 10-16

E-post
fondet@ffm.no

Kjære
medlemmer og lesere
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For Heidi Gulbrandsen handler
tirsdag om Fredag. Hver tirsdags
kveld drar hun til gården Atlungstad
på Ottestad. Der venter hesten
Fredag på henne.

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Heidi går på terapiridning, og har gjort
det i fem år. Først to år på Veldre, så tre
år her på Ottestad. Takket være Fredag
får hun den gode mestringsfølelsen hver
tirsdag. Å ri dreier seg om å mestre, få
til noe, i tillegg til alt det fysiske hun får
på kjøpet. Vi fulgte Heidi en tirsdag, og
så en aktivitet som egner seg godt for
muskelsyke.

Blir glad og stolt
– Det viktigste er følelsen av å få til
noe. Å mestre. Å sitte på et stort dyr og
styre er fantastisk. Jeg kommer meg ut i
naturen, beveger meg ute, og det er ikke
alltid så enkelt for muskelsyke. Så blir
jeg så glad, så stolt over å få til ting!

Jeg glemmer alt annet, og har full fokus
på det jeg gjør på hesteryggen. En frihet
alle muskelsyke burde unne seg, sier en
begeistret Heidi.

Den perfekte partner
Det handler om å gjøre positive ting.
Å gripe mulighetene som finnes lokalt,
slik Heidi gjør en time hver tirsdag kveld
sammen med ni andre. Det kalles terapi-
ridning med et fint ord, men er egentlig
praksis i det som handler om mestring
og frihet. Heidi har diagnosen Limb-
Girdle, og det er viktig å stimulere
musklene som bidrar til balanse og
stabilisering av kroppen. Fredag er den
perfekte partner i så måte.

Trygg på hesten
– Jeg kan se på Heidi at hun har godt av
det fysisk og psykisk, sier Berit Prøven,
som har vært assistenten hennes siden
2008. Assistenter kan brukes til så mangt,
og Berit går ved siden av når Heidi rir
den vakre turen ned til Mjøsas bredder.

En herlig gjeng på tur, både fysisk og
psykisk funksjonshemmede. Tiltaket
har eksistert siden 1987, først med Lions
som samarbeidspartner, nå har fengselet
på Ilseng tatt over den rollen. Ved siden
av hver hest går en av de innsatte, han
sørger for at Heidi kan føle seg trygg på
hesten. Et genialt samarbeidsprosjekt,
som innebærer en time i frihet for begge
parter. Uten innsatsen til de innsatte
hadde tiltaket vært umulig, ifølge bonde
John Peder Atlungstad, som stiller opp
hver tirsdag og sørger for å få alle opp på
hesten.

Helsefaglig personell
Det er ingen aldersgrense her. Den eldste
var 83 år, den yngste var knapt fylt året.
Det er viktig å finne en hest som matcher
rytteren, og for Heidi har også manuell-
terapeut Inger Lundby vært til stor
hjelp. Inger har helsefaglig ansvar for at
terapiridningen går som den skal, og kan
skrive under på at Heidi har stor nytte av
å ri på Fredag hver tirsdag.

Full frihet på Fredag
Heidi rir hver tirsdag:
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Godt for både kropp og sinn!
– Når du rir, får bekkenet samme bevegelse som når du går. Vi har nå mer enn nok
dokumentasjon på at terapiridning er godt for både kropp og sinn.

Ifølge manuellterapeut Inger Lundby er terapiridning en behandlingsform som bruker hesten og
dens bevegelser for å trene kroppen i forhold til en funksjonshemning. Du må ha en diagnose som
gjør deg betydelig svekket for å få henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Når den
godkjennes av Rikstrygdeverket, får du et bidrag som kan brukes i tillegg til egenandelen.

Mye balansetrening
– Rent fysisk handler det om mye balansetrening fra bekkenet og opp til hodet. Det dreier seg også om å koordinere, du styrer jo
hesten selv, påvirker den med armer og ben. Så er det selvsagt også en stor mental og sosial effekt. Du styrer et stort dyr og er ute i
naturen. Du konsentrerer deg om hesten, som på sin side bidrar med bevegelser som får kroppens byggeklosser til å samspille. Dette
er morsom og positiv trening, og når det gjelder Heidi er det ikke vanskelig å se at hun koser seg på Fredag, sier Inger Lundby.

Inger Lundby, manuellterapeut.

John Peder Atlungstad, bonde.Berit Prøven, assistent.Heidi Gulbrandsen.

Vakker ridetur ned til Mjøsas bredder.
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– Det viktigste er
følelsen av å få til noe.

Å mestre. Å sitte på
et stort dyr og styre

er fantastisk.

«
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SMARTE
TING Smarte tips for kjøkkenet

Ergoterapeut i Sola kommune
Tone Edvardsen:

1: Bakehjelp
Når en bruker flere stekeplater samtidig og benkeplassen blir for liten, kan det
være smart med ett stativ å stable varme eller kalde plater på.

2: Rivhjern
Når grepet er svekket, kan rivjernet være en utfordring. Det er kommet en del
svært skarpe rivjern som gjør jobben mye enklere. Enkelte av utgavene har en
holder for det en skal rive, slik at fingrene kan beskyttes.

3: Støpseltrekker
Med denne får du lettere tak i støpselet for å trekke det ut av stikkontakten.
En smart patent som ble vist på ett av FFMs kurs.
Kan ses på www.stopseltrekker.no

4: Utnyttelse av benk
Når rekkevidden inn på kjøkkenbenken – spesielt i hjørnet, er begrenset, kan
det være smart å bruke et roterende pizzabrett å sette ting på. Da kan f.eks.
krydder oppbevares lett tilgjengelig i hjørnet og du får tak i det ved å snurre
på brettet.

5: Mobil kjøkkenmaskin
Kjøkkenmaskin er en nyttig, men tung sak. Ofte blir den stående stuet vekk
fordi det er for tungt å løfte den fram og den er for stor midt på benken.
Ved å sette små hjul på ett skjærebrett i tre, kan den stå i hjørnet som normalt
er utenfor rekkevidde og lett trekkes fram ved behov.
NB – vær obs når maskinen går så den ikke triller på gulvet.

4

2

1

3

5
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Å drive en fylkesforening:

Etter at Tonny og Tore Kjell Fløystad
ga seg, tok Silje Rek Olsen over som
leder av styret i FFM i Agder. Hun ser
mange utfordringer fremover.

Tekst: Bernt Roald Nilsen

Silje er en ung leder, bare 25 år, og har
snart ledet styret i Agder i to år. Hun
har planer om å øke antall medlemmer,
men det er ikke så lett. Det er ofte den
samme gjengen som kommer på de ulike
arrangementene.

Tester ut nye måter
– Vi er cirka 65 hovedmedlemmer, og
på arrangementene våre kommer 5–20
medlemmer. På de store noen flere. Jeg
ser at foreningen mangler unge medlem-
mer og barnefamilier, så vi er på jakt
etter dem. Vi prøver nye måter å drive
på, vi flytter medlemsmøtene rundt i
fylket og varierer programmet, men det
hjelper lite. En ny Facebookside sørget
for ett nytt medlem, da var den jo tross
alt verdt arbeidet med den, sier Silje.

Tre faste arrangementer
Men de faste store arrangementene endres
ikke på, for der stiller medlemmene

opp. For eksempel grilltreff i juni uten
påmelding, Danmarkstur i september
med lav egenandel og julebord i desember
på Lyngdal Hotell. På julebordet kommer
nærmere 35, og det er bra. Økonomien
i foreningen er bra, og det brukes ulike
måter å få inn penger på.

Vant 35 000 kroner!
– Vi skal begynne med bingo til høsten,
et tilbud til frivillige organisasjoner
her i Agder. Og så var vi med på Stoa-
aksjonen i Arendal i sommer. Det er en
dag for ulike frivillige organisasjoner
som nomineres på nett. Vi stemmer på
hvem som skal vinne førstepremie under
aksjonen, og i år vant vi 35 000 kroner
fordi medlemmene mobiliserte. Pengene
går med til å betale deler av Danmarks-
turen og utgifter til julebordet, sier Silje.

Tjener penger på pant
Hun er opptatt av å få med ungdom,
vet om minst ti muskelsyke ungdom-
mer som ikke er medlem, men det er
vanskelig å få dem med. De er ikke
interessert, det virker som om de ikke
vil identifisere seg med foreningen. Men
det gjør Silje. Til gagns. Alltid på jakt

etter nye medlemmer og nye måter å
drive på. Et tips til slutt: Foreningen har
pantekasser i matbutikker, de som panter
flasker kan legge lappen de får når de
panter i kassen til FFM og støtte dem.
De har pantekasser i butikker i Arendal,
Mandal, Lyngdal og Kristiansand.

Utfordringer i
FFM i Agder

FFM i Agder:

Silje Rek Olsen

Foreningen
mangler unge

medlemmer og
barnefamilier.

«
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«På loffen med kamera i fanget,
rampe i ryggsekken og en god
assistent ved min side. Kan en fri,
kreativ tur være mulig når livet
leves med assistanse?»

Tekst og foto: Tone Edvardsen

Det startet med at min søster skulle flytte
fra Stavanger til Bodøtraktene noen år.
I den forbindelse ville jeg besøke henne,
svogeren min og tanteguttene på 2 og 4
år. Var det mulig å legge til en foto- og
opplevelsestur i samme slengen?

Fantastisk på Hurtigruten
Hurtigruten var en opplevelse i seg selv.
Jeg hadde valgt en av de nyeste båtene,
som viste seg å fungere svært godt og
hadde veldig serviceinnstilt mannskap.
Vanligvis blir jeg rastløs på større båter
– nå kunne jeg fortsatt hele rundreisen.
Jeg tilbragte mye av tiden ute på dekk.
Vær og vind gjorde at jeg kjente at en var

til og sugde inn ulike inntrykk.
Utfordringen var å finne tid til å sove.

For et lys – for noen farger!
Sammen med en fotointeressert assistent
bladde jeg i brosjyrer på Hurtigruten. Vi
mente bildene var overredigert – alt for
sterke farger. Når vi begynte å kjøre fra
båten i Harstad i 7-tiden om morgenen
var vi ikke kommet langt før vi så på
hverandre: For ett lys – for noen farger!
Den planlagte musikken og lydboken ble
skrudd av – det var behov for stillhet for
å håndtere de mektige inntrykkene.

Hvalsafari fra Andenes
Jeg hadde bare en konkret plan i løpet av
de to ukene – jeg ville på hvalsafari fra
Andenes! Safarien hadde jeg en uke på
å gjennomføre. Første dagen ble avlyst
pga for mye tungsjø. Andre dagen pga
assistentbytte. Tredje dagen pga for stor
tidevannsforskjell. Fjerde dagen klaffet
alt! Jeg var forberdt på at stolen måtte
heises ombord med krane og jeg bæres.
Heldigvis viste det seg at landgangen var
bred nok og jeg kunne kjøre ombord -
for en lettelse. På turen fulgte vi en liten
spermasetthval på 13 meter, og fikk se
den oppe og puste i 3 perioder. En opp-
levelse som vanskelig kan beskrives.

Videre til Lofoten
Det ble mange kilometer i Vesterålen.
Vær og lys skiftet raskt, og det ble mange
stopp i veikanten for å ta fram kamera.
Etter hvert kunne vi bare sukke og

stønne – så visste den andre hva vi mente.
Etter en uke fortsatte vi til Lofoten.
De samme inntrykkene, men mer folk
og turister. En av dagene reiste vi til Å
og tørrfiskmuseet. Da fikk jeg meg en
lærepenge med å stole på svake, kreative
ramper. Den knakk når jeg var på vei ut.
Balderen fikk seg en trøkk og seteløften
ble ødelagt. Heldigvis fant hjelpemiddel-
sentralen en brukt motor.

Måkeskrik og bølgeskvulp
Jeg hadde valgt å bo på litt større
campinghytter som hadde to soverom.
Da har jeg frihet til å styre døgnet – sam-
tidig som en får eget rom for assistenten
og mulighet for privatliv. Alle steder
har sin sjarm. Første hytta hadde gamle,
skjeve tregulv – en spennende opplevelse
når personløfteren triller over gulvet på
egenhånd. Andre hytta lå rett ved en stor
sandstrand, der en våknet til måkeskrik
og bølgeskvulp. Jeg hadde det supert
begge plassene.

4000 minner
Etter Vesterålen og Lofoten hadde jeg
noen fine uker med familie og gode
venner. Ingenting er som en tantegutt
som klatrer opp i fanget for å ha en
kosestund. Etter ferien er det på tide å
ta på seg klokka igjen og finne tilbake
til hvilken dag det er. Jeg sitter igjen
med opplevelser jeg kan bruke høsten
og vinteren på å fordøye. Det ble 4 000
bilder jeg kan bruke til å hente fram gode
minner.

Fotosafari i Vesterålen og Lofoten

Tone Edvardsen med kameraet klart.
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Tones fantastiske fotoreise
• Stavanger–Bergen med bil.
• Bergen–Harstad med Hurtigruten (www.hurtigruten.no)
• Leide familiehytte ved Andøy friluftssenter (www.andoy-friluftssenter.no)
• Fartet rundt i Vesterålen en uke med bilen.
• Leide familiehytte på Ramberg gjestestuer (www.ramberg-gjestegard.no)
• Fartet rundt i Lofoten en uke med bilen.
• Ferje til Bodø – var hos min søster en uke.
• Bodø–Trondheim kjørte jeg Kystriksveien (FV17) med overnatting i

Sandnessjøen og Namsos.
• En uke med gode venner i Trondheim.
• Trondheim–Bergen med Hurtigruten.
• Bergen–Stavanger med bil.

Vær og vind
gjorde at en kjente

at en var til og sugde
inn ulike inntrykk.

«
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Våre to kvinnelige ledere, Tone Torp
og Lin Christine Solberg represen
terte FFM med bravur da de var
på audiens hos foreningens høye
beskytter, prinsesse Märtha Louise
i begynnelsen av september.

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Aldri så galt at det ikke er godt for noe,
heter det. Det passet bra da Tone og Lin
Christine besøkte Det Kongelige Slott 3.
september. Fordi Tone sitter i rullestol,
«var vi nødt til» å gå diverse omveier
inne i Slottet for å komme til prinsessens
kontor.

Kulturelle omveier
Og omveiene bar selvsagt preg av de
ulike stilretningene som var moderne
under de 25 årene slottet var under

oppføring fra 1824 til 1849. Her er det
pompeianske veggmalerier i Store- og
Daglige spisesal, her er oppsatser og
rosetter, ranker og palmetter som slynger
seg utover vegg- og takflater. For ikke
å snakke om Store festsal, Slottets
mest påkostede rom. Salen er hele 360
kvadratmeter stor, og går over to etasjer
med en takhøyde på 10,7 meter. Arkitek-
tonisk er det visstnok senempire og
nyklassisisme som preger bygningen.

Alle på én dag
Men vi var ikke her for å se på kunst og
kultur. Tone og Lin Christine, med Mus-
kelnytt på slep, var her for å møte fore-
ningens høye beskytter og fortelle hvilke
saker FFM nå er opptatt av. Vi ble møtt
av menn i uniform, som geleidet oss til
venteværelset. Prinsessen var hjemme
en snartur fra London, der hun nå bor,

og hadde satt av en hel dag til å møte
de organisasjonene hun beskytter. Da
vi ventet, var det Revmatikerforeningen
som hadde audiens. Så, endelig var det
vår tur!

FFMs mangfold
Etter å ha fortalt at damene nå rår i
foreningen, fikk prinsessen en kort
orientering om hva FFM er og hvilken
variasjon det er i medlemsmassen. Alt fra
de som klarer seg selv, og har tilnærmet
usynlige muskelsvekkelser, til de som
trenger assistanse til alle gjøremål og
har store muskelsvekkelser i all viljestyrt
muskulatur.

Først om behandlingsreiser
Våre to ambassadører hadde valgt å
snakke om tre hovedsaker. Først ut var
Tone Torp om «Behandling i utlandet».

Kvinnelig audiens

Tone Torp og Lin Christine Solberg utenfor Det kongelige slott.

FFM på Det Kongelige Slott:
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Hun fortalte at FFM vil gå på med fornyet
kraft for å få til at muskelsyke skal få
sine behandlingsreiser dekket av staten.
Prinsessen uttrykte forståelse for at FFM
satser på dette. Hennes råd var at vi, i
tillegg til å dokumentere effekten, viser
frem den samfunnsmessige gevinsten ved
at muskelsyke henter krefter for å komme
seg gjennom en lang vinter, ikke minst
muskelsyke som er i arbeid.

Diskusjon om 26årsregel
Lin Christine tok opp 26-årsregelen
for fritidshjelpemidler. FFM mener jo
at det ikke bør være noen øvre alders-
grense for støtte til fritidshjelpemidler.
Samtalen dreide seg om at aktivitet ikke
minst er viktig etter at vi har passert 26,
og prinsessen var svært engasjert. Hun
foreslo blant annet å se på muligheten for
å opprette en utstyrspool med mulighet

for flerbruk, og mente Cato Zahl-Pedersen
kunne være en å kontakte for å få blest
rundt den merkelige regelen.

BPA og fylkesaktivitet
Den siste, men ikke minst viktige, saken
som ble tatt opp, var Rettighetsfesting av
BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse).
FFM håper departementet utformer
rettighetsfestingen slik at den ivaretar
intensjonen med PPA som et frigjørings-
verktøy. BPA er for mange av våre
medlemmer den beste måten å organisere
nødvendig assistanse på. Avslutningsvis
kom Tone Torp inn på at FFM er «en glad
forening» med mange modige mennesker,
hun illustrerte det ved å fortelle om
aktiviteten i fylkesforeningene. Prinsessen
avrundet møtet med å si at hun stiller
gjerne opp for FFM ved behov i spesielle
sammenhenger.

Det Kongelige Slott

Tone Torp og Lin Christine Solberg.  Prinsesse Märtha Louise,

BPA er for
mange av våre

medlemmer den beste
måten å organisere

nødvendig
assistanse på

«
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FORSKNING

Kompetansesenter for medfødte
muskelsykdommer ved Oslo
Universitetssykehus har startet
rekruttering til en studie av
Duchenne muskeldystrofi i Norge.
Studien heter «Kartlegging av
genotype/fenotype hos pasienter
under 18 år med særlig fokus på
tilvekst, pubertetsutvikling,
benhelse og livskvalitet.»

Tekst: Ellen Annexstad

Duchenne muskeldystrofi er en arvelig,
progressiv muskelsykdom som i hoved-
sak rammer gutter. Behandlingen i dag
består av omfattende tverrfaglig opp-
følging og habilitering. I tillegg er det vist
at mange personer med Duchenne har
god effekt av kortikosteroider (Prednisolon
eller Deflacort) på muskelfunksjon på
kort sikt.

Duchenne muskeldystrofi utvikler seg
ulikt hos ulike personer. Vi ønsker å lære
mer om hvordan den konkrete gen-
forandringen (mutasjonen) som fører
til sykdommen hos hver enkelt person
påvirker sykdomsforløpet. Kartlegging
av de ulike genforandringene er også
viktig for å kunne avgjøre hvem som i
fremtiden kan inkluderes i internasjonale
studier av behandling som retter seg
mot spesifikke genforandringer.

Videre ønsker vi å kartlegge benhelse
(utvikling av eventuell skoliose, ben-
skjørhet og tendens til brudd), lengde-
vekst og pubertetsutvikling hos personer
med Duchenne i Norge, og se på dette
i lys av genforandring, kortison-
behandling, D-vitamin, vekt og
aktivitetsnivå.

Det er gjort få undersøkelser av hvordan
barn og unge med Duchenne opplever

sin egen situasjon og livskvalitet.
Vi synes det er viktig å vite mer om den
enkeltes egne bekymringer og fokus-
områder. Hensikten med dette er å legge
grunnlaget for å kunne gi best mulig
behandling i fremtiden, og sikre forsvarlig
og målrettet forskning.

Prosjektet skal gjennomføres ved
Oslo Universitetssykehus (OUS),
Kompetansesenter for medfødte muskel-
sykdommer, som også står ansvarlig for
arbeidet. Prosjektleder er dr.med.
Magnhild Rasmussen. Undersøkelsene
skal utføres av Ph-D stipendiat/spesialist
i barnesykdommer Ellen Annexstad.
Hovedveileder er professor Inger Holm
ved Universitetet i Oslo. Vi vil samar-
beide med ulike spesialister ved andre
avdelinger ved OUS i ulike deler av
prosjektet, og med Universitetssykehuset
i Nord-Norge når det gjelder genetiske
analyser. Vi vil også samarbeide med
lokale barneavdelinger og barne-
habiliteringstjenester i hele Norge. Vi
håper å kunne publisere resultatene av
vår studie i internasjonale tidsskrift.

Prosjektet er godkjent av Regional Etisk
Komité (REK). I juni 2013 kontaktet vi
alle barneavdelingene og habiliterings-
tjenestene som følger opp personer
med Duchenne under 18 år i Norge,
med forespørsel om hjelp til rekrutter-
ing av deltakere til studien. Vi håper å
kunne starte opp med undersøkelser av
deltakerne i løpet av høsten 2013. Totalt
ønsker vi å undersøke alle deltakerne tre
ganger ved ett års intervaller.

Hvis du vil vite mer om hva studien
innebærer, kan du eller dine foresatte
kontakte den legen som vanligvis har
ansvaret for å følge deg opp. Hvis du
allerede har fått informasjon og ønsker

å delta, er du velkommen til å kontakte
studieledelsen ved PhD-stipendiat Ellen
Annexstad på telefon 413 20 836 eller
e-post: ellann@ous-hf.no (Vennligst ikke
oppgi annet enn navn og telefonnummer
på e-post av hensyn til personvernet).

Oppstart av nasjonal studie
av Duchenne muskeldystrofi

Ellen Annexstad

Vi synes
det er viktig å vite

mer om den enkeltes
egne bekymringer og

fokusområder.

«
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I midten av juni møttes en ivrig
gjeng på Park Inn på Gardermoen
for å være med på Gründerkurs II.
Programmet var tettpakket, men
med så energiske deltakere var ikke
det noe problem.

Tekst: Guro Skjetne
Foto: Laila Bakke

I tillegg til foredrag og kursing, var
det lagt inn tur til Stolthetsparaden
fra Youngstorget på lørdag formiddag.
Noen som lurer på hva Stolthetsparaden
har med et gründerkurs å gjøre? Uten
likestilling, rett til BPA og et fordomsfritt
samfunn greier ikke mange muskelsyke
å utnytte restarbeidsevnene. De bruker
alle kreftene på å mestre hverdagslivet.
BPA gjør at mange muskelsyke kan bruke
kreftene på å stå i en jobb, istedenfor å
vaske gulvet for så å være sliten i 3 dager
etterpå.

Umiddelbar virkning
Kursprogrammet bød ikke på store
endringer fra Gründerkurs II i 2012.
Hvorfor endre på noe som funker?

Både Nils Tro fra Etablerertjenesten
SNR, gründer Tone Torp, coach
Maria Bjerge og oppfinner Tore Græsdal
fenget deltakerne. En av deltakerne på
Gründerkurs I i 2012, ble så inspirert av
gründersatsninga i FFM at hun har åpnet
nettbutikk siden sist! Jeg anbefaler alle til
å ta en titt på www.smykkeparty.no

Arbeids og attføringskurs
Vi lærte på kurset at når en selv eller
en gründervenn starter opp noe nytt,
støtter vi alle opp om nyetableringen.
Det må være den første av de ti gründer-
bud. Så derfor, i samme slengen, må vi
jo også nevne den geniale oppfinnelsen
«Støpseltrekker». Mer om den kan
du finne på www.stopseltrekker.no
Støpseltrekkerne ble vist frem på
gründerkurset til stor jubel fra deltaker-
ne. Dette var det siste gründerkurset
på en stund. Neste år kommer et nytt
spennende arbeid- og attføringskurs.
Om du kunne tenkt deg å være med på
gründerkurs ved en senere anledning,
så ta gjerne kontakt med Likemanns-
utvalget!

Gründerkurs II
på Gardermoen

Tone og Nynke. Lisa, Laila, Ingrid,

Alltid fantastisk mat på Park Inn!

Guro, Laila og Karen Elise.

Gustav og Caroline «toger» inn på toget.
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I høst gjennomfører FFM i Troms og
Finnmark en medlemsverving de
håper skal gi flere medlemmer og
en etterlengtet revitalisering av
foreningen.

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Målet er å arrangere sju regionale sam-
linger i løpet av én uke på ulike steder
i fylkene. De har valgt å oppsøke de
potensielle medlemmene der de bor, og
vil arrangere uformelle medlemskvelder
for å vise hva FFM er og kan gjøre for
medlemmene, ifølge nestleder i styret og
initiativtaker Andreas Aspevold.

Ut å samle medlemmer
– Det er viktig å møte potensielle
medlemmer der de bor, og hensikten er
å informere om aktivitetene, hva vi kan
bistå med, fordeler ved å være medlem
og at det er godt å ha et miljø å gå til for
muskelsyke, sier Aspevold. Kveldene
markedsføres ved annonse i lokalaviser,
Facebook, foreningens hjemmeside,
jungeltelegraf og skriv til eksisterende
medlemmer. Begge fylker, og lokale steder
fra Harstad til Vardø, skal besøkes på det
Aspevold kaller en «medlemsturné».

Satser på å bli 100
Det blir en hektisk uke, med møter hver
kveld hvis alt går etter planen. Så skal det
følges opp, og mailkontakt etableres med
interesserte. Parallelt følges eksisterende
medlemmer opp med spørsmål om hva
som kan gjøres bedre. Til slutt skal det
utarbeides en rapport på bakgrunn av

erfaringene. Fylkesforeningen har nå 84
medlemmer, og klarer de å bikke 100 i
løpet av høsten er målet nådd. Prosjektet
varer i tre måneder, og utgiftene tas av
det ordinære budsjettet. Aspevold tar
selv en ferieuke for å delta på turneen.
Det handler om å sikre foreningens
fremtid.

Er nødt til å lykkes
– I vår diskuterte vi om vi skulle legge
ned, og ble enige om å gjøre et realt for-
søk på å revitalisere foreningens aktivitet.
Hvis vi ikke lykkes nå, sliter vi nok med
å få valgt styre neste år. Slitasjen på gjen-
gangere er betydelig, og vi er på jakt etter
nytt blod, både når det gjelder medlemmer
og styremedlemmer. Premien hvis vi
lykkes er at foreningen vår fortsetter med
en blanding av nytt og gammelt blod.
Det ville være drastisk for de 20 som
nesten alltid stiller opp hvis vi må legge
ned, sier en engasjert Aspelund.

Vil ha tak i de unge
Gjennom prosjektet håper foreningen
også å nå de unge, og på sikt få opprettet
en egen ungdomsforening. Det ville være
en bra rekrutteringsbase for hovedstyret,
og for de unge er det viktig med en
gradvis tilvenning til å ta ansvar og delta
i prosesser som gagner alle medlemmer.
Hele styret står bak prosjektet. Mislykkes
dette forsøket, vil det kun være en
midlertidig brannslukking. Aspelund
tror selvsagt turneen skal gi de resul-
tatene som må til for at vår nordligste
fylkesforening skal leve videre i fornyet
drakt.

Satser på nye medlemmer
FFM i Troms og Finnmark:

En ekte frivillig
Han tar en av sine ferieuker for
å reise rundt i våre to nordligste
fylker og rekruttere nye medlem
mer til FFM i Troms og Finnmark.
Å få reiseutgifter dekket er det
ikke snakk om. Han har vært nest
leder i to år, og fortsetter gjerne
hvis verveprosjektet lykkes.

Andreas Aspelund fra Steigen er et
godt eksempel på en ekte frivillig.
Han bor i Flåm i Sør-Norge, men
flakser ofte mellom sør og nord. Han
har tillitsverv i Røde Kors i Balsfjord,
og har lagt ned mange frivillige timer
for Senterpartiet, som står hans
politiske hjerte nærmest.

Verveprosjektet var hans idé, han vil
så gjerne at muskelsyke skal ha en
møteplass for å utveksle erfaringer og
ideer. Selv er han funksjonsfrisk, og
det var jobben som BPA som førte
han til FFM for noen år siden.

Andreas Aspelund
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Nye
TENA Lady Protective Underwear

Nærmere en vanlig
truse kommer du ikke

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

Discreet

Visste du at det
finnes engangstruser

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

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

Plus

Les mer på www.tena.no eller
ring oss på 22 70 62 00
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Tekst: Guro Schjetne
Foto: Deltakerne

Lørdag 13. juli dukket det opp FFM-
medlemmer både her og der. Noen kom
med fly, noen med båt, noen kjørte bil.
De som ikke kjørte bil selv, ble plukket
opp av den flotte bussen til Freedom
Express og kjørt til Musholm. Den
norske kolonien talte nesten 70. Den
yngste deltakeren var 5 år, og den eldste
var ... mye eldre enn det.

Allsidig program
Som vanlig når FFM-ere er på tur var
programmet tettpakket. I år var det blant
annet foredrag om arbeid og attføring,
ferie og fritid og BPA. I tillegg var det et
minikurs i prosjektet «Hva Skjer’a?», der
deltakerne lærte om kommunikasjon.
Det var strandturer med bading, det var
rullestolslåball, det var spillkvelder og
turer til både Tivoli og BonBon Land.
De danske deltakerne på Aktiv Uke -13,
Malene og Sisse inviterte oss til og med
på Grøn Koncert i Kolding! Halvparten
av deltakerne valgte å bli med, og det tror
jeg ikke de angret på, de hadde en super
dag. Muskelsvindfonden er råe til å lage
store arrangementer!

Førsteklasses mat
I år som i fjor var det Anne Grethe og
Morten som regjerte på kjøkkenet og
foret deltakerne med førsteklasses mat.
Undertegnede hadde bunkret opp litt
ekstra mat i kjøleskapet i tilfelle man
skulle bli sulten utenom måltidene, men
det lå urørt da vi dro hjem. Kjøkken-
sjefene og deres hjelpere fortjener en stor
takk! Og selvfølgelig de flinke felles-
assistentene våre, de var overalt for å
gjøre uka så bra som mulig.

Opplæring i mafiavirksomhet
En stor suksess var da Tone Torp lærte
opp den nye ungdomsgenerasjonen
i «Mafia». Vi som var FFMU-ere på
starten av 2000-tallet synger på siste
verset aldersgrensemessig sett, så det
var bra Tone gjorde en innsats med
opplæringen. For dere som ikke vet hva
«Mafia» er, så er det et rollespill der noen
av deltakerne er mafia, og resten skal
finne ut hvem det er. Det er kjempeartig,
og Tone er en suveren forteller! En stor
takk til alle som bidro til å gjøre Aktiv
Uke -13 vellykket!

Aktiv sommeruke

For tredje gang arrangerte FFM Aktiv Uke på Musholm Bugt i Danmark i
sommer, det er nå blitt en tradisjon. I år var det ungdommens tur, og de så
ut til å trives veldig bra!»

Maren og assistenten koser seg på brygga.

På rad og rekke rullet de ivei ned mot stranden.

Leirens yngste deltakere. Bæstevænna vi ja, lei 
dåkker de ja!
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for de unge

Disse laget Aktiv Uke-13: Laila Bakke, Gustav Granheim, Vanja Moholt Sørgård, Lene Tystad og Guro Skjetne | Bakkemannskap: Carina
Monstad, Linda Melsom, Janne Schjølberg, Sverre Solberg, Ståle Bratsveen, Fredrik Lillemo Henrik Lillemo, Roger Ekseth, Anne Grethe
Lillemo, Morten Lillemo | Kursholdere: Tone Torp, Laila Bakke og Guro Skjetne.

Grøn Koncert. Strålende vær og god stemning.

Guro

Gustav

Linda

Fellesassistent Carina: Du, bli med da, pysa!Karina og Eli-Katrine.

Et fornuftig budskap fra Grøn Et fornuftig budskap fra Grøn 
 Koncert, Koncert, «drikk med respekt».

Muligens den kuleste tatoveringen ever? Alle som deltok på Muligens den kuleste tatoveringen ever? Alle som deltok på 
Grøn Koncert kom hjem med slike. Og ja, de går an å vaske av.
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Genzyme støtter
forskning for fremskritt
innenfor sjeldne lidelser

som Pompe sykdom

GENZYME, A SANOFI COMPANY, Postboks 133, 1325 Lysaker, Tlf: 67 10 71 00
www.genzyme.no
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I fjor arrangerte FFMU sin første
TusenFryddag med suksess.
15 deltakere deltok. Vi i styret så at
ideen var god for å komme i kontakt
med medlemmene våre, og ville
gjerne gjøre dagen til en tradisjon.

Tekst: Gustav Granheim

Lørdag 17. august i år møtte 25 deltakere
opp foran inngangen til TusenFryd,
deriblant flere nye ansikter og flere nye
rullestoler. En rullestol til avlastning gjør
en slik dag utrolig mye morsommere og
mindre slitsom.

Alle ble tildelt billetter, kuponger og
bonger, og vi startet moroa i flere ulike
grupper. Tross regnvær både fredag og
søndag; lørdag var det flott vær med sol
og passe temperatur. Akkurat som i fjor.

Klokken 15 møttes vi alle igjen på Verts-
huset og spiste en god buffét i fellesskap.
Noen var slitne etter heftige karuseller,
og trengte en pust i bakken og energi-
tilførsel. Andre var ganske fort klare for
mer moro. Det ble god tid til å prate og
bli bedre kjent.

Så var det karuseller på timeplanen
igjen, samt slush, belgisk vaffel, spill-
boder, bamser og 2 kg melkesjokolade.
Og strikkhopping på leder og nestleder.
Parken stengte allerede kl 19. Timene
hadde jo flydd unna fortere enn man
kunne ønsket. Likevel var det nok også
litt godt å komme seg hjem og få slappet
av litt.

Vi ses på TusenFryd neste år!

En dag med action

Kristina Nilsen i farta!

Morten Tangre er glad i sjokolade!
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FFMU arrangerer igjen kurs og
årsmøte, og DU er invitert til en
spennende helg med masse gode
foredragsholdere! Kurshelgen
foregår på Scandic Gardermoen
8.–10. november!

Tekst: Gustav Granheim

Denne gang skal kurset handle om
arbeidslivet. Rettere sagt om deg som er
ung og muskelsyk og som enten ønsker
deg ut i arbeidslivet eller er der allerede.
Programmet er ikke spikret ennå, men
vi har invitert FFO til å snakke om over-
gangen fra utdanning til arbeid.
I tillegg vil vi gjerne høre fra NAV om
hva som finnes av ulike støtteordninger
for funksjonshemmede som ønsker seg
ut i arbeidslivet. Vi ønsker også å lære
mer om gründermuligheter og det å
starte sin egen bedrift. Og ikke minst
skal vi høre fra en muskelsyk selv om
hvordan veien ut i arbeislivet har vært.

I tillegg vil vi avholde FFMUs årsmøte
2013. Det vil bli tatt pauser etter behov.

Viktig info om påmelding
Det blir masse tid til å bli kjent med nye
folk, det blir god mat i hotellets restau-
rant, mye moro og forhåpentligvis god
stemning. Vi satser også på en
QUIZ-kveld, så øv intenst på all-
mennkunnskapene dine til vi møtes :-)

Påmeldingsfrist er 24. oktober,
og du melder deg på her:
http://goo.gl/LsQzPj

Følg med på Facebook-siden vår!
Der vil det komme mer informasjon
når det blir klart. Siden vår finner du på
https://www.facebook.com/Foreningen-
ForMuskelsykesUngdom

Kontakt styret på e-post: ffmu@ffm.no
om du lurer på noe.
Har du ønske om å bidra med et verv

i FFMUs styre, kontakt valgkomitéen
eller oss i styret. Tips til gode kandidater
er også velkommen. Velkommen til en
hyggelig kurs- og årsmøtehelg i november.
Vi gleder oss til å se deg!

I styret i FFMU er alle glade i å reise,
og vi er nok ikke helt på villspor om
vi påstår det er mange flere i vår
aldersgruppe som liker å reise også.
Aktiv Uke er et godt bevis på det.

Tekst: Gustav Granheim

Som muskelsyk er det en del ekstra
utfordringer ved å reise, spesielt om man
ikke er så godt bereist. Hvordan skal man
vite om plassen man drar til er godt nok
tilrettelagt uten å ha vært der før? Vi me-
ner det kan løses ved at flere reiser sam-
men og at man hører litt på erfaringene
til de som har reist mye, og reiser til godt
tilrettelagte steder. Derfor har vi startet

en innsamlingsaksjon gjennom grasrot-
midler for å få til en felles tur for unge
muskelsyke i løpet av vinterhalvåret.

Alle har ulike behov, ønsker og interesser.
Noen drømmer om å oppleve en storby,
med alt hva den har å by på av yrende
folkeliv, muséer, mangfold og shopping.
Andre vil bare vekk fra kuldegrader,
snø og is, for å nyte varmere klima og
avslapping enten ved vannkanten eller en
utekafé med en cocktail i hånden mens
solen gjør underverker.

Derfor spør vi dere unge:
Hvor skal vi dra? Hvor vil DU reise på
tur? Storby eller Syden? Skyskrapere eller

sandstrand? Metrotunneler eller strand-
promenader?
Gi oss din stemme på vår Facebook.
Du finner den øverst på vår Facebook-
side: https://www.facebook.com/Forenin-
genForMuskelsykeUngdom

Når vi når kr 30 000,- i Grasrotmidler,
trekker vi ut 15 heldige som vi sponser
med kr 2 000,- til en felles tur enten til
en storby eller til syden.

Ønsker du å hjelpe oss og nå målet,
så nøler du ikke med å støtte oss
med din grasrotandel på vårt
organisasjonsnummer 997109511.

Ung og muskelsyk i arbeidslivet

Ung og turglad – storby eller syden?

Årets FFMU-kurs:

Kurshelgen
foregår på

Scandic Gardermoen
8.–10.

november!

«
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Jeg er 23 år gammel og kommer fra
en liten plass utenfor Harstad. Nå
i august flyttet jeg til Gjøvik for å
studere, og vil dele litt tanker om å
starte opp som student igjen.

Tekst: Kristina Nilsen

I 2009 flyttet jeg til Bodø for å studere.
Det var to slitsomme år, og etter årene
som student dro jeg hjem på sommerferie.
Etter flere måneder fri var jeg fortsatt så
sliten at jeg ikke orket tanken på et nytt
skoleår. Jeg var helt utslitt etter fulltids-
studier og veldig lite tilrettelegging på
skolen, så jeg flyttet hjem. Jeg skaffet meg
fort leilighet og jobb, og så fram til å ikke
måtte stresse med skoleinnleveringer,
eksamener og alt som hadde med skole
å gjøre.

Usikker inntekt
Jobben var et 6 måneders vikariat som
kjøkkenassistent ved et eldresenter, og
vikariat i en barnehage. Det tok ikke lang
tid før jeg fant ut at jobbene ikke var noe
for meg, men jeg bet tennene sammen og
fullførte vikariatet. Selv med assistent på

kjøkkenjobben var det for tungt. Å lage
tre måltider til 25 personer hver dag er
slitsomt selv for en frisk person. Jobben
som barnehagetante er heller ikke lett.
Det var i tillegg ikke en sikker inntekt,
for det var ikke så ofte barnehagen hadde
behov for vikar. Etter vikariatet ved
eldresenteret var over og lite behov ved
barnehagen, var det plutselig slutt på alt.
Jeg sto uten jobb og uten inntekt.

NAVfrustrasjon
Jeg tok kontakt med NAV, og etter en
stund fikk jeg vedtak om Arbeids-
avklaringspenger. Som de fleste vet er det
ikke lett å være i kontakt med NAV, jeg
tror ikke jeg trenger å utdype frustra-
sjonen over lang ventetid og en uendelig
papirmølle. Det ble flere måneder uten
jobb, og når du er ung og har lyst til å
jobbe er det tungt. Du mister ikke bare
det sosiale, etter hvert blir dagene så like
at du mister tidsperspektivet. En måned
fri kan være deilig for noen, men for meg
er det en pine. Jeg kjeder meg etter dag 2.

Jeg er kreativ!
I november i fjor fikk jeg starte opp på
et avklaringskurs hos en bedrift som
heter Inko i samarbeid med NAV, for
å finne ut hvor mange prosent det er
realistisk å jobbe og hvilke type jobber
som passer. Gjennom avklaringskurset
tok vi forskjellige interessetester og jeg
fant plutselig ut at jeg var kreativ. Det har
jeg ikke visst! En del av kurset besto i å
være i praksis, og jeg fikk jobbe i en av
bedriftene til Inko, Kjøkkenfornyeren.
Da lærer du å bruke et dataprogram og
designer kjøkkenløsninger til kunder.
Jeg ble bitt av basillen, og fant ut at det
passer for meg! Jeg har en forkjærlighet

for kjøkken. Det er jo det viktigste
rommet i huset!

Skoleplass på Gjøvik
Jeg har også alltid vært interessert i
interiør, tok meg en runde på Google og
fant fram til tre forskjellige skoler som
virket interessante. Etter samtaler med
NAV bestemte jeg meg for å søke på
Norges Interiørskole på Gjøvik. Jeg kom
inn og var så heldig at skoleoppholdet
blir en del av handlingsplanen min hos
NAV, de tar regningen. Etter å ha tatt
studielån for skoleårene i Bodø oppdaget
jeg hvor vanskelig det var å betale ned
når man har stor usikkerhet i inntekt, så
jeg var klar på at jeg kun kom til å starte
på utdanning igjen hvis NAV finansierte.
Å sitte med studielån uten mulighet for å
betjene det er forferdelig.

Flyttestress
Å flytte til en ny plass som er langt borte
er en stor omstilling. Jeg visste at det
ville bli masse stress med flyttingen, men
samtidig følte jeg meg mer enn klar til
å komme i gang med livet igjen. Jeg vet
av erfaring at det ikke er så lett å finne
seg en plass å bo. Når du i tillegg har en
del kriterier som må oppfylles for at du
skal greie å bo der, er markedet plutselig
veldig snevert og du må ha flaks. Jeg
må enten ha leilighet med heistilgang
eller inngang på bakkenivå. Jeg må ha
parkeringsplass ved siden av døren for at
jeg skal slippe å snuble eller skli ute for
så å bli liggende og kave til noen kom-
mer og hjelper meg opp eller til jeg klarer
å krype meg til en kant for å dra meg
selv opp. Plass i garasje er ikke et must,
men jeg sier heller ikke nei. Jeg har ikke
telling på hvor mange ganger jeg har stått

Jeg er 23 år gammel og kommer fra 
en liten plass utenfor Harstad. Nå 

kjøkkenjobben var det for tungt. Å lage 
tre måltider til 25 personer hver dag er 
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23 år
– og ut i

Kristina Nilsen
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med snø opp til hoftene og koster bilen
fri for et 20 cm snølag og 10 cm islag. Jeg
har motorvarmer, men det er grenser for
hvilke mirakler den klarer å utføre.

Utfordringer i hverdagen
Det var ikke bare flytteproblematikken
som ga meg hodebry. Det var mange
ting i hverdagen som jeg fikk hjelp til da
jeg bodde så nært familie og venner.
Lillebror er en jævel med snøfreser,
ordnet innkjørselen min og måkte snø
foran døren min hver vinter. Jeg hadde
ofte med meg en av brødrene mine eller
en venninne når jeg skulle handle, og de
hjalp meg med å bære varene. Det går
som regel bra å handle selv, men av og til
er ikke dagsformen den beste, da er det
deilig å få hjelp. Jeg kommer jo til å bli
kjent med nye folk som sikkert kan låne
bort en hjelpende hånd, men jeg føler
meg aldri helt komfortabel med å spørre

om hjelp fra folk jeg nettopp har møtt.
Fra tidligere da jeg bodde i Bodø gikk det
seg heldigvis til, og jeg regner med det
gjør det nå også. Man må bare vri det om
til noe positivt, en slags byttehandel.
Jeg pleide å kjøre bil til butikken, og
en venninne fikk gjort unna sin handel
samtidig som hun hjalp meg med mine
poser. Jeg slapp å slite meg ut, hun slapp
å ta varene med på bussen.

Hjelp av gode Gustav
Etter mye leting har jeg endelig funnet
meg plass å bo. Der er alt på ett plan,
kun to trinn inn til yttergang, og det går
fint. Jeg får også leie garasjeplass, så jeg
får med meg den elektriske rullestolen
i tillegg! Jippi!! Må jo nevne at FFMUs
nestleder, Gustav, har vært kjempesnill og
hjulpet meg, både med å dra på visning
og å gi meg tips. Midt i august satte jeg
meg i bilen og kjørte nedover. Jeg visste

at det ville bli en kjempelang kjøretur,
så jeg tok tiden til hjelp, og rakk frem til
TusenFryd-dagen som FFMU arrangerer.

Jeg er i gang igjen. Spent, nervøs, litt
redd, men mest av alt gleder jeg meg til
å starte opp med nye utfordringer og å
møte nye folk.

g ut i den store verden!

ytter jeg til Gjøvik!!! Da fl Full feiring – Endelig blir de kvitt henne!

Gjennom
avklaringskurset fant

jeg plutselig ut at
jeg var kreativ.
Det har jeg ikke

visst!

«
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BPA står for bruker/borgerstyrt
personlig assistent. En personlig
assistent kan brukes til så mangt.
Jeg bruker min til å hoppe i fall
skjerm med.

Tekst: Lin Christine Solberg

Martin Nguyen har vært min assistent
i litt over 3 år. Jeg pleier å dra på turer
i slalombakken med Martin, hvor jeg
kjører sitski, og han hjelper til med en
støttende hånd bak på ledsagerbøylen.
Jeg har Charcot-Marie-Tooth type 1A.
Jeg har alltid «blitt sliten av å gå langt»,
men satt meg ned og hvilt hvis det ble
for ille, og nå de siste årene har jeg brukt
elektrisk rullestol som avlastning.

Leve mens jeg kan
De siste årene har jeg også merket
forverring i hendene mine i forhold til
hvordan de fungerte før. Det har gjort at
jeg har et stort behov for å leve mens jeg
kan, og å gjøre ting jeg fortsatt klarer. Jeg
har alltid vært glad i fart og spenning, og
kjenner nå at jeg er redd for å se tilbake
på livet mitt og angre på alt jeg ikke fikk
gjort. Jeg sier aldri nei til å prøve noe
nytt, og denne innstillingen gjør kanskje
at jeg sier ja til litt mer ekstreme ting enn
hvis jeg ikke hadde vært muskelsyk.

Hoppet i Australia
Jeg har allerede hoppet i fallskjerm en
gang i Australia for 3 år siden. Det var
en fantastisk følelse, og jeg MÅTTE bare
gjøre det igjen! Jeg spurte Martin om
han hadde lyst til å jobbe en fredag. Jeg
trengte hjelp til å kjøres fra togstasjonen
på Elverum til Østre Æra og tilbake
igjen. «Hva skal du der?», spurte Martin.
«Jeg skal hoppe i fallskjerm!», sa jeg.
«Kult, det har jeg alltid hatt lyst til å
prøve!», responderte Martin. Og sånn ble
det. Assistenten som påsto han ikke følte
NOE som helst på bilturen oppover, hel-
ler ikke mens vi ventet på at tåken skulle
lette på flyplassen, innrømte til slutt - da
vi var på vei opp mot 12 000 fot, at NÅ
følte han noe!

Beina utenfor flydøra
Førstegangshopper Martin var så heldig
at han skulle hoppe først. Han holdt
seg fast i stålstengene i flyet, noe vi fikk
beskjed om å ikke gjøre. Så var det min
tur. Jeg holdt meg også fast i stålstengene
jeg, til jeg hørte «slipp!» fra mannen som
hadde stroppet seg fast på ryggen min –
Lars-Erik. Man holder seg godt fast i alt
man kan finne når man får beskjed om å
slenge beina utenfor flydøra.

Helt rå actionassistent
Alle fibrene i kroppen min stritter imot
mens Lars-Erik spør om jeg er klar.
«Nei!», skriker jeg. Så hopper vi. Da jeg
hadde mitt første hopp i Australia, skrek
jeg av overraskelse og glede. Dette skriket
var kun fylt av skrekk og frykt! Det var
MYE verre å hoppe i fallskjerm for andre
gang. Denne gang visste jeg jo hva jeg
gjorde og bega meg ut på. Jeg vil takke
Martin for at han er action-assistenten
min. Du er bare helt RÅ! Neste gang
hopper vi i Tønsberg.

BPA – frihet til å leve slik JEG vil!

Lin Christine og assisten Martin med tommel 
opp for fallskjermhopping.
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Nytt Fra FFM

Søk kommunen om tilskudd til tilpasning av bolig!
Kommunene I hele landet har fått
tildelt penger fra Husbanken som
kan søkes av personer med behov for
å bygge om boligen for å bli boende
hjemme lenger. Husbanken
forutsetter at kommunene bruker
opp pengene i løpet av året. Ved
årsskiftet stod 80 millioner kroner
ubrukt på kommunale konti.

I alt 172,5 millioner kroner er til for-
deling blant kommuner med innbyggere
som trenger å bygge om boligen for å bli
boende hjemme lenger.

Funksjonshemmede barn prioritert
– Jeg forventer at kommunene utøver
et romslig skjønn nå når ordningen er
styrket såpass mye, sier Bård Øistensen,
administrerende direktør i Husbanken.
Han understreker at det er forutsatt at
kommunene bruker de tildelte midlene
i løpet av året. Tilskuddet skal brukes til
ulike formål og den enkeltes behov må
vurderes individuelt. Det kan søkes om
støtte til enkle tiltak som å fjerne terskler
for å bedre tilkomst, men også til større
ombygginger for å tilrettelegge boligen i

forhold til søkers funksjonsnedsettelse.
Familier med funksjonshemmede barn
skal være høyt prioritert.

Ingen absolutt inntektsgrense
– Kommunene bør ikke benytte
absolutte inntektsgrenser i slike saker.
Den økonomiske behovsprøvingen skal
gjøres ut fra en helhetsvurdering av
husstandens økonomiske situasjon på
sikt etter at tilpasningstiltaket er
gjennomført, understreker husbank-
direktøren. Flere eldre og personer med
funksjonsnedsettelse ønsker i dag å bo
hjemme i egen bolig så lenge som mulig.
Det er god samfunnsøkonomi å tilrette-
legge boliger. Tilskudd til tilpasning kan
i mange tilfeller være et viktig virke-
middel for å få til dette, heter det i følge-
brevet til kommunene.

Nok penger
Husbanken utarbeider i disse dager en
veileder som skal hjelpe kommunene i
vurderingene av hvor mye og til hva den
som søker kan få i tilpasningstilskudd.
For å sikre at det skal være nok penger
hvis et behov plutselig oppstår i en
kommune som har brukt opp eller ikke

har søkt om tilpasningstilskudd,
beholder Husbanken en andel av de
172 millionene.

Erstatter skattefradrag
– Både kommunene og den enkelte
skal ha sikkerhet om at det er bistand
å få. Kommunene trenger ikke spare
eller være strenge i utmålingen i frykt
for at det kan bli tomt for penger, sier
Øistensen. I forbindelse med at skatte-
fradragene for store sykdomsutgifter
nå fases ut, har Regjeringen styrket
tilskuddet til tilpasning for å kompensere
for deler av fjerningen av skattefradraget.
Det forutsettes at kommunene bruker
tilskuddet mer aktivt for å bistå personer
med funksjonsnedsettelse og behov for
tilpasning av boligen. Kommunene bør
også se tilskudd til tilpasning i sammen-
heng med Husbankens andre økonom-
iske virkemidler.

Kontaktpersoner
• Bård Øistensen, adm. dir.

i Husbanken, mobil 908 27 725
• Anette Hansen, kommunikasjons-

rådgiver, mobil 975 15 708

Skrapelodd
Skrapeloddene er til inntekt for
Aktiv uke, og blir sendt ut hvert år
i juni–juli.

Foreningen vår baserer i hovedsak sin
virksomhet på medlemskontingent og
offentlige tilskudd. Offentlige tilskudd
gis i stor grad i form av øremerkede
midler, til prosjekter, likemannsarbeid
eller voksenopplæring (kurs). Det er
derfor begrenset hva vi har av «frie»
midler som kan brukes til medlem-
srettet aktivitet. De inntekter vi får fra
et landsomfattende lotteri er derfor
et svært kjærkomment tilskudd
som brukes til å øke vår aktivitet til
medlemmenes beste. Det er ikke alle
som har anledning til eller ønsker
å være med på loddsalget, og det er
full forståelse for dette i FFM. I år vår
fristen for å reservere seg med hensyn
til loddsalg 10 april.

Barne- og familiekurs
Helgen 25.–27. oktober inviterer vi
familier med et eller flere muskel
syke medlemmer til en sosial kurs
helg på Gardermoen.

For barn og unge er målet å skape en
arena der de kan dele erfaringer om det
å leve med eller det å leve tett på noen
med muskelsykdom. Vi ønsker å lage et
lavterskeltilbud til barna, der vi samler
dem til en hobbyhelg. Aktivitetene blir
rammen, men samtalene barna imellom
blir innholdet. Målgruppen er barn og
unge i alderen 5–14 år som enten har en
muskelsykdom, eller er nær pårørende til
en muskelsyk.

For de voksne blir det erfarings-
utveksling og foredrag om det å mestre
hverdagen for familier med spesielle
utfordringer. Nettverk er viktig for
familier med muskelsyke medlemmer,

og vi skal sammen finne ut hvordan vi
kan opprette nettverksgrupper som kan
møtes noen ganger i året for erfarings-
utveksling og støtte.

Vi har med felleshjelpere som aktiviserer
barna på hobbyrommet mens foreldrene
er på kurs.

Følg med på hjemmesiden til FFM og
på Facebooksiden for mer informasjon
og påmelding. Håper mange finner dette
interessant, og ta gjerne kontakt med
Likemannsutvalget om det er noe dere
lurer på.
E-post er likemannsutvalget@ffm.no
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Eldbjørg Raaen, et av våre medlemmer, forteller:

Senter for habilitering Drammen sykehus/
Pustehjelp – Bi-pap

Mange med kroniske sykdommer får
kun oppfølging fra en fastlege som
ofte kan lite om nevromuskulære
sykdommer. «Senter for habilitering
ved Drammen sykehus» tilbyr tverr
faglig diagnostisering, funksjons
kartlegging og oppfølging.

Tekst: GroWold Kristiansen

Fastlege kan henvise, det er viktig å få
med at en har et sammensatt behov. Det
er nevrolog, fysioterapeut og sosionom
på teamet for muskelsyke, og en får en
gjennomgang med alle tre. Det er ikke
sikkert at en henvisning til senteret
tilfører så mye nytt, men ulike livsfaser
stiller ulike krav – og det gir trygghet å få
en oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.
Du kan lese mer om senteret på internett
www.vestreviken.no.

Eldbjørg forteller videre at hun startet
med bi-pap for nesten ett år siden.
Bi-pap er en enkel trykkstyrt ventilator

for folk som trenger en viss pustestøtte.
Hvis pustemuskulaturen (mellomgulvet)
er svak, klarer ikke brystkassa å utvide
seg nok, og du får ikke nok luft. Eldbjørg
bruker bi-pap om natta. Pustearbeidet
er tyngre når du ligger og når du sover.
Aktiviteten i hjernens pustesenter, som
styrer pusterytmen, er lavere om natten.
Derfor er ofte behovet for pustehjelp
først og fremst til stede om natten.

Et tegn på at du trenger pustehjelp, er
for høyt karbondioksidinnhold og lite
oksygen i blodet. Det kan påvises ved
å måle blodets innhold av oksygen og
karbondioksid ved hjelp av en blodprøve
fra en arterie. Tung pust og stort søvn-
behov hele døgnet er tegn på at det er for
høyt karbondioksidnivå og eventuelt for
lite oksygen i blodet. Særlig om morgen-
en kan du da føle deg kvalm, uvel og ha
hodepine. Hodepinen skyldes opp-
hoping av karbondioksid i blodet. Dårlig
oksygenmetning i blodet fører også til at
hukommelsen og konsentrasjonen blir

dårligere. Hvis du har problemer med
å puste inn nok luft, vil du automatisk
prøve å kompensere ved å bruke andre
muskler i tillegg for å «hjelpe» bryst-
muskulaturen. Det blir slitsomt og trøtter
deg ut.

Eldbjørg synes det er helt uproblematisk
å bruke bi-pap. Hun gruet seg, men sier
at det ikke var noen grunn til det.

Eldbjørg deler gjerne sine erfaringer med
deg, og kan treffes på mobil 91 53 23 80
eller e-post: raaen.eldbjorg@gmail.com

Medlemspris i FFM for studenter
og medlemmer på institusjon
Landsmøtet i mai gjorde følgende vedtektsendringer angående
pris for studenter og medlemmer på institusjon. Endringen vil
gjelde fra 2014.

4.1.1 Hovedmedlemskap
a) kan tegnes av alle som ønsker å bidra til

arbeidet for muskelsyke.
b) kan tegnes til halv pris av studenter, kopi av studentbevis

må fremlegges. Kan tegnes til halv pris av medlemmer
som må flytte permanent til institusjon.

Presisering angående
«Norsk sjef for svensk
forening» – sak i
Muskelnytt 2–2013
I Sverige er organiseringen av FFMhelt annerledes
enn i Norge. Muskelsyke i Sverige er bare en liten
del av en stor organisasjonmedmange diagnoser.
Muskelnytt presiserer at det er den store «samleor-
ganisasjonen» for ulike diagnoser somomtales
i artikkelen.

Kan du bidra med å selge lodd for FFM til inntekt for Aktiv uke 2014?
Vi har i år en del ekstra lodd som vi
håper dere kan hjelpe oss med å selge.
FFMs populære sommersamling
«Aktiv uke» finansieres gjennom
lotteriet.

AKTIV UKE arrangeres for familier og
ungdommer annethvert år med lotteri-
midler. Gjennom FFMs landslotteri gir
du et verdifullt bidrag til økt livsglede
og opplevelse av mestring for muskel-

syke barn og unge. Tusen takk til alle
som hjelper oss med årets loddsalg!
Ta kontakt med PP-partner v/Ivar
Houeland for å få tilsendt lodd og
faktura. Epost ppartner@online.no

Elbjørg Raaen

Nytt Fra FFM
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Reisetips fra en globetrotter på hjul

Aktiv Uke for familier
12.–19. juli 2014

25 påmeldte medlemmer ble møtt
med kaffe og rykende fersk kringle.
Sekretæren vår hadde bakt og
hjemmebaksten ble satt pris på. En
hyggelig start på en hyggelig kveld.

Tekst: GroWold Kristiansen

Tone Torp, vår nye leder sentralt, kom
på besøk – og inspirerte oss slik bare
Tone kan inspirere. Hun startet sin
reisekarriere i 1990 med biltur Norge
på langs. Den nyttigste erfaringen fra
den turen var at det kan være smart å ta
med seg en pumpe til å fylle luft i rulle-
stolhjulene. Folk man møter langs veien
er som regel både hjelpsomme og vel-
villige, men sykkelpumper og den slags er
ikke spesielt effektive når rullestolen
er på felgen.

I Thailand et par år senere følte Tone for
første gang på det med «å være en belast-
ning» eller «å være til bry». Ingen god
følelse å kjenne på. Hun tenkte i svarte

farger (bokstavelig talt) en god stund, og
følelsene ble etter hvert til å leve med.

På 2000-tallet fikk Tone og en venninne
den elleville ideen å søke om prosjekt-
midler fra Extra-stiftelsen til en «Reise
jorda rundt på hjul på 90 dager» – med
medbrakt fotograf til å dokumentere.
De som bestemmer i Extrastiftelsen
var ikke overbevist om nytteverdien av
prosjektet, så midler ble dessverre ikke
innvilget. Derfor ble det jorda rundt på
9 år i stedet!

Tone har vært på Cuba, i Sør-Afrika,
i Australia og i Japan. Hun har møtt
muskelsyke i mange land. I Chile må
muskelsyke kjøpe alle hjelpemidler selv, i
Japan er tilgjengeligheten helt topp. Som
en kuriositet kan nevnes at i FFM i Tokyo
sitter det bare menn over 40 år i styret.

Tone delte raust sine erfaringer med
humor og en god porsjon selvironi.
FFM’ere i Buskerud fikk oppleve en kveld

hvor mulighetene fikk en stor plass.
Vi kan hvis vi vil – og tør! Etter Tones
foredrag samlet vi oss rundt småbord,
spiste nydelige snitter – og utvekslet
erfaringer. Mange benyttet anledningen
til å be Tone om flere reisetips – og
medlemmene i Buskerud satte stor pris
på å bli kjent med vår nye leder sentralt.

Neste sommer arrangerer FFM Familieleir på
Musholm Bugt i Danmark. Stedet eies av Muskel
svindfonden, og er godt tilrettelagt for muskelsyke.

Det er elektriske senger og takløfter i alle leiligheter.
Vi vil lage et spennende program som veksler mellom
foredrag, utflukter og sosialt samvær. Programmet vil bli
lagt opp for barnefamilier, og vi vil lage mye moro for
barn og voksne.

I 2012 var vi hele 70 stykker som reiste av gårde. Neste
sommer satser vi på å få plass til 80 stykker.
Har du lyst til å være med, så følg med på nettsiden. Mer
info og mulighet til påmelding kommer om ikke lenge.

Nyhet! – Ny prisforhandlet Servantheis
ergonomiutstyr

Astec AS - Tlf. 2272 2355 - post@astec.no - www.astec.no

Elektrisk servantheis
Designline 415 er en 65 cm bred
elektrisk hev og senkbar servan-
theis. Valgfri servant monteres
på heissystemet og justeres
enkelt ved bruk av håndkontroll.
Klemsikring hindrer klemfare un-
der bruk. Speil monteres fast på
vegg, heisen heves og senkes fra
65-90 cm over gulv etter brukers
behov. Avløp og trykkslanger er
skjult bak dekkplater.

Servanten vant nylig NAV
prisforhandling og dekkes av
folketrygden. Servantheisen
benyttes mye i omsorgsboliger,
legekontor, skoler og andre
prosjekter med krav til tilpasn-
ing. Servantheisen leveres av

Fra FFM Familieleir på Musholm Bugt 2012

Nytt Fra FFM
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Bioteknologiloven skal beskytte
folk mot diskriminering på grunn av
arveanlegg. Det gjelder blant annet
ved inngåelse av forsikringsavtaler.
Men i praksis er det ikke alltid lett
å holde opplysninger om arvelig
sykdomsrisiko skjult.

Tekst: Grethe Foss og Andreas
Tjernshaugen, Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda har fått henvend-
elser fra privatpersoner som skal tegne
helseforsikring og er usikre på hvor mye
informasjon de skal gi til forsikrings-
selskapet om arvelige sykdommer i
familien og om egen risiko for arvelig
sykdom. En del av usikkerheten ser ut
til å skyldes utformingen av forsikrings-
selskapenes skjemaer. Vi opplever
dessuten at langt fra alle leger eller
pasientforeninger er klar over rekke-
vidden av den beskyttelsen genetiske
opplysninger er gitt i bioteknologiloven.

Bioteknologinemnda har derfor bedt
Helse- og omsorgsdepartementet,
bransjeorganisasjonen Finans Norge,
Legeforeningen og Forbrukerrådet
gjennomgå rutinene for innhenting og
utlevering av genetiske opplysninger ved
tegning av helseforsikring. Både Rådet
for legeetikk og Bioteknologinemnda har
også tidligere etterlyst tydeligere retnings-
linjer for hvordan bioteknologiloven skal
etterleves i forbindelse med forsikrings-
avtaler.

Mens vi venter på en slik avklaring er det
ekstra viktig at forsikringskunder som
har en arvelig sykdom i familien, selv er
oppmerksomme på sine rettigheter.

Har ikke lov til å spørre
Bioteknologiloven slår fast som hoved-
regel at ingen utenfor helsetjenesten
har lov til å be om, motta, besitte, eller
bruke opplysninger om risiko for arvelig
sykdom fra gentester eller fra systematisk
kartlegging av arvelig sykdom i familien.
Forsikringsselskapene er omfattet av
forbudet, og skal altså ikke ha noen
informasjon om din genetiske risiko.
Dette gjelder risiko for å få en sykdom
i framtiden.

Forsikringsselskapene kan bruke opp-
lysninger om diagnosen til en syk person
som søker forsikring – også hvis diag-
nosen er stilt ved hjelp av en gentest.
Men de har ikke lov til å spørre om det er
utført en gentest eller familiekartlegging.
I noen tilfeller kan det være vanskelig å
trekke grensen mellom diagnose på den
ene siden, og på den andre siden det
som i bioteknologiloven kalles prediktive
og presymptomatiske genetiske under-
søkelser, altså undersøkelser av framtidig
sykdomsrisiko.

Helsedirektoratet har for eksempel ut-
talt at gentesting for arvelig brystkreft
skal ansees som en prediktiv genetisk
undersøkelse selv om pasienten allerede
har fått påvist brystkreft. Mutasjoner i
genene BRCA1 og BRCA2 som gir risiko
for brystkreft, gir nemlig også risiko for
eggstokkreft. Helsedirektoratet legger
vekt på at det bare er noen få prosent av
brystkreftpasientene som har mutasjon
i BRCA-genene, og at det derfor er først
ved gentest eller familiekartlegging man
får avdekket eventuell genetisk risiko for
framtidig eggstokkreft.

Opplysninger om sykdom i familien
I praksis kan det være vanskelig for
pasienter og leger å vite hvilken infor-
masjon man skal oppgi til forsikrings-
selskapet, og hva man skal holde tilbake.

I skjema for legeerklæring til forsikrings-
selskap blir legen bedt om å oppgi om
forsikringssøkeren har opplyst om
arvelige sykdommer i familien, eventuelt
hvilke. Samtidig sier bioteknologiloven at
forsikringsselskap ikke har lov å spørre
om opplysninger som er fremkommet
ved systematisk kartlegging av arvelig
sykdom i en familie.

Formuleringen «systematisk kartlegging
av arvelig sykdom i familien» kan inne-
bære en gråsone. I noen tilfeller skal det
lite informasjon til før det kan lages en
risikoprofil basert på arvelig sykdom i
familien. Dersom en av foreldrene for
eksempel har hatt Huntingtons sykdom,
er denne opplysningen i seg selv infor-
masjon om 50 prosent risiko for
Huntingtons sykdom hos den som
skal tegne forsikring. Opplysningen

om Huntingtons sykdom hos en av
foreldrene skal derfor ikke utleveres av
behandlende lege til forsikringsselskapet.

Når det gjelder kreft, har Helse- og
omsorgsdepartementet tolket bio-
teknologiloven slik at de som skal tegne
forsikring kan opplyse om kreft hos
familiemedlemmer, men ikke oppgi
hvilken type kreft, som for eksempel
brystkreft. Bioteknologinemnda ønsker
at det legges enda større vekt på å sikre
at forsikringsselskapene etterlever
bioteknologilovens forbud mot bruk av
genetiske opplysninger utenfor helse-
tjenesten. Nemnda foreslår derfor at
bioteknologiloven bør tolkes slik at
det ikke er tillatt å spørre om familie-
medlemmer har hatt sykdommer som
kan være arvelige betinget, som for
eksempel kreft.

Medisinbruk kan gi informasjon
Et annet vanskelig punkt i forsikrings-
selskapenes skjemaer er spørsmål om
hvilke medisiner man bruker. Medika-
menter som tas forebyggende kan nemlig
gi indirekte informasjon om genetisk
risiko. Et eksempel kan være friske
personer som tar betablokkere (hjerte-
medisin) på grunn av genetisk risiko for
brå død av hjertestans.

Ettersom pasienten ikke har noen
diagnose som kan forklare medikament-
bruken, kan det være mulig å slutte seg
til at vedkommende har tatt en gentest og
fått påvist genetisk risiko for en arvelig
sykdom. Selv om forsikringsselskapene

Kjenner du rettighetene dine når det gjelder

Sykdomsgener og forsikring:

«Forsikrings
selskapene skal ikke

ha informasjon om din
genetiske risiko»

«
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forsikring og arvelig sykdomsrisiko?
ikke skal bruke slike opplysninger i sin
risikovurdering, kan det være fare for at
det likevel skjer.

Inntil helsemyndighetene gir retnings-
linjer for hvilke opplysninger som skal gis
forsikringsselskapene om forebyggende
medikamentbruk, må pasienter og deres
leger selv vurdere hva som er riktig å
opplyse i forsikringssøknaden.

Legen skal være varsom
En lege som avgir erklæring om din helse

til forsikringsselskapet har plikt til å være
varsom. Legen skal ikke oppgi noe som
kommer inn under bioteknologilovens
forbud mot bruk av genetiske opp-
lysninger utenfor helsetjenesten. Det
er faktisk forbudt for legen å opplyse
forsikringsselskapet om resultatet av
prediktive genetiske undersøkelser selv
om pasienten ber om det.

Dessuten gjelder taushetsplikten for
helsepersonell. Når du samtykker til
at legen kan gi helseopplysninger i

forbindelse med en forsikringssøknad,
skal opplysninger kun gis i det omfang
du selv har samtykket til. Er legen i tvil
bør pasienten konsulteres, fastslår
Helsedirektoratet.

Kilder
Bioteknologinemndas uttalelse datert
16.05.2013
Brev fra Helsedirektoratet til Karin
Bruzelius, leder for Finansklagenemnda
Person, datert 23.01.2013
Bioteknologiloven

Om Bioteknologinemnda
Bioteknologinemnda er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av
Regjeringen. Bioteknologinemnda gir råd til norske myndigheter om bruk av
moderne bioteknologi.

Bioteknologinemnda skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen,
og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved
bruk av moderne bioteknologi.

«Langt fra alle leger er
klar over rekkevidden

av den beskyttelsen
genetiske opplysninger

er gitt i bio
teknologiloven»

Abilia AS | Tel 37 14 94 50 | Fax 37 14 94 70 | info@abilia.no | www.abilia.no

Nova er unikt!
Et banebrytende tilbehør til

Compact Rolltalk

VIL DU VITE MER?
Besøk vår hjemmeside www.abilia.no
Her finner du mer informasjon om våre
hjelpemidler og løsninger, nyheter og kurstilbud
Du finner oss på Facebook

Compact Rolltalk med Nova som tilbehør gjør det mulig for personer med bevegelse- eller talevansker å
bestemme og tilpasse sitt hjelpemiddel ut fra egne ønsker og behov, og dermed ha full kontroll over sitt liv.
Nova har en mengde muligheter og er den eneste kommersielt tilgjengelige løsningen som tilbyr rullestolkjøring og
setejustering totalt integrert i kommunikasjonsenheten.

BLANT FUNKSJONENE ER:
• Kommunikasjon med talesyntese
• Rullestolkjøring og setejustering
• Omgivelseskontroll
• E-post
• Kontaktliste
• Kalender
• Skype®
• Chat
• SMS
• Internett
• Tilpasset Kindle® e-bokleser
• Kamerafunksjoner
• Full Windows® tilgang
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Nytt&Nyttig

I en reportasje setter bladet søkelyset på
hvordan de norske reglene om at bare
20 prosent av studentboligene trenger å
bygges ut universelt utformet gir dårligere
tilgjengelighet for alle. Den norske

modellen trekkes ofte fram i den svenske
debatten av dem som motsetter seg krav
om universell utforming.
(Kilde: Handikapnytt)

Nordbø har vært rullestolbruker siden 1994
og har lang erfaring med å drive jakt, fiske
og friluftsliv som funksjonshemmet. Nå vil
han gjerne inspirere andre til å oppleve et
aktivt friluftsliv. Målet er å yte et unikt og
tilrettelagt tilbud til mennesker i alle aldre,
med alle typer bevegelseshemninger.

De første turene arrangeres i år, i første
omgang i Bringsvær leirskoles område i
Vennesla kommune i Vest-Agder, ikke
langt fra Kristiansand.
Mer info på www.handicus.no.
(Kilde: Handikapnytt)

Advarer mot norske tilstander
«Norsk idé truer tilgjengeligheten» advarer Svensk Handikapptidsskrift på sin
førsteside.

Tilgjengelige Berlin
Er Berlin Europas mest tilgjengelige
storby? Fremskrittene de siste årene for
å skape et mer tilgjengelig bymiljø er i
hvert fall nok til at den tyske hoved
staden nå er hedret med «Access City
Award 2013» (Tilgjengelig byprisen).

Prisen deles ut av EU. 99 byer kjempet om
heder og ære, de to andre finalistene var
Stockholm og franske Nantes. Hensikten er
å løfte fram byer som kan være forbilder
for andre når det gjelder tilgjengelighet og
universell utforming.

Berlin fikk prisen i år for en rekke tiltak i
sentrum, blant annet nedsenkninger av
kantsteiner, nye ledelinjer og en kollek-
tivtransport med stadig flere terskelfrie
atkomster, ramper og heiser.
(Kilde: Handikapnytt)

Ut i naturen!
Det nye firmaet Handicus har som formål å arrangere opplevelsesturer i norsk natur
for mennesker med bevegelseshemninger. Bak firmaet står Odd Arne Nordbø og to
andre friluftsentusiaster.

Ingen politisk
interesse for hatvold

Ikke én av de inviterte politikerne
fant veien til et nordisk seminar

om hatkriminalitet mot personer
med nedsatt funksjonsevne.

Det var Likestillings- og diskriminer-
ingsombudet og Organisasjonen for
sikkerhet og samarbeid i Europa som

arrangerte seminaret. Ombud Sunniva
Ørstavik er skuffet over politikernes

fravær. (Kilde: Handikapnytt)

Forsker fram et
likestilt Europa

Hvordan kan Europa oppnå full
likestilling for personer med

nedsatt funksjonsevne?

Norsk institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
er satt til å lede et stort EU-finansiert
forskningsprosjekt som tar sikte på å

besvare dette spørsmålet. Både univers-
iteter, forskningsinstitusjoner og fri-

villige organisasjoner i ti land i Europa
deltar i prosjektet. (Kilde: Handikapnytt)

Redusert eller
ingen armstyrke?
Vi kan hjelpe.
• ROBOTARM

• DYNAMISKE ARMSTØTTER

• SPISEHJELPEMIDLER

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

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

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

www.picomed.no
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Mer fra tipping til helse
Styret i Extrastiftelsen har besluttet å
øke tildelingen av midler til frivillige

helseformål til 230 millioner kroner i år.
Cirka 800 helseprosjekter er til enhver

tid finansiert av midler fra Extra-spillet.
(Kilde: Handikapnytt)
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Nytt Fra NMK

Diagnosegruppen kongenitt muskel
dystrofi (CMD) består av flere ulike
nedarvete sjeldne sykdommer og
danner et vidt spekter. Man kan si
at CMD, med tidlig debut og ofte
alvorlig affisering, og LGMD, med
sein debut og mildere affisering,
det befinner seg på hver sin side av
dette spektret som fellesbetegnelsen
CMD danner. Andre diagnoser som går
under denne betegnelsen er blant
annet Ullrich kongenitt muskel
dystrofi, Bethlem myopati og
Fukuyama.

Tekst: Stefan Bye,
Informasjonsrådgiver,
Nevromuskulært kompetansesenter
(NMK)

I 2010 startet CURE-CMD, sammen
med flere andre organisasjoner, arbeidet
med å lage en familieguide for kongenitt
muskeldystrofi (CMD). Formålet med
familieguiden er å hjelpe de som selv har
en slik diagnose og deres pårørende til
å forstå hvordan sykdommen kan arte
seg og hvilken type behandling som kan

være viktig. Ved å forstå dette blir det
enklere for å forutse behovene som kan
følge med en CMD-diagnose.

Denne familieguiden er nå oversatt til
norsk og tilrettelagt til norske forhold av
oss her på NMK, dette har vært et relativt
langt og omhyggelig arbeid, og vi håper
det er flere enn oss som er godt fornøyd
med resultatet. Det er viktig å huske på at
ikke alle med CMD har alle symptomene
eller trenger all den behandlingen du kan
lese om i denne familieguiden. Selv om
det er likheter, vil sykdomsforløpet ved
CMD variere fra person til person, og
man vil kunne ha forskjellige behov på
forskjellige tidspunkt i livet. Dette betyr
at behandlingen vil være og må være
individuell og at det er vanskelig å finne
to personer med nøyaktig samme forløp.

Familieguiden er delt inn i 6 ulike
emner, som utgjør egne kapitler:
• Helhetlig behandling: Behandling ved

diagnosetidspunktet, poliklinisk og
ved sykehusinnleggelser

• Nevrologisk behandling: Behandling
av epilepsianfall og kognitiv svikt

• Gastrointestinal behandling: Ernæring,
bespisning og munnhelse

• Behandling av hjertet: Ta vare på
hjertet

• Ortopedi og rehabilitering: Behandling
av kontrakturer og skoliose

• Palliativ behandling: Følelsesmessig
velvære for individ og familie

I tillegg er det 5 appendikser som tar
for seg:
a) Definisjoner av undergrupper
b) Definisjoner av behandlingseksperter
c) Ordbok medisinsk terminologi
d) Diagnostiske verktøy
e) Norske forhold

Heftet er tilgjengelig i formatet pdf
på våre nettsider www.unn.no/nmk
og ved kontakt med oss på e-post:
nmk@unn.no eller telefon 77 62 72 17
kan du få tilsendt en trykt versjon av
heftet, vederlagsfritt.

På http://curecmd.org/cmd-care finner
man også heftet på en rekke andre språk
og det jobbes med å oversette familie-
guiden til andre språk.

Familieguide for medfødt
muskeldystrofi på norsk

CURE CMD er en amerikansk, ideell
organisasjon som arbeider for å øke
bevisstheten og viten om medfødte
muskeldystrofier (CMD).

Organisasjonen er grunnlagt og ledes av
legen Anne Rutkowski, som selv har en
datter med kongenital muskeldystrofi.
Siden deres oppstart i 2008 har

organisasjonen utrettet mye og har
blant annet finansiert forskning,
opprettet en biobank og har et eget
internasjonalt register for personer
med CMD. De har også et rikholdig
bibliotek på sine nettsider der
mennesker som selv er rammet av
sykdommen eller deres pårørende
forteller sin historie.



Gi en gave!

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 (2013):
• Hovedmedlem kr 350,-
• Husstandsmedlem (på samme

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

Foreningen for
Muskelsyke omfatter
følgende nevro-
muskulære sykdommer:

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

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

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

Spinale muskelatrofier
Congenitt hypotonia. Amyotrofisk
lateral sclerose (ALS). De spinale
muskelatrofiene (SMA) type 1, 2 og 3.

Sykdommer ved overgangen
nervemuskel
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.

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

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

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

Ved testamentariske gaver
oppfordrer vi deg til å få
opprettet testamentet i
lovlige former og la det
fremgå tydelig hvem
gaven gis til.

Gaven er fritatt
for arveavgift etter
Arveavgiftslovens § 4,5.
ledd. Dermed går arven
i sin helhet til det
testamenterte formålet.

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

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

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



Tillitsvalgte i Foreningen for muskelsyke

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

Nestleder:
Karl Henriksen
Tlf.: 905 69 012
E-post: ka-henri@online.no

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

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

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

Styremedlem:
Odd Kjetil Talsethagen
Tlf.: 906 43 651
E-post: oktalset@gmail.com

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

Varamedlem:
Andrea Kjustad
Tlf.: 954 93 488
E-post: kjustm@online.no

Varamedlem:
Laila Moholt
Tlf.: 922 914 38
E-post: lail-moh@online.no

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

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

Likemannsutvalget

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

Kontaktinfo: likemannsutvalget@ffm.no

Likemannskoordinator:
Guro Skjetne
Tlf.: 992 47 796

Medlem:
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201 (kun sms)

Medlem:
Laila Bakke
Tlf: 419 09 938

Medlem:
Andrea Kjustad
Tlf.: 954 93 488

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

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

Nestleder:
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201
E-post: g@granheim.org

Økonomiansvarlig:
MortenThingsaker Tangre
Tlf.: 993 73 904
E-post: morten@tangre.no

1. styremedlem:
Martine Synnøve Eikeset
Tlf.: 922 54 708
E-post: martine.eikeset
@gmail.com

2. styremedlem:
Elisabeth Karlsen
Tlf.: 922 68 761
E-post: elisabeth-karlsen
@hotmail.com

3. styremedlem:
Elin Sunde
Tlf.: 980 06 735
E-post: elin-ffm@hotmail.com

Varamedlem:
Kristina Nilsen
Tlf.: 957 85 574
E-post: kristinanilsen.ffmu
@gmail.com

Valgkomiteen:

Pernille Reite Stadsnes
E-post: pernille1410
@hotmail.com

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

FFM i Buskerud
GroWold Kristiansen
Bruveien 2 A
3055 Krokstadelva.
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.: 55 33 31 36 / 456 06 598
E-post: alf.are.skog@gmail.
com eller ffm.hordaland.
sognogfjordane@gmail.com

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

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

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
Andrea Kjustad
Midtstien 6
2750 Gran
Tlf.: 954 93 488
E-post: kjustm@online.no

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

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

FFM i Trøndelag
Laila Moholt
Vollabakken 16C
7030 Trondheim
Tlf.: 922 914 38
E-post: lail-moh@online.no

FFM i Vestfold
Jørund Lothe
Gevinneveien 84 B
3118 Tønsberg
Tlf.: 901 94 589

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

FFM i Rogaland
Sigurd Idland
Elgveien 3
4340 Bryne
Tlf.: 466 98 050
E-post: sigurd-idland@lyse.net

Fylkesforeningene

Sentralstyret

Kontrollkomité – Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

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

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

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

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

Kontakt:
Karl Inge Sandtrøen
Telefon: 33 45 16 66 /

91 59 73 33
E-post: post@robotarm.no

RobotARM – din uavhengighet

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

Muskelnytt ønsker
alle lesere og

medlemmer en
fargerik høst!




