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Det har vært varmt fra nord til sør denne sommeren. Jeg håper du har  
gode minner å ta vare på. 

Her er to av mine opplevelser som jeg vil dele med dere, og ta vare på. Danse- 
konkurransen for ungene på Aktiv uke i juli, ble vunnet av en gutt. Jeg fikk vite at 
det var første gangen han hadde vunnet en slik konkurranse. En musikkonkurranse 
på forsommeren, i Gjøvikstraktene, ble vunnet av en mann. Han var i skarp konkur-
ranse med blant annet NRK-ansatte som til daglig jobber med musikk. Jeg kjenner 
godfølelsen vokse når noen ”av oss” gjør det bra. Gratulerer til begge FFM-medlem-
mene! Noen vinner konkurranser. Noen vinner i FFM-lotteriet. Noen vinner venner. 
Noen vinner tillit. Noen taper. Noen mister. Jeg håper du har noen å dele gleder og 
sorger med. 

Høsten kommer med mye nytt for FFM. Omorganisering av driften sentralt. 
Omorganisering av kompetansetjenesten nasjonalt. Et nytt regelverk fra staten, to 
nye ansatte og tre nye prosjekt. Les videre i Muskelnytt og følg med på nettsiden og 
facebook, så får du vite mer. 

Tone I. Torp
Leder i FFM

Ta gjerne kontakt med FFM-kontorets ansatte
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Stae, sterke Lise!

Lise Connelly har en bauta i livet. Tor-Odd. Da han fylte førti, var 
tiden inne. Lise ga han like godt et toscansk påskeeventyr i gave!

✳ Tekst:  Bernt Roald Nilsen
✳ Foto:  Bernt Roald Nilsen og  
 Tor-Odd Connelly  

Et påskeeventyr i Toscana. Lange 
turer på bena hver dag. Vandring 
langs olivenlunder og vinmarker. 

Nyte god vin og enda bedre mat. Det 
kunne ikke bli feil. Tenkte Lise. At hun 
selv skulle bli med på turene tok hun som 
en bonus. Er du så sta som Lise, så går det 
aller meste. Hun har Central Core Disease 
(CCD), hofter ute av ledd, bekkenløsning 
og et kne som burde vært byttet ut, så det 
skulle ikke være mulig å bli med på den 
toppturen som hun gjennomførte i Tos-
cana. Tor-Odd var nok litt skeptisk. Og 
utrolig stolt på Lises vegne etter hvert som 
hun slukte kilometer etter kilometer. 

Umiddelbar aksept
– For meg er det viktig at Tor-Odd har 
glede av turen, sier Lise når vi intervjuer 
henne under oppholdet. Alt tyder på at 
han har det. Kameraet henger konstant 
rundt halsen hans, og smilet har hengt 
seg opp. Seg selv vil hun ikke snakke så 
mye om, men alle de andre som er med 
på det magiske eventyret, skamroser 
hun. – For en fantastisk gjeng! Her har 
jeg ikke følelsen av å være spesiell, det ble 
fort akseptert at jeg ikke kan gå like fort 
som resten. Men jeg gikk 12 kilometer i 
kupert terreng, sier Lise stolt.

Flate batterier
Hun var sliten etterpå, batteriene var 
flate, men hun hadde gjennomført! Hun 
hadde sett hvordan Tor-Odd fløy frem og 

tilbake og knipset bilder overalt, hvordan 
hun hadde fulgt resten av turdeltakerne 
uten at de følte seg heftet i det hele tatt, 
hvordan hun og Tor-Odd gjorde noe 
fysisk sammen, likestilte, like fornøyde 
begge to. Ikke rart det ble delt ut en svært 
velfortjent ærespris til Lise om kvelden 
da festmiddagen ble inntatt i vertskapets 
egen storstue på vingården der vi bodde. 
Det var mange blanke øyne da Lise ble 
hyllet.

Overveldende tur
– Hele turen har vært overveldende. 
En vanvittig opplevelse. Å bo på denne 
vingården. Å få møte så mange flotte 
mennesker som er opptatt av at alle skal 
ha det bra. Måltidene på gården. Turen til 
Firenze. Fantastiske Elena, som viste oss 
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rundt i den utrolige byen, som forresten 
var godt tilrettelagt for rullestol. Vert-
skapet som visste hvordan de skulle ta 
vare på sine gjester. De fantastiske turene 
i et nydelig terreng og ToscanaReiser 
som arrangerte. Jeg har ingenting å sette 
fingeren på, til og med været var topp, 
sier Lise. 

Fikk hakeslepp
– Jeg hadde ikke vært der jeg er om det 
ikke hadde vært for Tor-Odd, sier hun 
når vi nærmer oss slutten på intervjuet. 
Alle vervene hun har i NAV-systemet, 
FFM og NMK. Tre fantastiske barn på 4, 
8 og 12. Evnen til å bite tennene sammen 
når det butter imot. Han har vært god 
å ha. Men det var hun selv som måtte 
bruke musklene og komme seg gjennom 
turene i Toscana, den kommer du ikke 
unna, Lise. Det var veldig mange som 
fikk hakeslepp da vi gikk på tur. Intervju-
eren var så heldig å se det på nært hold. 
Det var bare å bøye seg i proseccoen vi 
hadde med på termos. Du var en vinner 
i Toscana. Ikke rart du garantert skal 
tilbake!

Lise i munter passiar med redaktøren

Topptur langs olivenlunder og vinmarker

Lise på vingården

Lise Connelly deltok på en gruppetur i 
Toscana Reisers regi. Redaktøren deltar 
ikke som redaktør på disse turene, men 
er engasjert av arrangør som reiseleder 
for gruppen. Turene egner seg ikke hvis 
du er avhengig av rullestol.
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SMARTE
TING Får du ting med deg???

Ergoterapeut i Sola kommune
Tone Edvardsen:

1: Putebord
Ett lite bord med ”saccosekk” under. 
Utrolig praktisk til mye. Hvis du legger 
en antiskliduk oppå eller har en variant 
med kant rundt er det praktisk å bruke 
til å få ting med seg, spise på eller ha 
laptopen på +++ Det varierer hvor det er 
å få tak i – men det finnes nå som en del 
varianter for laptopbord – blant annet på 
IKEA.

2: Trillebord
Når du skal ha med deg ting rundt i 
huset, kan ett trillebord være supert! Da 
kan du frakte varm mat, service, etc fra 
kjøkken til spisebord. Det finnes mange 
varianter i handelen. Dersom du ikke fin-
ner et design som passer hjemmet kan du 
prøve å sette IKEAs hjul ”rill” på ett bord, 
en kasse etc. som du liker. Av erfaring 
triller disse hjulene godt i lang tid – lett- 
ere enn mange på ferdige trillebord. Det 
finnes også et bord som kan søkes fra 
hjelpemiddelsentralen.

3: Poseholder
Alle kjenner til de ”lange” armene du får 
når du har hundre bæreposer og skulle 
hatt et ekstra sett hender. Hvis du da 
bruker krykker eller stokk og har nedsatt 
balanse kan det være en utfordring å få 
med seg. Det finnes en sele med god krok 
som kan brukes til bærepose eller veske.

4: Ryggsekk/mageveske
En liten ryggsekk eller mageveske kan 
være smart hvis hendene er opptatt med 
andre ting. De kan enten bæres på krop-
pen eller festes på f. eks. rullestolen.

5: Trillebag
Det er ikke bare ”gamle tanter” som bru-
ker trillebag! Nå er det kommet mange 
stilige varianter som kan gjøre det enklere 
å få med seg matvarer, skolebøker etc.

6: Rullator
Hvis balansen og kreftene kommer til 
kort, kan en rullator med kurv brukes for 
å få med seg ting. Fordelen med denne 
fremfor trillebagen er at den er stødigere 
og du kan sitte ned og hvile mens du er 
på tur – det er alltid praktisk å ha med 
seg et sete.

1

2

3

4

5

6

Mange erfarer at det å få med seg ting er en utfordring. Enten  
du har dårlig balanse, er ”hjulbeint” eller bruker hendene til 
krykker/stokk/staver. Her er noen smarte ting ...



Likepersonsarbeid 
bør prioriteres! 

✳ Tekst:  Andrea Kjustad

Å få en god struktur på det, som 
gjør at nye medlemmer føler at 
de blir sett og føler seg velkomne, 

kan gjøres på flere måter. Det første møt- 
et er enormt viktig.

Likepersonsarbeid viktig
Vi pleier å tilby likeperson i Oslo og 
Akershus til nye medlemmer, men det 
har vist seg å være vanskelig å få til. Kom-
munikasjonen går igjennom flere ledd, 
noe som gjør det litt tungrodd. Det er 
kanskje en mulighet å gi lokalforeningene 
en liste over aktuelle likepersoner, som 
kan kontaktes direkte. Likepersonsarbeid- 
et ligger i møtet med enkeltmennesket. 
Ingen krise for stor eller for liten. Vi må 
vokte oss vel for å se på noen diagnoser 
som ”muskelsyk light”. 

Et landsstyre?
Foreningen må bygges lokalt. Det må 
være økonomi til å sette i gang flere loka-
le tiltak. Den nye tilskuddsordningen for 
likepersonsarbeid er et skritt i riktig ret-
ning, men det må også legges til rette for 
at FFM sentralt støtter lokale prosjekter 
med midler. De fleste av oss som jobber 
lokalt, gjør det uten kompensasjon. Led- 
ermøter med leder i FFMs sentralstyre 
er et skritt i riktig retning. Noen ganger 
tenker jeg at det skulle vært et landsstyre i 

tillegg til SSM (Sentralstyremøte). Slik at 
lokallagene hadde hatt mer innflytelse og 
påvirkning i foreningen. Det er innmari 
viktig med påfyll. Man blir litt tom av å 
jobbe frivillig. Kanskje en tillitsmanns-
samling er en god idé? 

Diagnosegrupper?
Medlemmene våre har ulike diagnoser, 
og når man får beskjed, kommer vi i en 
dyp krise. Da er det godt med et sterkt 
likepersonsapparat. Det bør jobbes mer 
med diagnoserettede kurs. Kanskje mer 
myndighet til diagnosegrupper? Oppfor-
dre til diagnosegrupper? Her må vi se på 
strukturen i organisasjonen. Diagnose-
grupper, diagnoseansvarlig med ansvar 
til å fordele oppgaver etc. Sjeldnere 
diagnoser må ha "oppsamlingslikemenn". 
Likepersonsutvalget kan være en paraply, 
men de diagnoseansvarlige bør få mer 
"makt". Mindre å administrere, og like-
personene kommer nærmere medlem-
mene. 

Besøkstjeneste?
Tettere samarbeid med nevrologiske av-
delinger, slik at alle med ny diagnose kan 
få info om FFM, er viktig. Besøkstjeneste 
er bra. Kan vi tilby et likepersonsmøte i 
forbindelse med den muskelsykes (ikke-
medlem) kontroll hos nevrolog? Er det 
noe sykehusene kan være interesserte i? 
Har vi kapasitet? 

I spalten Min Mening skal ordet være fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar i 
hvert nummer medlemmer snakke ”rett fra levra”.  Denne gang lar vi Andrea 
Kjustad, leder i FFM i Oslo og Akershus slippe til.

Foreningens hovedoppgave er å møte medlemmene i den situasjon de 
er i når de oppsøker foreningen.  Likepersonsarbeidet er kjempeviktig. 

Påfyll uten tvang
De som jobber på grasrota trenger næ-
ring til å fortsette. Ellers brenner vi oss 
ut. Kanskje sosiale tilstelninger er en god 
investering? Kanskje hotellopphold? Der 
vi bare kan være sammen. Og der vi får 
positivt påfyll uten tvang.
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Det er alltid spennende å lage 
sommerleir. Vi starter med å 
kaste ut noen ideer, lager en 

plan, men ender opp med noe helt annet. 
Det er mye som skal klaffe, og først når 
påmeldingene renner inn over nyttår 

vet vi hvem som skal være 
med, og lager det endelige 
programmet. Selv om vi 
føler at vi har noe bra, er 
spenningen alltid der før 
det braker løs og deltakerne 
ankommer Musholm Bugt. 
Kommer de til å like det? 
Passer det for alle? Er det 
noen som kjeder seg? 

Supert sommervær
Etter hvert som dagene 
gikk senket vi skuldrene, 
og observerte fornøyde del-
takere som hadde det som 
plommen i egget. Været 
var på vår side, den eneste 
regnværsdagen vi hadde var 
på kursdagen, og da skulle 
vi uansett være innendørs. 
Ellers hadde vi strålende 
vær, og stranda ble hyppig 
frekventert. Om ettermid-
dagen samlet de voksne 
seg rundt bordene ute, der 
samtalene gikk livlig, mens 
barna herjet i gangene og 
på lekerommet til sent på 
kveld. Akkurat slik det skal 
være! 

Takk til felles- 
assistentene
For å hjelpe oss med å 
holde styr på alle barna, 
hadde vi med en super 
gjeng fellesassistenter. De 
fikk turkise t-skjorter ved 
ankomst, så alle skulle se 
hvem som var på jobb til 
enhver tid. Fellesassistent-
ene er våre gode hjelpere og 
gir foreldrene tid til kurs og 

erfaringsutveksling. Å kunne dra på ferie 
som familie når en har muskelsykdom er 
en viktig årsak til at vi arrangerer sommer- 
leire. Programmet var tett og variert. 
Tida gikk alt for fort, og plutselig var det 
fredag kveld og avreise neste dag. Vi sitter 
igjen med gode minner, fine erfaringer, 
nye vennskap og store forventninger til 
sommeren 2016. Hvor blir Familieuka 
avholdt da, og hvem blir med?

St
rå

le
n

d
e 

so
m

m
er

le
ir

!
– Mamma, kan vi ikke være her litt lenger, bare 
en dag til? Da denne kommentaren falt siste 
dagen på Musholm Bugt Feriecenter i Danmark, 
visste vi at vi hadde fått det til i år også. Årets 
sommerleir ble en suksess! ✳ Tekst: Guro Skjetne

✳ Foto: Deltakerne
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Cacher overalt
Geocaching var utrolig artig, og defini-
tivt noe vi kommer til å fortsette med 
hjemme i Norge. Du kommer deg ut 
og på tur, og aktiviteten er tilpasset den 
enkeltes funksjonsnivå. Du styrer selv 
hvilke cacher du vil lete etter og når 
du vil ut og lete. Hvis du tenker ”det er 
sikkert ikke noen cacher i nærheten av 
der jeg bor”, så tar du feil. Om du drar til 
skolen, jobben, hytta, kjøpesenteret eller 
på besøk til noen, jeg lover deg, det er 
cacher i nærheten som ligger og venter 
på deg. Og så den følelsen når du finner 
cachen du leter etter? 

✳ Tekst: Guro Skjetne  
✳ Foto: Deltakerne

Men hva er Geocaching? Jeg 
hadde ikke hørt om det før vi 
skulle fylle aktivitetsplanen på 

sommerleiren. Litt statuslesing på face-
book og googling, og vi tenkte at dette 
må vi bare prøve. Det så ut som en fin 
hobby, uansett alder og funksjonsevne, 
og det var det. Kort fortalt kan Geoca-
ching sammenlignes med orientering, 
men istedenfor kart og kompass bruker 
du gps. Vi brukte mobiltelefoner med 
innebygd gps, og det funket kjempebra. 
Man leter etter "cacher" eller "poster", 
som er plassert ut over store deler av 
verden. Per dags dato er det lagt ut nesten 
2,5 millioner cacher!

Sjekk på forhånd!
Vi gikk inn på geocaching.com og regis-
trerte oss der. Videre lastet vi ned app’en 
”Geocaching Intro” fra Groundspeak Inc. 
Dette er gratis. Så var det bare å søke opp 
cachene rundt der vi var, ha mobilen i 
hånden og begynne å gå. På mobilen ser 
vi hvor langt det er til cachen, om vi går i 
riktig retning o.s.v. Men det er ikke der-
med sagt at det er enkelt å finne frem, vi 
gikk i en del sirkler før vi fant de vi lette 
etter, for å si det sånn. Du kan gå inn og 
lese om de ulike cachene på geocaching.
com på forhånd, for å sjekke hvordan 

Geocaching 
– nytt og spennende

tilgjengeligheten er. Det er kjedelig å lete 
etter en cache når det viser seg at du ikke 
kommer frem med rullestolen. Så sjekk 
dette på forhånd! 

System i sakene
Når mobilen viser at det er null meter til 
cachen, er det bare å begynne å lete. Om 
du vil ha hjelp, kan du få hint til hvor den 
er gjemt ved hjelp av app’en. Cachene kan 
ha ulik størrelse, noen er ikke større enn 
at du kun får ei lita papirremse inn i den, 
mens andre kan være store bokser. Rundt 
Musholm Bugt fant vi en cache der det lå 
småting i. Da er det lov å ta en ting, men 
kun om du legger igjen en annen ting. 
Dette er stas for både store og små. Når 
du finner en cache, signerer du logg- 
boken og legger den tilbake på samme 
sted som du fant den. Videre kan du gå 
inn på nettsiden og logge funnet.

Deltakerne på Familie-
leiren ble sendt ut på 
Geocaching av leir- 
komiteen, og mer  
ivrige geocachere skal 
du lete lenge etter!

Her skal det være en cache

Her ser han hvor cachen er, og han kan velge å 
følge veien eller gå gjennom naturen

Sjekk tilgjengeligheten! Det hadde  
ikke vi gjort…

Team TuttiFrutti har funnet cachen

Mer info: www.geocaching.com

FAMILIELEIR
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Prebens  
puste-
hverdag
Preben er 12 år, og har 
Spinal muskelatrofi 2. 
På pustekonferansen i 
Oslo i juni satt han på 
scenen og fortalte hva 
han gjør for å hjelpe 
pusten sin.

✳ Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Over hundre fagfolk fulgte interes-
sert med da Preben Myhre og 
fysioterapeuten hans, Charlotte 

Marie Schanke fortalte hvilke hjelpemid-
ler Preben gjør bruk av for å puste og 
hoste så ubesværet som mulig. Det ble 
en lærerik og munter seanse. Både fordi 
Charlotte var en god pedagog og Preben 
en morsom fyr.

Bare damer
Samarbeidet begynte i barnehagen. Først 
ulike blåseleker, Preben ville ikke ha 
maskin i barnehagen, så det ble C-pap 
i barnehage og etter hvert hostemaskin 
hjemme. Fra i fjor maske om natten,  

Preben har tre nattevakter. Bare damer. 
Både assistenter, lærere og fysioterapeu-
ter er damer. – Jeg klager ikke, sa Preben 
med et glimt i øyet. 

Mange maskiner
Ulike pustemaskiner ble vist frem, de 
blir stadig mindre i omfang og enklere 
å bruke. Vi så film om bruken, fikk de-
monstrert diverse utstyr, pistol, hoste- og 
pustemaskiner, det var en omfattende 
maskinpark, og Preben hadde tatt med 
seg hele parken på tur til USA. – Den 
hjelper meg til å leve et bedre liv, og nå 
er jeg mest frisk, sa han og smilte. Og 
undertegnede hadde hatt en morsom, 
lærerik halvtime.

Å puste 
som en 
frosk ...
Det finnes gode metoder 
for å puste bedre når  
pustemuskler rammes. 
Metoder som ikke behøver 
å koste så mye. Froske-
pusting er en av dem. 

Det handler både om forebygging 
og behandling, ifølge de to fore-
leserne som snakket om aktuelle 

metoder. Spesialist i fysioterapi, Britt 
Hov, tok for seg airstacking, på norsk kalt 
luftstabling eller pustpakking, med bag. 
Aktuell hjelp når pusteevnen er under 70 
prosent av forventet kapasitet. 

Stabling av luft
Det handler om å fylle en ventilasjonsbag 
via en slange, å stable flere porsjoner luft 
oppå hverandre, og så gjøre seg nytte av 
det gjennom en tett maske. Tre stablinger, 
cirka 12-15 runder tre ganger daglig er 
ofte nok, det vil hindre tilstiving i thorax 
og lunger, og er en trygg og enkel hoste- 
og lungestøtte i hverdagen. 

Pust som en frosk
Spesialfysioterapeut Tiina Andersen 
demonstrerte froskepusting, en teknikk 
som brukes aktivt av fridykkere. Muskel-
syke mister ofte evnen til dyp innpust, og 
da er froskepusting en god hjelp. Det er 
en teknikk for spontanventilering, hos-
ting og heving av stemmen, og opprett-
holder thorax. Du gjør det uten å være 
avhengig av maskiner. Det er bare å lære 
seg den litt snodige snappeteknikken, 
som for øvrig er froskenes helt normale 
måte å puste på. 

Konferanse med  
fokus på pusten
NMK var en av arrangørene av konferansen, som  
først og fremst var for fysioterapeuter i habiliterings-
tjenesten som følger pasienter med nevromuskulære 
sykdommer. 

Det forgikk på Ingeniørenes Hus i 
Oslo i juni, og totalt 120 deltake-
re opplevde et godt og tettpakket 

todagers program.    

Muskelnytt var til stede, og bringer her 
smakebiter fra konferansen. Vi vil kom-
me tilbake med mer i senere nummer.
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John Ivars  
sjeldne diagnose

John Ivar Aalberg (57) fra Steinkjer var brannmann. Fysisk godt trent. 
Å utfordre kroppen var en del av hverdagen. Det gjør han fortsatt, 
men på andre måter.

Da han for halvannet år siden ikke 
greide å løfte barnebarnet hadde 
symptomene vart 4-5 år, men 

nå fikk jakten på diagnosen fart på seg. 
Han var heldig, kom etter hvert til en lege 
som sendte han til utredning på St. Olav 
i Trondheim. Muskelbiopsien fastslo at 
John Ivar har inklusjonslegememyositt.

Familien uvurderlig
Noen medisin finnes ikke, men lett, 
fysisk trening i samråd med fysioterapeut 

duger. Nå er han hundre prosent arbeids-
ufør, og prøver å nyte livet ved å gå på 
tur og holde kroppen så godt som mulig 
i form. Et godt støtteapparat i familien 
er uvurderlig, ifølge John Ivar. Han har 
kommet seg over sjokket, har akseptert, 
nå er det om å gjøre å ha det best mulig 
lengst mulig.

Fortsatt sjefen psykisk
– Fysisk har sykdommen overtaket, men 
psykisk er det jeg som er sjefen. Venstre 

arm og høyre legg er angrepet. Svelget 
er rammet, men John Ivar har bestemt 
seg for å ta dette positivt, det skylder han 
både seg selv og de rundt seg. Han har 
selvsagt tyngre dager og en sorg over å 
ikke være så aktiv med barnebarn som 
han så frem til, men det handler om å 
venne seg til å leve med det. Som han 
sier: – Dette er jo først og fremst opp til 
meg selv!

Hva:

En sjelden muskelsykdom, det er cirka 20-60 pasienter 

med sykdommen i Norge. Den er oftest ikke arvelig. 75% 

av pasientene er menn, gjennomsnittlig alder ved syk-

domsdebut er 55 år. 

Symptomer:

Sakte, fremadskridende muskelsvinn og svakhet, i starten 

ofte særlig i området av fremre lårmuskler og muskler 

som styrer bøyebevegelser i fingrene. Pasientene kan 

etter hvert bli så svake at de har behov for rullestol og 

andre hjelpemidler. Svelgvansker på grunn av svakhet i 

svelgmuskler kan være en del av sykdommen.

Utredning:

Pasienten bør utredes hos revmatolog og nevrolog med 

kompetanse for nevromuskulære sykdommer. Diagnosen 

baseres på sykehistorien, fysisk undersøkelse hos lege 

og nålundersøkelse av muskler samt måling av nerveled-

ningshastighet (EMG og nevrografi).

Behandling:

Viktig å få regelmessig fysioterapi for å opprettholde 

funksjonsnivå og muskelkraft lengst mulig. Fysioterapi 

og trening må ta hensyn til at pasientens muskulatur 

er svekket, og overbelastning bør unngås. Trening med 

moderat intensitet. Utover dette er det viktig med god 

kommunal oppfølging og tilrettelegging av hjemme-

situasjonen. 

Inklusjonslegememyositt:

Fakta om inklusjonslegememyositt
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Behov for prosjekt-
støtte eller midler  
til aktivitet?

Søknadsfristen for å søke mid-
ler gjennom  Erik Allums legat for 
Duchenne muskeldystrofi og Forsk- 
ningsfondet om nevromuskulære 
sykdommer er 15. september 2014.

Forskningsfondet kan tildele 
enkeltpersoner og institusjoner støtte 
til følgende:
– å finne årsak og arvelighet
– diagnostisering
– genetisk veiledning
– behandlingsmetoder
– å fremskaffe kunnskap som kan 

bidra til økt livskvalitet og bedre 
levekår for muskelsyke og deres 
pårørende.

Erik Allums legat for Duchenne 
muskeldystrofi har til formål å yte 
økonomisk bistand til støtte for:
– utvikling av ny viten om  

Duchenne muskeldystrofi
– spesielle tiltak
– utvikling av hjelpemidler som 

får direkte effect på hverdags-
situasjonen og livskvaliteten til 
personer med Duchenne muskel-
dystrofi og deres familier.

Gøy i Namsskogan 
Familiepark!
Midt i juni arrangerte FFM i Trøndelag sommertur til 
Namsskogan Familiepark for sine medlemmer. Det var 
en lystig gjeng som møttes utenfor inngangen for å 
utforske parken.

✳ Tekst: Guro Skjetne

Namsskogan Familiepark ligger 
inntil E6, cirka 25 mil nord for 
Trondheim. Parken har fokus 

på dyr vi finner i Norge, men det er også 
noen eksotiske innslag der. Uten å være 
ekspert, så tipper jeg at verken alpakka, 
påfugl eller struts finnes naturlig i den 
norske faunaen. 

Hilste på bjørn og ulv
Norske dyr er slett ikke kjedelige, vi fikk 
nærkontakt med både ulv og bjørn! Det 
er ikke dagligdags selv for oss som bor 
i svarteste Trøndelag. Dyrene har store 
innhengninger å bevege seg på, det er 
ikke alltid like enkelt å få øye på dem. 
Derfor har parken fóringsrunder hver 
dag. Når dyrene kjenner lukten av mat, 
kommer de kjapt frem. Bamsefar fikk til 
og med saftis da vi var der, det vil si en 
frosset isblokk med bær. 

Varierte aktiviteter
I tillegg til at det er en dyrepark, er par-
ken også en aktivitetspark med aktiviteter 
for store og små. Bob-banen var populær, 
både voksne og barn sto gang på gang i 
kø der. Det var også kræsjbåter, sykkel-
båter, zipline, hesteridning, hamsterhjul 
(på vannet!) og mye mer.  

Rullestoler til låns
Det er grusveier gjennom hele parken, og 
til tider bratte bakker. Manuelle rullestol- 
er kan møte utfordringer, om du ikke 
har med deg en sterk assistent. Men det 
som er bra, er at du kan låne hjelpemidler 
i parken. De har elektriske rullestoler, 
rullatorer og vanlige, manuelle rullesto-
ler. Bare husk å ta kontakt med dem på 
forhånd, så du er sikker på at du får det 
du trenger. Rundt rovdyrinnhengningene 
er det bygd opp gangbruer i tre. Disse er 
ganske bratte, men jeg kom fint opp med 
Permobil C500. Men å være redd for å 
kjøre i bakker, det kan du ikke være!

En sommertradisjon?
Vi hadde en særdeles fin dag i familie-
parken, og jeg ser for meg at dette er 
noe vi må gjøre til en sommertradisjon. 
Hvis noen nå ble fristet til å lese mer om 
denne parken, kan dere gå inn på 
www.familieparken.no 

FFM i Trøndelag koste seg i Namsskogan Familiepark 

Bamse Brakar koste seg med saftis
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Til minne
Tor-Inge Nordnes 

1959-2014

Det kom som et sjokk på oss i FFM 
Vestfold at Tor-Inge var gått bort. 
Vi visste han hadde slitt de siste to 
årene. Han måtte si fra seg sine verv 
i foreningen, men vi følte alle han 
var på vei tilbake. Vi hadde derfor 
gleden av å se han på siste årsmøte, 
og da med det gode glimtet i øynene 
som han var kjent for. Kanskje ville 
det gått annerledes hvis han hadde 
fått hjelpen (personlig assistent) 
han hadde rett til i tide, i stedet for 
å bruke så mye krefter på å få saken 
igjennom.

Tor-Inge jobbet i mange år i NSB 
før han i voksen alder fikk diagno-
sen Becker muskeldystrofi. Han ble 
raskt en ressurs for FFM lokalt, men 
også ved at han var med å starte 
Likemannsutvalget tidlig på nittital-
let og som likemann for Beckers 
muskeldystrofi. Han var også aktiv i 
lokalforeningen, både som deltaker 
på turer og møter og som styremed-
lem i flere perioder. Til og med etter 
at han måtte trekke seg fra vervet i 
styret ba han om å få tilsendt saks-
liste og referater. Det sier mye om 
engasjementet hans.

Det er mange som er takknemlig for 
å ha kjent Tor-Inge. Han kom lett i 
kontakt med andre, ikke minst fordi 
han var genuint glad i sine med-
mennesker. Han viste stor livsglede 
og var en inspirasjonskilde for oss 
alle. Tomheten blir desto større – vi 
savner deg, Tor-Inge !

Våre tanker går også til Frida. Dere 
fikk alt for kort tid sammen.

FFM Vestfold, styret

Den vanligste FKRP-relaterte 
muskeldystrofien (MD) er Limb 
Girdle muskeldystrofi type 2i 

(LGMD2I). Andre sjeldnere medfødte 
tilstander er Congenital  muskeldystrofi 
type 1c (MDC1C), Muscle Eye Brain 
sykdom, og Walker-Warburg syndrom. 

Registeret er et online pasientdrevet 
register og en kombinasjon av pasientens 
selvrapport og profesjonelt rapporterte 
data. Pasienter registrerer seg på nettet 
og svarer på et kort skjema om helsen. 
De oppgir navnet på legen sin, som vil bli 
bedt om å fylle inn resten av pasientens 
kliniske og genetiske info. Informasjonen 
er samlet i to seksjoner: pasientrapportert 
info (kontaktinfo, diagnose, motorikk, 
ventilasjon, smerte og livskvalitet) og 
profesjonelt rapportert info (symptomer, 
FVC, Echo-resultater, medisinering, MR, 
motorikk, styrke, genetikk). 

Hovedformålet er å få fortgang i klinisk 
forskning ved å gjøre det lettere å finne 
pasienter med FKRP-relaterte MDS. 
Disse diagnosene er sjeldne. Pasienter 
spredt over hele verden gjør det vanskelig 
å rekruttere i kliniske studier. Som oftest 
må studier ha involvert flere land for å 
sikre at det er nok pasienter inkludert. 
Den medisinske bransjen kan ta kontakt 
med register-et for data (generelle tall på 
pasienter i enkelte land som oppfyller 
bestemte kriterier), gitt i form av en rap-
port, som kan hjelpe dem i å planlegge en 
klinisk studie. De kan også be registe-
ret om hjelp til rekruttere pasienter til 
kliniske studier. I så tilfelle vil registeret 
være ansvarlig for å kontakte kvalifiserte 
pasienter direkte. Selskapene vil aldri få 
identifiserbare pasientdata og aldri ha 
tilgang til registerets database. Pasien-
ter som blir kontaktet for deltakelse i 
klinisk studier kan selv velge om de vil 
ta kontakt med forskeren. Pasienter er 
ikke forpliktet til å ta del i klinisk studie 
eller forskningsstudie. Data som samles 
inn i Global FKRP-registeret vil ikke bare 

bli brukt til å hjelpe til med planlegging 
og rekruttering av kliniske studier, de 
vil også bidra til å informere forskere og 
klinikere om progresjon av sykdommer 
samt sykdomsutbred- else. Global FKRP-
registeret oppfordrer alle som har en 
bekreftet FKRP-relatert muskeldystrofi til 
å registrere seg i dette registeret. 

Pasienter og leger holdes oppdatert om 
forskning og virksomhet gjennom årlige 
nyhetsbrev via e-post. Pasienter bidrar 
med informasjon om seg selv, det er 
derfor viktig at registeret gir informasjon 
tilbake til pasientene. Hvis du ønsker mer 
info om Global FKRP-registeret, eller 
du ønsker å registrere, deretter besøke 
nettstedet: www.fkrp-registry.org eller ta 
kontakt med norske nasjonale kontakt på 
norway@fkrp-registry.org.

FFM om personopplysninger:
Det viktig å samle data om diagnoser slik 
at man kan få bedre oversikt over fore-
komst og progresjon. Det er verdifullt for 
forskning og kunnskap, spesielt når det 
gjelder sjeldne diagnoser. Det må aldri 
være viktigere enn de etiske hensyn man 
må ta når man lager registre. Hensikt og 
rutiner for videreformidling av informa-
sjonen er svært viktig. Tryggheten for at 
sensitive opplysninger ikke havner i gale 
hender er helt nødvendig.
 
FFM har et godt samarbeid med både 
Nevromuskulært Kompetansesenter og 
Nasjonalt kompetansesenter for hjem-
merespiratorbehandling når det gjelder 
utarbeidelse og bruk av pasientregister. 
Siden disse registrene ligger i Norge, er 
de omfattet av det norske regelverket, og 
vi kan være trygge på at sensitiv informa-
sjon ikke blir videreformidlet. Vi vet ikke 
helt hvordan dette blir ivaretatt av inter-
nasjonale registre. Utifra den informa-
sjonen vi har fått, virker dette registeret 
seriøst, men FFM kan ikke garantere for 
at det samme regelverket ligger til grunn 
for KRFP-registeret som for de norske.

Globalt FKRP-register 
The Global FKRP Registry (www.fkrp-registry.org) er et 
internasjonalt pasientregister som samler klinisk og 
genetisk informasjon om personer med tilstander for-
årsaket av mutasjoner i Fukutin-Related Protein (FKRP) 
genet. ✳ Tekst: Laila Bakke



FFM  
styrker 
staben
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– Vi øker kapasiteten i vår daglige drift, ikke 
minst for å få mer fokus på diagnoser og like-
personsarbeid, og er veldig fornøyd med å ha 
fått Linn og Tollef på plass.

✳ Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Leder i FFM, Tone Torp, var stolt av 
å kunne presentere både nye perso-
ner og prosjekter i slutten av august 

i år. Mye tyder da også på at foreningen 
går spennende tider i møte. Foreningen 
har fått midler til tre nye, spennende 
prosjekter, som forhåpentligvis vil gjøre 
det enklere å være muskelsyk. To nye 
personer er ansatt, 50% av stillingen til en 
av dem skal brukes til generell styrking 
av organisasjonsarbeidet, blant annet 
likepersonsarbeid.

Bidra for medlemmene
– Det jeg gleder meg mest til, er å bli kjent 
med og kunne bidra for medlemmene i 
FFM, sier Tollef Ladehaug, prosjekt- og 
organisasjonsrådgiver i 100% stilling. – 
Jeg arbeider best når jeg føler jeg arbeider 
med noe som betyr noe, og akkurat det 
føler jeg meg trygg på i denne jobben. 
Jeg skal jobbe 40% med et prosjekt som 
handler om å kartlegge barn og foreldres 
opplevelser vedrørende praktisk tilrette-
legging for muskelsyke på barne- og ung-
domsskolen, og hva som kan gjøres for å 
bedre læringsmiljøet. 10% av stillingen 
skal brukes til administrativt arbeid for 
et samlivsprosjekt Laila Bakke har ansvar 
for, og 50% til styrking av organisasjons-
arbeidet til FFM generelt, med mye vekt 
på likepersonsarbeid og diagnoser. Jeg er 
vant til å jobbe med varierte oppgaver, så 
dette blir bra, sier Tollef.

Allsidig bakgrunn
Tollef er en tøffing, og tok utfordringen 
om å få en bøtte med iskaldt vann og 
isbiter over hodet første dagen på jobb. 
Han har hovedfag i administrasjon og 
organisasjonsvitenskap og et storfag i 
jus. Er vant til å inneha frivillige verv, og 
har ti års erfaring som ansatt for frivil-
lige. Bestefaren døde av ALS, og Tollef 
har flere venner i FFM. Han bor midt i 
Oslo og er altfor opptatt av matlaging og 
ølbrygging etter eget utsagn. Han lever 
og ånder for musikk, og har blant annet 

gitt ut plater og arrangert konserter. Med 
andre ord en svært så allsidig og spen-
nende kar, som ønskes hjertelig velkom-
men i foreningen. 

Linns skoleprosjekt
– Jeg er ansatt i en 40% stilling, og skal 
jobbe med et prosjekt som handler om å 
finne og vise gode eksempler på tilret-
telegging for muskelsyke i skolen, sier 
Linn Moen når vi treffer henne på første 
arbeidsdag. At en av arbeidsoppgavene 
denne dagen skulle være å tømme en 
bøtte isvann over hodet til en kollega, 
tok trønderjenta sporty. Hun har vokst 
opp på Fosen i Trøndelag, og er utdannet 
spesialpedagog på NTNU i Trondheim, 
der hun bor med samboer og en liten 
hund. Hun skal ha kontor hjemme, og er 
topp motivert for å gå løs på jobben. Linn 
har vært assistent for Laila Bakke siden 
2009, og kjenner dermed de muskelsykes 
utfordringer svært godt. 

Bedre skolehverdag
Linn skal jobbe med det kvalitative, og 
fremskaffe kunnskap og bilder som skal 
spres til beslutningstakere, skoleverk og 
foreldre, slik at muskelsyke får en bedre 
skolehverdag. Å synliggjøre vil kunne 
bidra til at gode tiltak settes i verk. Ifølge 
Tone Torp skal det lages et temahefte og 
arrangeres et lanseringsseminar i tillegg 
til at resultatene vil bli lagt ut på FFMs 
nettside. Planen er å gjennomføre pro-
sjektet i løpet av ni måneder.

Nytenking og synliggjøring
– Vi får økt kapasitet i vår daglige drift, 
og muligheten til å kjøre flere prosjekter 
som kan gagne muskelsyke på sikt. Tollef 
skal engasjere seg i søknadsprosessene, 
og kommer til å få viktige administrative 
oppgaver, som for eksempel Landsmøtet 
vårt. Vi håper dette kan bidra til at Sen-
tralstyret vil få bedre vilkår for å tenke 
nytt i tillegg til å synliggjøre FFM. Vi er 
selvsagt veldig fornøyd med å ha fått de 
to nye som skal jobbe for FFM så fort på 
plass, avslutter Tone Torp.

Tøffe Tollef  
tok utfordringen 
og lot seg døpe i 
isvann!
Med en bestefar som døde av ALS 
og splitter ny jobb i FFM kunne han 
nesten ikke si nei. Tollef Ladehaug 
fikk en bøtte med isvann over hodet 
første dagen på jobb.

Tollef tok like godt av seg alt 
sammen bortsett fra underbuksa 
da bøttestuntet skulle gjennom- 

føres. Med leder i FFM og redaktør i 
Muskelnytt blant publikum lot han seg 
ise ned noen sekunder, og det var hans 
nye kollega, Linn Moen som tømte is-
vannet over han.

Utfordret Ian og Thomas
En god sak kan ikke gjøres for ofte, og et 
godt budskap ikke gjentas for ofte. Det 
handler om å få rettet oppmerksomheten 
mot ALS, og få folk til å donere støtte til 
mer forskning om denne muskelsykdom-
men. Bare noen sekunder før isvannet 
overfalt Tollef utfordret han sin gode 
venn Ian Melsom og Turbonegermedlem 
Thomas Seltzer til å la seg døpe i isvann. 
Og vi som overvar seansen var mektig 
imponert, Tollef!
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AKTIV UKE

✳ Tekst: Vibeke Aars-Nicolaysen
✳ Foto: Deltakerne

Jeg var med for to år siden som hob-
byentusiast for en gjeng ivrige barn. 
Denne gangen var det ivrige voksne 

på leiren. For første gang har FFM arr- 
angert Aktiv Uke for voksne, noen kom 
med fly, andre med båt og noen med egen 
bil. Musholm Bugt er 100 % tilrettelagt 
for funksjonshemmede, både værelser, 
oppholdsrom, strandpromenade, brygge. 
Under vårt opphold var det byggerier litt 
videre nordover, der det blir bygget et 
konferansesenter og et opplevelsessenter 
av større dimensjoner, samt kjøkken, 
restaurant og nye ferieleiligheter. Vi har 
ingenting som kan sammenlignes med 
dette ferieparadiset i Norge.

En drøm av en organisasjon
Da jeg var her for to år siden fikk jeg 
gleden av å møte Muskelsvindfondens 
grunnlegger, Evald Krog. Hvordan Mus-
kelsvindfonden er bygget opp i Danmark 
er bare noe vi kan drømme om. Nok om 
det, vi fikk saktens nok å drømme om 
under oppholdet. Vi bodde hver for oss, 
i et stort fellesskap, vi drakk morgenkaffe 
for oss selv, og så møttes vi til ymse sam-
taler i plenum eller i enerom, samtaler om 
hverdag og gru, om oppturer og gleder.

Foto: Colourbox
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Deilig å være 
på voksenleir!

Det er deilig å være norsk i  
Danmark, lyder det. Men det er  
det jo, s'gu! Og ikke minst er det 
deilig å være gjest på Musholm 
Bugt, Muskelsvindfondens  
fabelaktige feriested rett  
nord for Korsør.

Fantastiske utflukter
Aktiv Uke-komitéen hadde lagt opp til 
utflukter på Sjælland. Litt spent på været 
var vi jo, men første kvelden var make-
løs, første dagen våknet vi til smilende 
morgensol, og så ble vi kjørt gjennom 
blidt, bølgende landskap til en strålende 
vakker hageanlegning midt inne blant 
mais og stubbhalm. Andre dag utflukt 
til København, med alskens hyggelige 
opplevelser og fellesmiddag. Ikke dumt 
med slike utflukter som gjør at man får 
kontakt med hverandre og skubber litt 

Stokkroser i Korsør

Kelneren på Café Lime i Korsør da jeg  
lovet at vi aldri skulle komme igjen



Foto: Colourbox

Foto: Colourbox
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Japansk hage, Birkegården

Siste aften på Musholm Bugt

Aktiv Uke for Voksne

For aller første gang arrangerte FFM 
en voksenleir i Danmark i sommer. 
Aktiv Uke for Voksne ble arrangert 
på samme sted som familieleiren, 
Musholm Bugt i Danmark 14.-19. 
august.

Leiren ble fullfinansiert av FFM, og 
var et prøveprosjekt. Senere skal det 
evalueres om det blir en tradisjon i 
årene som kommer. Som vanlig på 
FFMs sommerleire ble det lagt til 
rette for god mat og drikke, kultu-
relle opplevelser, shopping og moro, 
og ikke minst gode, lange samtaler. 
Leirkomitédamene Laila Bakke, 
Annie Aune, Guro Skjetne, Tone Ed-
vardsen og Vibeke Aars-Nicolaysen 
fortjener verbale blomster for å ha 
stått på og lagt til rette for noe som 
kanskje kan bli en ny og ettertraktet 
tradisjon i foreningen vår. 

innpå de problemene en sliter litt med i 
hverdagen, kursdagen blir en oppfølging 
av småting man har snakket omkring. 
Kursdagen ble avsluttet med en felles-
middag i huset til fellesassistentene, de 
hadde dekket et nydelig langbord til oss 
alle 26 under kyndig veiledning av Birgit 
Bakke. Jan Bakke sto for steking av deilig 
kjøtt og alle hadde med tilbehør. For en 
avslutning på dagen!

Slett ingen blåmandag
Mandagen var lagt opp til blåtur, og 
det ble sannelig ingen blåmandag, selv 
om Danmark for det meste har stengt 
den dagen. Vi fylte bussen til trengsel 
nok engang, og dro ned til Korsør i stiv 
kuling og blest, først litt shopping og så 
en samlet middag på restaurant. For en 
avslutning på Aktiv Uke for Voksne. Ja 
takk, gjerne igjen, lød omkvedet.

Mental terapi på Musholm

Full fart på voksenleir

På vei inn på Tivoli

«
Ja takk,  

vi kommer 
gjerne  

tilbake!



Stolt, 
sterk og 
synlig 
parade

Stolthetsparaden ble i år arrangert for sjuende gang,  
og var en del av Independent Living-dagene i Norge  
13-14. juni. FFM stilte selvsagt opp.

Årets Stolthetsparade hadde to fo-
kusområder. Borgerstyrt person-
lig assistanse (BPA) og funksjons-

hemmedes rett til arbeid. Independent 
Living innebærer at alle mennesker skal 
ha rett til å bo der de vil, til arbeid, full 
deltakelse, likestilling og inkludering. 
FFMs leder Tone Torp stilte opp i spissen 
for flere av medlemmene våre og syntes 
årets fokusområder var viktige områder 
å markere. Elin Camilla Nilsen fra FFM i 
Telemark var enig. 

Viktig å markere BPA
– Det er viktig for meg å være med og 
markere at vi er opptatt av BPA. Jeg har 
selv tre faste assistenter og tre på deltid, 
og er avhengig av at en slik ordning fun-
gerer for at jeg skal få deltatt i samfunnet 
på lik linje med andre. Ved hjelp av BPA 
kan jeg ta ansvar for mitt eget liv, sier 
Elin Camilla, som har full stilling som 
rådgiver i ULOBA. Hun var en av mange 
stolte, sterke og synlige funksjonshem-
mede som markerte seg i hovedstaden.

Kombinerte pust og parade
Vanja Moholt kombinerte Stolthetspa-
raden med å delta på Pustekonferansen 
som NMK arrangerte i Oslo 16-17. juni. 
Det var stas å være en del av det felles-
skapet som eide Karl Johans gate da det 
toget fra Stortinget og ned til Oslo S etter 
at Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder 
i ULOBA SA hadde holdt appell. Oslos 
varaordfører Libe Rieber-Mohn var taler 
på scenen ved Oslo S før det var debatt. 
Lørdag var det Independent Living-semi-
nar og Årsmøte på Oslo Plaza.  

MUSKELNYTT  nr.  3 – 201418

Vanja Moholt stilte med hund og paraply

Ledelsen i FFM stilte selvsagt opp

Elin Camilla Nilsen, rådgiver ULOBA, var opptatt av å markere BPA
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LIKEPERSONSSTOFF

Revitalisert Likepersonsutvalg
Etter landsmøtet i mai er det skjedd endringer i  
Likepersonsutvalget. For det første har vi to nye  
medlemmer. For det andre har vi skiftet navn.

Etter at Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet vedtok 
nytt tilskuddsregelverk for tilskudd 

til funksjonshemmedes organisasjoner, 
endret vi navnet fra Likemannsutval-
get til Likepersonsutvalget for å følge 
vedtektene. Andrea Kjustad og Gustav 
Granheim gikk ut av utvalget, og Aileen 
Bøyum og Bjarthild Slagnes har kommet 
inn som nyvalgte medlemmer. Andrea 

og Gustav, tusen takk for godt samarbeid, 
fine samtaler, konstruktive diskusjoner 
og mye hardt arbeid. Dere har bidratt til å 
utvikle likepersonsarbeidet i FFM, og det 
setter vi stor pris på.

Verdens beste likepersonskurs
Utover høsten skal vi ”kjøre inn” det nye 
Likepersonsutvalget, og ikke minst skal vi 
lage verdens beste likepersonskurs i okt- 

ober! Du har vel meldt deg på? Utvalgets 
medlemmer er godt spredt geografisk 
sett, og også når det gjelder å represen-
tere ulike medlemsgrupper i FFM. 

Som alltid setter vi stor pris på å høre fra 
deg om det er noe du lurer på, ønsker å 
tipse oss om eller vil bidra med.  
Ta kontakt med oss på lpu@ffm.no
Vi ønsker alle en strålende høst!

Jeg er 35 år, gift med Ingar og 
vi har to barn. Nora er 6 år. 
Kristian på 9 år har FSHD. 
Han fikk diagnosen sin for ett 
år siden etter 4 års utredning. 
Vi bor på Senja, og jeg job-
ber med elever med spesielle 
behov på en videregående 
skole. Jeg studerer spesialpe-
dagogikk ved universitetet i 
Tromsø ved siden av jobb. Vi 
fikk høre om FFM da Kristian 
hadde sin første kontroll på 
Barnehabiliteringen i Tromsø 
høsten 2013, og vi meldte oss 
inn like etter. Min tilknytning 
til FFM har til i hovedsak vært 
gjennom ham.  

Jeg var med å starte FFM i 
Nordfjord/Møre og Romsdal i 
1990, og var leder noen år. Så 
har jeg vært lite aktiv en perio-
de, men kom tilbake som leder 
i fjor. Min diagnose er SMA 
type 3. Jeg er gift, har tre døtre, 
8 barnebarn og et oldebarn! 
Jeg har behov for forskjellige 
hjelpemidler og med rett hjel-
pemiddel til rett tid, tilrettelagt 
hus og en god familie går det 
fint an å leve et godt liv med 
en slik diagnose. Dette er erfa-
ringer jeg synes det er viktig å 
formidle til andre. Jeg ser fram 
til nye utfordrende oppgaver i 
Likepersonsutvalget.

Jeg ble et aktivt medlem i FFM 
da jeg var med og startet opp 
FFMU mens jeg enda gikk på 
videregående. Nå er jeg 36, det 
har jammen meg blitt noen år 
i ulike verv i foreningen. Siden 
2010 har jeg vært likepersons- 
koordinator, og det er en spen-
nende, krevende, interessant 
og artig jobb. Diagnosen min 
er Kongenitt Myopati. Det 
betyr medfødt muskelsykdom, 
det er vel egentlig alt de har 
funnet ut om den. Jeg bor i Le-
vanger, jobber på Høgskolen i 
Nord-Trøndelag og er mamma 
til Alma Fafaly, som er 7 år. 

Laila er en erfaren tillitsvalgt i 
FFM. Hun har vært innom de 
fleste vervene, og siden våren 
2013 har hun blant annet vært 
interessepolitisk talsperson i 
Foreningen for Muskelsyke. 
Hun er født i 1969, har CMT 
og bor i Trondheim sammen 
med katten Joakim. Laila er en 
racer på å skrive søknader, og 
skal man legge sammen alle 
summene hun har fått inn til 
FFM gjennom årene hadde 
det blitt veldig mange nuller 
bak det tallet! Hun er også 
en erfaren prosjektleder, som 
har driftet utallige prosjekter i 
tilknytning til FFM.

Medlemmene i Likepersonsutvalget

Aileen Bøyum Bjarthild Slagnes Guro Skjetne Laila Bakke
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BPA på dine premisser
Velkommen til Dedicare Assistanse – En av de største leverandørene av 
brukerstyrt personlig assistanse.

Vil du ha mer informasjon eller avtale et personlig møte?  
Ring oss på +47 074 80, send e-post til assistanse@dedicare.no eller besøk  
oss på www.dedicare.no/assistanse

Alle mennesker er unike!

Vi ser til at du er aktiv i hvordan  
din ordning utformes.

Vi er tydelige.

Vi har et bredt mangfold  
i vår personalgruppe.

Vi tilpasser oss deg og ditt behov,  
og er tilgjengelige for spørsmål,  
råd og veiledning. 

Vi står for det vi lover – du er alltid 
hovedpersonen i ditt eget liv.

Som kunde hos Dedicare kan du føle deg trygg!

Hos oss 

handler alt om 

mennesker!

BPA på dine premisser
Velkommen til Dedicare Assistanse – En av de største leverandørene av 
brukerstyrt personlig assistanse.

Vil du ha mer informasjon eller avtale et personlig møte?  
Ring oss på +47 074 80, send e-post til assistanse@dedicare.no eller besøk  
oss på www.dedicare.no/assistanse

Alle mennesker er unike!

Vi ser til at du er aktiv i hvordan  
din ordning utformes.

Vi er tydelige.

Vi har et bredt mangfold  
i vår personalgruppe.

Vi tilpasser oss deg og ditt behov,  
og er tilgjengelige for spørsmål,  
råd og veiledning. 

Vi står for det vi lover – du er alltid 
hovedpersonen i ditt eget liv.

Som kunde hos Dedicare kan du føle deg trygg!

Hos oss 

handler alt om 

mennesker!



✳ Tekst: Super-Kristina Nilsen og  
 Gustav Granheim

Kurstema er ”Ung med assistan-
sebehov”. Her vil vi sette fokus 
på frigjøringsverktøyet BPA - 

bruker/borgerstyrt personlig assistanse. 
Som ung og muskelsyk er det mye man 
vil, men som ikke alltid er så lett å få til. 
Hvordan kan BPA være med på å gjøre 
så du får til det du vil? Hva kan du bruke 
BPA til? Hvordan gå frem for å søke om 
BPA? Lurer du på noe eller har erfaringer 
du kan dele? Kanskje ønsker du bare å 
snakke med andre om det å ha og nytte 
seg av assistenter? Da melder du deg på 
kurset i dag!

Scandic Hotel Oslo Airport er godt tilret-
telagt, med store, tilrettelagte HC-rom 
med elektriske senger. De har også vars-
lingsanlegg til utlån for hørselshemmede. 
Årsmøtet vil også finne sted denne helg- 
en, nærmere bestemt lørdag 18. oktober 
2014. Klokkeslett kommer senere. 

Påmeldingsskjema finner du på  
http://goo.gl/yyCtak
Egenandel: Kr 600,-. Egenandelen dek-
ker reise, overnatting og kost. Trenger du 
å ha med assistent, går denne gratis.
Påmeldingsfrist: 1. oktober

Det blir masse tid til å bli kjent med nye 
folk denne kurshelgen. Det blir god mat i 
hotellets restaurant, mye moro og forhåp- 
entligvis god stemning.  Vi håper også å 
få til QUIZ-kveld.
Følg med på Facebook-siden vår! Der vil 
det komme mer informasjon når det er 
klart. Siden finner du på  
https://www.facebook.com/ 
ForeningenForMuskelsykesUngdom
Kontakt styret på e-post-adressen  
ffmu@ffm.no om du lurer på noe.
Har du ønske om å bidra med et verv i 
FFMUs styre, kontakt valgkomiteen ved 
leder på svenno81@gmail.com eller oss 
i styret. Vi tar også gjerne imot tips på 
gode kandidater.

Vi gleder oss til å se deg på kurs- og 
årsmøtehelg!
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Sommerferien er over, og mange av 
oss er igjen i gang med jobb, skole, 
studier, og ikke minst starter hver-

dagen opp igjen for fullt med hobbyer og 
aktiviteter. Noen av oss må kanskje slite 
med forkjølelsesdrit igjen også ;-) Det er 
ikke alltid døgnets 24 timer er nok, særlig 
ikke når man har en muskelsykdom som 
krever mye hvile. 

Vi vil med denne lille hilsenen oppfordre 
alle unge medlemmer til å melde seg på 
høstens kurs og årsmøte. Temaet i år er 
”Ung med assistansebehov”, og det vil 
dreie seg om det å få og nytte seg av ord-
ningen Brukerstyrt personlig assistanse 
for enklere hverdager og bedre tid til de 
morsomme tingene. Da får man raskt økt 
livskvalitet, også når høstmørket faller på. 
Kanskje ønsker du ikke assistanse selv, 
men kurset kan likevel gi nyttig kunn-
skap og brukererfaring. Og ikke minst er 
disse kurshelgene en befriende og sosial 
helg hvor det er unormalt å være normal. 
Så meld deg på. Er du i tillegg motivert til 
å bidra i styret, er du sterkt ønsket. Ta da 
kontakt med valgkomiteen. Samme helg 
arrangerer vi nemlig også årsmøtet vårt.

En travel høst har vi i styret i FFMU også. 
Men det er lov. Da hjelper vi hverandre 
som best vi kan, og avlaster hverandre 
der det er mulig. Av den grunn burde 
dette nummerets utgave kanskje ha blitt 
kalt ”Nestlederens hjørne”. Jeg velger 
derimot heller å være min travle leders 
personlige assistent denne gang. 

I mellomtiden vil jeg ønske dere alle en 
riktig fin høst. Høsten har definitivt sin 
sjarm, den også! Nyt den!

Med vennlig hilsen
Gustav Granheim
Nestleder

Gustav Granheim, nestleder FFMU

Le
d
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s 

h
jø

rn
e Kurs og årsmøte  

for FFMU 2014
FFMU ønsker alle sine medlemmer velkommen 
til kurshelg 17.-19. oktober 2014. Som vanlig vil 
vi være på Gardermoen. 

Høstens kurs- og årsmøtehelg går av stabelen på Scandic Hotel, Oslo Airport
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Aktiv dag på TusenFryd

Det er nå blitt en tradisjon å ta en 
tur til TusenFryd med FFMU-ere 
på sensommeren. Intet unntak i 

år. 20 påmeldte, og i år spanderte vi All 
incusive-billetter på alle! Dagen startet 
ikke så lovende, med sprutregn så det 
holdt hele veien til Vinterbro. Enda verre 
skulle det bli ved ankomst til parken, 

og vi stresset IKKE med å få 
hentet ut de bestilte 

pakkene med spillbonger, attraksjonsfo-
tokuponger, strikkhoppbillett og buffèt-
stempel. Men så, som troll i eske, forsvant 
regnet, og vi kunne til vår FORSKREKK- 
ELSE se solen titte frem fra skyene! Og 
ikke forsvant den heller! For gudene har 
visst bestemt at når FFMU skal more seg 
på TusenFryd, da skal det IKKE regne! 
Og mer regn så vi heller ikke noe til. Kun 
deilig sol som innbød til en flott dag.

Frem til klokken 15 sto Tømmerstupet, 
SverreHusken, SpeedMonster og det 
meste annet av attraksjoner og spillboder 
på tapetet. Så spiste vi alle samlet rundt et 
langbord på terassen på Vertshuset. Etter 
en hvil i hyggelig skravleselskap var det 
ennå tid til mer moro. Tipper de fleste 
sovnet fort da de vel hjemme kunne  
legge seg denne kvelden :-)

✳ Tekst: Gustav Granheim
✳ Foto: TusenFryd



tlf: 66 76 18 60
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!
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FFMU ambassadørene holder fore-
drag rettet mot barn og unge for å 
øke kunnskapen om nevromusku-
lære sykdommer, samt formidle til 
helsepersonell hva som er viktig for 
denne gruppen. Ta kontakt med oss 
om du er interessert i å vite mer!

Ambassadør Kristoffer Brede  
var på Rikshospitalet
Kompetansesenter for medfødte muskel-
sykdommer ved OUS, Rikshospitalet, ar-
rangerte fagdag 5.mai 2014. Der snakket 
Kristoffer Brede om å være muskelsyk, og 
om overgangen fra barn til voksen.

Ambassadør Svenn-Olav Frogner  
var på Frambu
Frambu hadde kurs om Duchennes og 
Beckers muskeldystrofi 5.-9.mai 2014, 
og der snakket Sven-Olav Frogner om å 
være søsken til en med muskelsykdom.

FFMU-ambassadørene  
klare til innsats!

Info om  
”Hva skjer’a-prosjektet”
Prosjektet pågår med midler fra 
Helsedirektoratet. Hovedmålet i 
prosjektet er å øke kunnskapen om 
nevromuskulære sykdommer blant 
barn/ungdom, samt formidle til 
helsepersonell hva som er viktig for 
denne gruppen. 

Prosjektet består av to deler, og i den 
første delen var hovedmålet å utarbeide 
informasjonsmateriell rettet mot barn og 
unge. Det ble utarbeidet diagnosevideo-
portretter med tilhørende brosjyrer. I del 
to skal informasjonsmateriellet tas ”ut i 
verden” ved at FFMU-ungdommer har 

blitt kurset som ”Ambassadører” og skal 
jobbe med oppsøkende virksomhet rettet 
mot barn og unge. Ta gjerne kontakt om 
du vil vite mer.



Nytt&Nyttig

Nasjonal 
konferanse 
om idrett for 
funksjons-
hemmede
Norges Idrettsforbund inviterer til 

Nasjonal konferanse om Idrett for 
funksjonshemmede. Konferansen pågår 
på Clarion Hotel i Trondheim 31. oktob- 
er-1. november, og frist for påmelding 
er 30. september. Deltakelse koster kr 
1990,- inkl overnatting. Blant forelesere 
er Per Christian Ellefsen, himmeljegeren 
Simen Tannæs-Fjeld, Super-Nils og Ellen 
Berg Svendby. Sistnevnte skal snakke om 
kroppsøvingstimen som arena for elever 
med nedsatt funksjonsevne. Les mer om 
konferansen på  
www.facebook.com/funkisidrett   
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Strid om  
DESIGNpris
Norsk Designråd har gitt Design for 

alle-prisen til Store norske leksikon 
og byrået Netlife Research for universell 
utforming av nettleksikonet snl.no.  
Prisen ble delt ut på Designdagen i april.

Funka nu, et selskap som gir konsulent-
tjenetser om universell utforming av 
nettløsninger, mener derimot at pris-
vinneren har en rekke mangler når det 
kommer til tilgjengelighet. I en kronikk i 
Aftenposten og Computerworld beskyld- 
er selskapet snl.no for å bryte den nye 
forskriften om universell utforming av 
nettsteder på en rekke punkter.

Kilde: Handikapnytt

Feriemesse  
i Tromsø
Norges Handikapforbund Nord-

Norge planlegger en messe som skal 
presentere tilgjengelige og tilrettelagte 
ferietilbud. Hensikten er at besøkende 
skal finne reisemål og turoperatører som 
passer for dem. Begivenheten har fått 
navnet Enklere Ferie, og finner sted i 
Fløyahallen i Tromsø i september.

Kilde: Handikapnytt

Dropper ut 
av videre-
gående
Personer med fysiske funksjonsnedset-

telser dropper ut av skolen tidligere 
og oftere enn jevnaldrende i befolkning- 
en for øvrig. Det overrasker og bekymrer 
forskere ved Nova. 64 prosent av delta-
kerne i en ny studie hadde grunnskole 
som høyeste fullførte utdanning mot 17 
prosent i befolkningen som helhet,  
melder forskning.no

Kilde: Handikapnytt

Utilgjengelige 
krisesentre

Funksjonshemmede som er utsatt for 
vold risikerer å ikke få den hjelpen de 

trenger fordi tjenestetilbudet ikke er til-
rettelagt. Blant annet er bare de færreste 
krisesentre universelt utformet. Mye in-
formasjon til voldsofre er utilgjengelig for 
mange. Dette kommer fram i en under- 
søkelse fra forskningsinstituttet Nova.

Kilde: Handikapnytt

Rullestol-
mannen på 
hugget
Mannen i rullestol på handikap- 

piktogrammet er for passiv, og 
trenger en modernisering, mener en 
gruppe kunstnere i Boston, USA. De har 
satt seg fore å fornye symbolet ved å gjøre 
figuren langt mer aktiv og på hugget enn 
vi er vant til å se han fra parkeringsplass- 
er og toalettskilt verden over.

Designerne presenterer ideene sine 
gjennom det idealistiske prosjektet ”The 
Accessible Icon Project” (tilgjengelighets-
ikonprosjektet). Det nye symbolet skal 
blant annet tas i bruk av myndighetene i 
New York, 
ifølge 
avisen The 
Boston 
Globe.

Fo
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Felles nettsider for NKSD

NMK på Facebook

For å nå ut til flere brukere og fagfolk 
har Nevromuskulært kompetansesen-

ter i Tromsø opprettet egen Facebookside 
(www.facebook.com/nmkunn). Vi leg-
ger ut informasjon, bilder og nyheter. Du 
inviteres til å komme med innspill ved å 
kommentere statuser og ”like”. For å ha 
kontroll på siden kan bare ansatte ved 
NMK skrive på veggen. Dere kan sende 
generelle spørsmål som melding til oss, 
og vi vil svare. Husk: Personopplysninger 
må ikke publiseres på Facebook.

Nasjonal  kompetansetjeneste for 
sjeldne diagnoser (NKSD) har fokus 

på sjeldne som en gruppe. NMK jobber 
med informasjon til NKSDs webpor-
tal, som er under www.helsenorge.no 
Websiden skal gi generell informasjon til 
personer med sjeldne tilstander. Siden 
har link til de ti sjeldensentrene, der du 
finner diagnosespesifikk informasjon.

Hjelpemidler er til for å kompensere for funksjonstap gjennom 
livet. Hvis gangfunksjonen svikter, har man behov for rullestol 
for å kunne bevege seg og delta i samfunnet. Noen har behov for 
personlig assistanse i daglige gjøremål, andre har også behov for 
hjelpemidler for å kompensere for pustesvikt. 

Nytt fra NMK

Et godt liv med riktige hjelpemidler, 
gode hjelpere og kunnskap nok …

Det å bruke hjemmerespirator 
kan høres dramatisk ut, men 
det er jo egentlig bare et teknisk 

hjelpemiddel på linje med rullestol. For 
å møte kravet til standardisert god og 
tilgjengelig opplæring knyttet til bruk av 
pustehjelpe- midler, har Nevromuskulært 
Kompetansesenter gått sammen med to 
andre nasjonale kompetansesentre for å 
lage et e-læringsprogram for dem som 
har behov for det. Nasjonal kompetanse-
tjeneste for hjemmerespiratorbehandling 
(NKH) ligger i Bergen, og er det senteret 
som har kompetanse på pustesvikt og 
pustehjelpemidler, og Nasjonalt senter for 
samhandling og telemedisin har portalen 
www.helsekompetanse.no der e-lærings-
programmet vil ligge ute når det er ferdig. 
Etisk refleksjon rundt det å leve et liv på 
egne premisser hører hjemme i e-lærings-
programmet som ferdigstilles i 2015.

Skal fjerne funksjonshindre
Målet med alle hjelpemidler er å gi bedre 
funksjonsevne og dermed muligheten for 
å leve et likeverdig liv med alle andre – 
fjerne funksjonshindrene så godt det lar 
seg gjøre. Gjennom ”Pisspreikprosjektet” 
lærte vi mange mestringsteknikker for å 
gjøre seg uavhengig av tilrettelagte toalet-
ter. Den humor og kreativitet som lever 
ute blant folk, er en fantastisk kilde for 
erfaringsutveksling. Lignende inspirasjon 
håper vi å få til i det pågående ”Pustepro-
sjektet”. Vi tror at gjennom å møte folk 
som bruker pustemaskiner, og lytte til de-
res meninger, kan det inspirere andre til 
å tenke – hva er viktig i mitt liv? Hvordan 
leve et godt liv på egne premisser? 

Kunnskap er makt
Når man har behov for pustehjelpemid-
ler, er det viktig at en har god kompe-
tanse om hvordan maskineriet virker, 
om vedlikehold og drift av utstyret på 
rett måte. LTMV er den internasjonale 
betegnelsen på det som før ble kalt hjem-

merespiratorbehandling. Slik behandling 
med avansert teknisk utstyr kan betraktes 
som spesialisthelsetjenestens forlengede 
arm inn i hjemmene til brukerne. Helse- 
tjenesten må sørge for god opplæring 
og veiledning til brukeren, pårørende 
og assistenter – men hvilket ansvar har 
brukeren selv? Spesialisthelsetjenesten 
har ansvaret for å tilpasse rett utstyr 
til rett person, og for å gi opplæring til 
bruker og de nærmeste – men hvem tar 
ansvaret videre? Vi sier at ”alle har ansvar 
for egen helse”, og med det ansvaret følger 
det også retten til å velge hvordan man 
ønsker å leve livet. Kunnskap er viktig for 
å ta riktige valg, slik at assistentene kan 
gjøre jobben på en god og trygg måte.

Livskvalitet – helse – velferd
Livskvalitet er noe hver enkelt opplever, 
og helse og velferd må til for å oppleve å 
være et selvstendig menneske. Det å ha 
krav på nødvendige hjelpemidler og an-
dre tjenester fra fellesskapet er et vesent-
lig bidrag til velferd, helse og livskvalitet. 

Oppleve
livskvalitet:
Føle velvære 

og få gjøre det 
man ønsker

(måloppnåelse)

Selv-
bestem-

melse

Demo-
krati

Velferd

Rasjonalitet

Helse

Føle energi

Et supplement til annen opplæring
E-læringsprogrammet gir en praktisk 
og god opplæringsmulighet for brukere, 
pårørende og andre hjelpere, og blir et 
supplement til eksisterende opplæring 
gitt av spesialisthelsetjenesten i dag. Den 
blir gjort tilgjengelig for alle som har 
internettilgang eller smarttelefon. En av 
brukerne vi intervjuet i prosjektet hadde 
selv lagd elektronisk opplæring for sine 

Fra venstre: Sølvi M.Flåten (NKH-Bergen),  
Brit Hov (NKH- OUS), prosjektleder Rigmor Furu 
(NST-Tromsø), brukerrepresentant Jørgen Schille 
(Bergen), fagansvarlig Ove Fondestad (NKH-
Bergen), Irene Lund (NMK- Tromsø), Zoltan Tot 
(NST-Tromsø). Innfelt (ikke til stede da bildet ble 
tatt): Sigurd Aarrestad (NKH-OUS) og Gunvor Mo 
Norstein (NKH-Bergen)

assistenter. Vi håper at ideer som spres i 
e-læringsprogrammet kan stimulere an-
dre til å lage egne skreddersydde opplegg.
Prosjektet er finansiert gjennom bevilg-
ninger fra blant annet FFMs forsknings-
fond og Erik Allums Legat. Vi kommer 
tilbake med lansering når vi er klare, men 
henviser til artikkelen som PULS-redak-
sjonen skrev etter å ha intervjuet Jørgen, 
brukerrepresentant i prosjektgruppa. Se 
våre websider: www.unn.no/nmk

Prosjektgruppa

✳ Tekst: Irene Lund
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FN-konvensjonen om  
rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjons-
evne (CRPD)

Elin Saga Kjørholt, juridisk råd-
giver ved Norsk senter for men-
neskerettigheter kunne fortelle at 

”Menneskerettigheter er grunnleggende 
rettferdskrav som umiddelbart fremtrer 
innlysende for de fleste. Konvensjonene 
er juridiske dokumenter som nedfeller 
rettighetene og som statene tilslutter seg”. 
Det betyr at konvensjonene regulerer for-
holdet mellom stat og individ, der staten 
har forpliktelser og individet rettigheter. 
Hun poengterte at ”Statens oppfyllelse 
av menneskerettigheter krever vilje, mot, 
samarbeid, fokus og prioritering.” 

FNs Verdenserklæring om menneskeret-
tigheter beskriver hvilke grunnleggende 
rettigheter  alle mennesker skal ha. I 
tillegg har FN vedtatt 9 konvensjoner 
om menneskerettigheter som omhandler 
særskilte områder og utdyper verdens-
erklæringen. To av disse er generelle: 
Konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter, og om økonomiske, sosiale 
og kulturelle rettigheter (SP og ØSK). 
FN har funnet det nødvendig å utarbeide 
konvensjoner om særlige grupper: rase-
diskriminering, kvinner, barn, funksjons-
hemmede og tortur. 

FNs strukturer for å overvåke mennes-
kerettigheter er forankret i  FNs general-
forsamling som består av representanter 
fra alle medlemsland. FN har et men-
neskerettighetsråd (MR) som består av 
30 valgte land som rullerer. Det er egne 
komiteer for overvåking av den enkelte 
konvensjon. Uttalelser fra MR-rådet, MR-
rådets særlige mandater og konvensjone-
nes overvåkingsorganer er viktige aktører 
i arbeidet for å sikre at menneskeret-

tighetene blir fulgt. FNs høykommissær 
for menneskerettigheter – OHCHR – har 
overordnet ansvar for menneskeret-
tigheter. Det er også andre FN-organer 
som UNICEF, UNHCR, etc. Det sivile 
samfunn i det enkelte land har en viktig 
rolle, spesielt forskjellige organisasjoner 
og uavhengige overvåkingsorganer (NIer, 
Ombud etc.). 

CRPDs formål
Foredragsholder Førsteamanuensis 
Vibeke Blaker Strand ved UIO sa ”at 
konvensjonspartene er bekymret over at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
trass i ulike instrumenter og tiltak fortsatt 
møter barrierer når de vil delta i samfun-
net på lik linje med andre, og at deres 
menneskerettigheter fortsatt krenkes 
verden over”. Derfor er ”Konvensjon- 
ens hovedformål å sikre personer med 
nedsatt funksjonsevne like muligheter til 
å realisere sine rettigheter, samt å bygge 
ned hindre som vanskeliggjør det. Kon-
vensjonen skal motvirke diskriminering 
på grunn av nedsatt funksjonsevne. Kon-
vensjonen skal sikre respekt for gjeldende 
sivile, politiske, økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.”  

Dessverre har konvensjonen svakheter. 
Norge har ikke gitt tilslutning til individ-
klagegang, eller avgitt tolkningserklærin-
ger. Dessverre er den heller ikke innlem-
met i lovverket på lik linje som SP, ØSK, 
kvinnediskrimineringskonvensjonen og 
barnekonvensjonen. ”Her har vi som 
jobber i organisasjoner for funksjons-
hemmede en stor oppgave,” sier Laila 
Bakke, ”det er viktig å jobbe aktivt for 

Laila Bakke

å få innlemmet CRPD på samme måte 
som de andre konvensjonene. Selv om 
Grunnloven § 110 c. sier at ”Det paalig-
ger Statens Myndigheter at respektere og 
sikre Menneskerettighederne. Nærmere 
Bestemmelser om Gjennemførelsen af 
Traktater herom fastsættes ved Lov. Men-
neskerettsloven” og ”§ 1. Lovens formål 
er å styrke menneskerettighetenes stilling 
i norsk rett.” ville de individuelle rettig-
hetene som følge av CRPD stått sterkere 
hvis de ble tatt inn lovverket.”

Hun understreker at CRPD likevel er 
viktig og et stort skritt i riktig retning. 
”Norge var ikke blant de første landene 
som ratifiserte konvensjonen fordi vi 
måtte endre vergemålsloven som ikke 
oppfylte kravene til CRPD. Allerede har 
CRPD vært viktig for en stor gruppe 
menneskers selvbestemmelserett!” sier 
Bakke. 

Hun er spesielt glad for at Vibeke Blaker 
Strand sa at CRPD er horisontal i sin 
struktur (omhandler både sivile, politis-
ke, økonomiske, sosiale og kulturelle ret-
tigheter). Den hviler på en sosial modell i 
synet på hva som ligger i begrepet nedsatt 
funksjonsevne, og går fra å se personer 
med nedsatt funksjonsevne som objekter 
til å gjøre denne gruppen til subjekter. 
Funksjonshemming er et begrep i utvik-
ling, og et resultat av interaksjon mellom 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
og holdningsbestemte barrierer i omgi-
velsene som hindrer dem i å delta fullt 
ut og på en effektiv måte i samfunnet. 
Dette er en viktig poengtering, som står 
i kontrast til den medisinske modellen 
mange av oss opplever i møte med det 
offentlige når vi ønsker assistanse eller 
andre tjenester for å leve aktive ”normale” 
liv,” sier Laila. ”Da har man fokus på in-
dividets medisinske begrensninger, og ser 
ikke individet som har en rett til å delta i 
samfunnet.” Hun håper CRPD skal bidra 
til å påvirke denne holdningen. 

Rapportering
Når et land skriver under en konvensjon, 
forplikter det seg også til å rapportere om 
hvordan landet overholder konvensjonen. 

Norge ratifiserte i fjor FN-konvensjonen om rettighetene til men-
nesker med nedsatt funksjonsevne, forkortet til CRPD. Vi har fått 
et nytt verktøy i kampen for et likestilt samfunn, der funksjons-
hemmede skal ha samme mulighet som landets øvrige innbygge-
re. FFO inviterte i mars til konferanse om CRPD-FN-konvensjon- 
en om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I 
løpet av dagen fikk vi bedre innsikt i hva menneskerettighetene 
innebærer og hvordan vi kan bruke CRPD i vårt politiske arbeid, 
forteller Laila Bakke som deltok for FFM. 
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Rehabiliteringsoppholdet varer i 2 eller 3 uker med 2 
ukers oppfølging. 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/muskelsyke

Rehabilitering for barn og voksne 
med muskelsykdommer

I Norge skal Barn- og Likestillingsdirek-
toratet koordinere rapporteringen, og 
Likestillings- og Diskrimineringsombud- 
et har fått i oppgave å overvåke nasjonal 
gjennomføring av konvensjonen. Det 
sivile samfunn skal levere en skyggerap-
port. I Norge er ansvaret lagt til FFO. 

Liv Arum, generalsekretær i FFO sa i sitt 
foredrag at ”Skyggerapportering er en 
effektiv måte å bruke konvensjonen på 
for å oppnå endringer og reell forbedring 
av situasjonen. Prosessen kan føre til at 
organisasjonene samler dokumentasjon 
og identifiserer hvordan rettighetene i 
konvensjonen kan bli en realisert.”  Hun 
understreket at hensikten er å få til end-
ringer som er viktig for funksjonshem-
medes rettigheter i Norge. ”Arbeidet med 
Skyggerapporten kan bidra til gjennom-
slagskraft i det politiske arbeidet gjennom 
legitimitet og  troverdighet. Det kan vi få 
til ved å samarbeide om gode innspill og 
lage et godt dokument.”

I artikkel 4 nr. 3, 33, 35 i CRPD står det 
mye om brukermedvirkning i priorite-
ringsprosessen. Dette har FFO tatt ansvar 
for, og de lagt opp et løp som vil sikre at 
folk blir hørt. Liv Arum kunne fortelle at 
FFO vil holde et informasjonsmøte om 
planen for prioriteringsarbeidet i tillegg 

til tematiske dialogmøter med bred delta-
kelse for å få innspill. Utkast til skygge-
rapport vil bli sendt ut på høring. 

Dialogmøtene vil ta for seg ulike temaer. 
Eksempler på temaene: Rettssikkerhet – 
forskjell mellom det å ha rett og å få rett; 
Arbeid – møte med NAV, diskriminering; 
Levekår – friheten til selv å bestemme 
over eget liv; Helse – behandling, habili-
tering og rehabilitering, psykisk helse-
vern; Opplæring – retten til å få tilpasset 
undervisning og spesialundervisning; 
Tilgjengelighet – bygninger, transport-
midler. 

”Et viktig grep for å få bred brukermed-
virkning er at FFO har lagt opp til en 
ordning som gjør at vi alle kan være del-
takende i utformingen av skyggerapport- 
eringen” sier Laila. ”Hvis man går inn på 
FFO.no kan man klikke på FN-logoen og 
finne et skjema for rapportering. Har du 
noe du mener er viktig å rapportere, kan 
du skrive det her.”

Et av eksemplene Liv Arum ga på hvor-
dan en slik rapportering kan være var: 
”Problemstilling: Barn som har vedtak 
om spesialundervisning blir i praksis ikke 
fulgt opp av kommunen. Kommunen går 
fri.

Dokumentasjon: Rettighetssenterets 
rapport ”Spesialundervisning i praksis 
2009”. Forslag til spørsmål som komiteen 
kan stille til norske myndigheter: Hva vil 
norske myndigheter gjøre for at indivi-
duelle vedtak om spesialundervisning 
blir oppfylt på den enkelte skole? Forslag 
til anbefalinger komiteen kan vedta: Gi 
Fylkesmannen myndighet til å sanksjo-
nere kommuner som ikke oppfyller den 
lovfestede retten til tilrettelagt opplæring.

Laila oppfordrer alle til å være aktive 
med å fremme problemstillinger som bør 
belyses. Hun låner Margaret Meads ord: 
"Tvil aldri på at en gruppe av gjennom-
tenkte, engasjerte borgere kan forandre 
verden. Faktisk er slike grupper de eneste 
som noensinne har gjort det.” Norges 
første rapportering skal avgis 3. juli 2015.
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✳ Tekst: Jintana Bunpan Andersen

Myasthenia gravis (MG) er en 
autoimmun, nevromuskulær 
sykdom der immunsystem- 

et angriper kroppens egne antigener. 
Reseptoren som mottar signaler fra 
nervesystemet og overfører disse signa-
lene til musklene, acetylkolinreseptoren, 
angripes og ødelegges. Karakteristiske 
symptomer er svakhet og økt trettbar-
het av skjelettmuskulatur. Både menn og 
kvinner i alle aldre kan bli rammet. Hos 
om lag halvparten affiseres kun øyemus-
kulaturen med hengende øyelokk og dob-
beltsyn som typiske symptom. Hos resten 
er sykdommen generalisert og rammer 
da særlig ansikts-, svelg- og ekstremitets-
muskulatur. Sykdommen er kronisk, men 
med optimal behandling er prognosen 
god med normal forventet livslengde.

Kompleks sykdom – komplisert  
behandling
Pasienter med MG har noe økt forekomst 
av andre autoimmune sykdommer som 

type 1 diabetes og stoffskiftesykdom. 
Førstehåndspreparat ved MG-symptomer 
er Mestinon, og denne medisinen brukes 
av de aller fleste. Mange må imidlertid 
bruke immunsupprimerende midler, som 
prednisolon og Imurel, i tillegg. Dette 
gjelder også eldre pasienter, som det er 
en økende andel av. Langvarig bruk av 
høye doser kan gi uheldige bivirkninger. 
Oppfølging og behandling av MG-pasi-
enter kompliseres ved at enkelte medika-
menter som brukes i behandlingen av for 
eksempel hjertesykdom, infeksjoner og 
psykiatriske lidelser kan forverre muskel-
svakheten. Økt kunnskap og bevissthet 
om tilleggssykdommer og behandlings-
praksis kan bidra til bedre behandling og 
økt livskvalitet hos pasienter med MG.

Pasienter og metode
Alle data i vår studie er hentet fra Resept-
registeret, som er et sentralt helseregister 
og ligger under Folkehelseinstituttet. 
Reseptregisteret inneholder en fullstendig 
oversikt over alle reseptpliktige medi-
kamenter som utleveres fra alle landets 

Myasthenia gravis –  
konsekvenser for helsen 

apotek. Vi hentet informasjon om pasi-
entens kjønn, alder, medikamentet som 
hentes ut, dose, styrke, antall pakninger 
og ekspedisjonsdato. Registeret innholder 
ikke identifiserbare data, men pasientens 
fødselsnummer er erstattet med et unikt 
løpenummer som gjør det mulig å følge 
personen i helsesystemet. Alle forskriv-
ninger i tillegg til Mestinon ble undersøkt 
og definert som tilleggssykdom. Antall 
forskrivninger til MG-pasienter ble sam-
menlignet med forskrivninger i samme 
medikamentgruppe i den generelle be-
folkningen med hensyn til kjønn og alder. 

Hyppig medikamentbruk
Studien viste at MG-pasienter fikk 
foreskrevet flere medikamenter sammen-
lignet med den generelle befolkningen i 
nær alle medikamentgrupper, inkludert 
midler mot sykdommer i hjerte-kar-
systemet, luftveier og infeksjoner. Dette 
gjaldt også forskrivning av insulin og thy-
roideahormoner, noe som tyder på at et 
autoimmunt overlapp er tilstede. Mange 
pasienter fikk foreskrevet beroligende 
midler (30%), antidepressiva (21%) og 
midler mot angst (20%). Beroligende 
midler og antidepressiva var hyppigere 
foreskrevet MG pasienter enn resten av 
befolkningen. 

Konklusjon
Funnene våre viser at MG kan ha konse-
kvenser for den enkeltes helse utover ren 
muskelsvakhet. En helhetlig vurdering av 
sykdomsbildet er nødvendig ved valg av 
behandlingsstrategi hos MG-pasienter.

Med støtte fra Fondet for nevromuskulære sykdommer 
har Myasthenia Gravis forskergruppen ved Universi- 
tetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus  
studert hyppighet og type tilleggssykdommer som 
rammer Myasthenia gravis-pasienter. 

Jintana Bunpan Andersen

Myasthenia Gravis forskergruppen ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus



FFM har fått støtte av Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
til samlivsprosjektet ”Leve sammen”.  
Prosjektet retter seg mot par der en 
eller begge har en funksjonshem-
ning. 

✳ Tekst: Laila Bakke

Prosjektet ”Leve sammen” er ny-
brottsarbeid. Par som har et barn 
som er funksjonshemmet har lenge 

fått tilbud i kommunene om kurset ”Hva 
med oss?” som skal bidra til at man får et 
bedre samliv, og ikke minst, lærer å hånd-
tere de utfordringer som følger med det å 
ha et barn med en funksjonshemning. 

Tilbud til voksne par
Par hvor en eller begge har en funksjons-
hemning har ikke fått dette tilbudet (hvis 

de da ikke har funksjonshemmede barn). 
Vi synes det er på tide å gi et tilbud 
denne gruppen også. Utfordringene i 
samlivet kan være like store som for par 
som har et funksjonshemmet barn. For 
oss som er muskelsyke endrer funksjons-
nivået seg over tid, og vi må stadig justere 
i forhold til hva vi klarer, hvilke hjelpe-
midler vi trenger og behov for assistanse. 
Dette påvirker dynamikken i samlivet. 

Utvikler kursmateriell
Vi håper prosjektet vil kunne gi nyttige 
verktøy for å håndtere de utford- ringene 
som et samliv gir. I løpet av et år skal vi 
utvikle kursmateriell for helgesamlinger 
og samtalegrupper. I tillegg vil vi legge 
kursmateriellet på nett. Dette kan brukes 
av fylkesforeningene til lokale kurs, og av 
medlemmer som ikke har mulighet til å 
delta på kurs eller samtalegrupper. 

Nytt FFM-prosjekt:

Leve sammen

Beklagelse vedr. 
forsknings- 
artikkel i 
Muskelnytt 2/14

Muskelnytt nummer 2/14 inneholdt 
en lengre forskningsartikkel om 
CK i utredning av muskelsykdom-
mer (myopati). Artikkelen hadde 
dessverre noen mangler, som redak-
tøren tar på sin kappe. Navnet til 
forfatter av artikkelen var feil. Han 
heter Hallvard Lilleng, er overlege 
i nevrologi, og tok doktorgrad ved 
Universitetet i Tromsø 21. februar 
2014. Han tilhører Nevromuskulær 
forskningsgruppe ved Universitetet i 
Tromsø, og har tilhørighet til NMK-
miljøet i samme by. 
Det var tre bilder som illustrerte 
artikkelen. Et av dem viste fagfolk 
engasjert i gjennomføringen av 
prosjektet. Det ble ikke presisert at 
Hallvard Lilleng står til høyre bak-
erst på bildet. Redaktøren i Muskel-
nytt beklager manglene i artikkelen.

Dynker seg i isvann for ALS
”Ice Bucket Challenge” en suksess:

Kjente og ukjente mennesker kaster 
seg på bølgen som handler om å få 
en bøtte med iskaldt vann over seg i 
sympati med og til støtte for muskel-
sykdommen ALS.

Oprah Winfrey har gjort det. 
Justin Timberlake selvfølgelig. 
Da ALS Association i USA i 

sommer lanserte ”Ice Bucket Challenge” 
for å øke oppmerksomheten rundt den 
kroniske sykdommen ALS tok det helt 
av. Utfordringen handler om å dynke seg 

i en bøtte isvann, og å utfordre andre til 
å gjøre det samme innen 24 timer. Den 
har gått som en farsott på YouTube og 
Facebook i USA i sommer, og hadde per 
26. august innbrakt 88,5 millioner dollar. 
Hele to millioner nye givere har regis-
trert seg i USA i sommer, og bare i løpet 
av uken 19.-26. august ble det gitt 66 
millioner kroner, som i sin tur skal gå til 
forskning om sykdommen. 

Trenden har nådd Norge
Nå kaster også kjente og ukjente nord-

menn seg på bølgen, og oppmerksom-
heten rundt ALS eksploderer. Dorthe 
Skappel i TV2 lot seg dynke, og utfordret 
andre kjendiser i programmet sitt ”God 
kveld, Norge”. Hvis du ønsker å støtte 
ALS-forskningen (og andre muskelsyk-
dommer i Norge, kan gaver betales til 
FFM's konto 1600.47.91197 (Forsknings-
fondet om nevromuskulære sykdommer). 
Gaven merkes med ”diagnose”.
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Genzyme støtter 
forskning for fremskritt 
innenfor sjeldne lidelser 

som Pompe sykdom

sanofi -aventis Norge AS · Strandveien 15 · Postboks 133 · 1325 Lysaker 
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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 (2014):
•  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: toneinge@gmail.com

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: 
Lin Christine Solberg
Tlf.: 993 55 629 
E-post: linpinsukkerspinn@
hotmail.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:
Lin Christine Solberg
Tlf.: 993 55 629
E-post: linpinsukkerspinn@
hotmail.com

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

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

2. styremedlem:
Elisabeth Karlsen
Tlf.: 922 68 761
E-post: 
elisabethkarlsen1984 
@gmail.com

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

Varamedlem:
Ida Tvedt

Valgkomiteen:

Leder: 
Svenn-Olav Frogner

Medlem: 
Ingebjørg Vogt Larsen

Medlem: 
Martine Eikeset

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.: 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 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
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.: 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
Aud Berg
Lekeveien 12c
1715 Yven
Tlf.: 918 06 267
E-post:audholthe
@hotmail.com

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

MUSKELNYTT  
ønsker alle lesere  
og medlemmer en  
god høst!
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