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Første frostnatt har vært her. Vi så det på bilen til Johnny en søndag morgen i 
midten av oktober. Han og Børre var på arbeidshelg hos meg. Laila deltok via 
Skype. Vi jobbet med FFMs fremtid, og det handlet om budsjett, likepersonsar-

beid, organisasjonshåndbok, retningslinjer for Aktive uker og om seminar og møter 
via Skype.

Vi jobber for at så mange som mulig skal kunne delta på FFMs arrangement, enten ved 
å være til stede eller via internett. Vi testet Skype-forelesning første gang på Duchen-
nedagen i september. Det gikk fint. Senere i høst tester vi i forhold til forelesning om 
”Uførereformen” og om ”Bare pisspreik – prate om å late vannet”. Det gjør vi for at 
de som ikke har mulighet til å reise også skal kunne delta. Slik håper vi å nå flere på 
enklere vis.

Jeg ble veldig overrasket da jeg så at flere enn 5000 hadde sett filmen om Sonja på 
FFMs Facebookside. Slik får mange et lite innblikk i vår verden. For oss er det viktig å 
spre informasjon om diagnoser og erfaringer om det å leve med en muskelsykdom. Vi 
har mottatt prosjektmidler for å styrke dette arbeidet, og til neste år vil vi presentere 
mere for dere.

Kanskje blir du inspirert av det du leser i Muskelnytt? Kanskje blir du alterert? Gi oss 
gjerne tilbakemeldinger, ris og ros.

Flere frostnetter kommer. Mange av oss fryser lett. Det er mer krevende å være mus-
kelsvak i snøslaps og på glatte veier. Jeg håper du har et lunt og varmt sted i heimen 
din. Der du kan slappe av med familie, venner, ei bok, tv, pc eller sosiale medier. Fritt 
for kulde og is, men med mye kos.

Jeg ønsker dere alle  
ei fredfull julehøytid  
og et godt nytt år!

Tone I. Torp
Leder i FFM
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Ola kjøpte sex i København:

Når sex blir straffbart

– Hun kneppet opp buksesmekken, strøk meg oppover 
leggene, og jeg tenkte: Det er slik det er i himmelen. Et par 
timer senere var noe forandret.  Jeg var et menneske.

Fra fødselen av har den medfødte sykdom-
men spinal muskelatrofi tatt så å si alle 
muskler i kroppen fra Ola Schrøder Røy-

set, som jobber 80% i Prima Assistanse. Han 
kan ikke svelge, og får mat gjennom en knapp 
på magen. Han kan ikke sove uten å bli snudd 
gang på gang. Han vil også å miste taleevnen et-
ter hvert. Livet har frarøvet Ola det aller meste. 
Men én ting gir han ikke fra seg uten sverdslag. 
Seksualiteten. Derfor dro han til København.

Velger å bryte loven
– Jeg har vokst opp i et klassisk vestlandsk 
menighetsmiljø, og er fortsatt kristen. Jeg fikk 
aldri hjelp til å takle min egen seksualdrift. Alle 
jeg spurte, sa at løsningen var å slutte å tenke 
på det. Vi har en sexkjøpslov som gjør tanken 
umulig, sa de. Ungdomsårene ble en kamp for 
å undertrykke min egen seksualitet. For meg 

ble løsningen å bryte loven, men jeg oppfordrer 
ingen andre til å gjøre det. Når folk spør hvor-
dan jeg løser dette, må jeg være ærlig. Det er 
ekstremt befriende, selv om jeg risikerer straff, 
sier Ola når Muskelnytt intervjuer han etter at 
den verste mediestormen la seg tidligere i høst.

100 prosent ærlig
Ola er 22 år, og setter ærlighet høyt. Når fet-
teren Arne Schrøder Kvalvik spurte han om å 
bli med på et bokprosjekt som til slutt kom til å 
hete Min fetter Ola og meg, var det på én betin-
gelse at Ola ble med: Å være 100 prosent ærlig, 
ellers var det ingen vits. Slik ble det, og da bok- 
en hans kom i september, var det selvsagt det 
ene kapitlet om kjøp av seksuelle tjenester som 
fikk mediene til å gå bananas. De to fetterne har 
møttes jevnlig til samtaler om Olas tilværelse. 
Og tatt opp det aller mest intime.

TeKsT: BERNT ROALD NILSEN ✳ 
FOTO: KARIANNE KVALVIK KULØ 

  For meg er det 
viktigere å hjelpe 

sexslaver ut av prostitusjon 
enn at funksjonshemmede 
skal få oppfylle sine lyster 

(Kjell Ingolf Ropstad, Krf)

  Mennesker med 
funksjonsnedsettelser 

må også få mulighet til å 
oppleve sin seksualitet

(FN 1994)

SeXKJØP
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Ikke bare orgasme
– For meg handler ikke turene mine til Kø-
benhavn bare om orgasme. Jeg vil oppleve den 
nærheten jeg har hørt andre snakke om. Se et 
nakent menneske foran meg på nært hold. Få 
en klem, kanskje kysse, kanskje til og med bli 
tatt litt på, følt på, kjenne meg stolt over at jeg 
har en seksualitet. Første gang i København var 
jeg dessuten også jomfru, selv om flere hundre 
mennesker har håndtert penisen min for å stelle 
meg i årevis. Det var farlig rart, men der og da 
følte jeg at det var ærlig fra min side, at jeg kan 
stå oppreist for det jeg gjør, sier Ola.    

Forbudt fra 2009
Frem til 2009 kunne ikke bare Ola, men Ola 
Nordmann generelt ustraffet kjøpe sex her i 
Norge, men da innførte den rødgrønne regje-
ringen forbud mot kjøp av seksuelle tjenester, 
det som er blitt kalt Sexkjøploven. Mens andre 
lover har forskrifter der særskilte lovbrudd er 
tillatt, er Sexkjøpsloven absolutt. Situasjonen for 
mennesker med funksjonsnedsettelser så sterke 
som Olas ble aldri vurdert. Loven skulle ramme 
”gamle griser” og andre såkalte horekunder. 
Den som ikke klarer å få tilgang på sex uten 
å betale, er dermed stengt ute. Men hvordan 
fant Ola frem til den aktuelle eskortetjenesten i 
København? 

Tilpassede tjenester
– Jeg er langt fra alene om å ha slike funksjons- 
 nedsettelser og kjøpe seksuelle tjenester. USA, 
Danmark, Israel og Nederland er langt fremme 
på dette, der finnes eskortetjenester som har 
spesialisert seg på funksjonshemmede og 
forstår hvilke behov vi har. Jeg følte ingen skam 
da jeg ba henne om å ta av meg plastskinnene 
som holdt bena mine på plass, hun hektet dem 
av med vante bevegelser, og det gjorde at jeg 
følte meg normal der og da, sier Ola. – Men jeg 

er ikke dum, jeg vet at jeg kjøper meg denne 
sexen, at det var en slags fiksjon, selv om det 
føltes veldig virkelig, legger han til.

Uaktuelt med hjelpemidler
For Ola har bruk av hjelpemidler hjemme i 
Norge vært uaktuelt. Han klarer ikke å få seg 
til å bruke dem, og han klarer det heller ikke 
fysisk. Han må eventuelt ha assistanse, og føler 
seg fremmedgjort ved tanken. Han ønsker 
ikke å mekanisere en seksuell prosess, og har 
konkludert med at hjelpemidler er uaktuelt. 
Men han fordømmer selvsagt ikke dem som 
bruker hjelpemidler. Det som hjelper for noen, 
hjelper ikke for alle, ifølge Ola. Han ønsker at 
praksisen i Norge kunne vært som i Danmark, 
der helsepersonell kan kontakte eskortetjenester 
på vegne av brukeren. I Norge er en slik tjeneste 
identisk med å operere som hallik.

Tilbake i København
– Kvinnen satte seg på sengen. Jeg ba henne 
ta konvolutten med pengene, det skulle rekke 
til tre timer. Vi ble sittende og snakke. I et 
forsøk på å få meg til å slappe av forklarte hun 
hvordan eskortetjenester fungerte. Hun hadde 
spesialisert seg på funksjonshemmede, og 
forsto at jeg trengte hjelp til å spytte. Hun fant 
en kopp, og holdt den inntil munnviken min. 
Minuttene gikk, og etter hvert fikk jeg pulsen 
under kontroll. Kvinnen var veldig sympatisk. 
Kanskje vi bare skulle bli sittende og prate? Ja, 
det var nok det beste.

Etter en halvtime reiste hun seg plutselig fra 
sengen og kom helt inntil rullestolen. 
– Er det greit at vi kliner litt?
– Hele livet hadde jeg tenkt på meg selv som en 
stakkarslig, funksjonshemmet rullestol. Inntil 
da. To timer senere følte jeg meg som et men-
neske.

SeXKJØP

  Nærhet og ømhet er 
den fineste måten å 

oppleve at du er verdt noe på
(Heidi Solvang, leder av  

Nettverk for funksjonshem- 
mede, seksualitet og samliv) 

  I Sexkjøpsloven er 
funksjonshemmede 

likestilt med andre. Vi skal ikke 
ha særrettigheter som bryter 
med vedtatte etiske prinsipper

(Arne Lein, leder av Norges 
Handikapforbund)
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Laila Bakke og FFM om sexkjøp: 

– Nærhet kan ikke kjøpes!
Debatten om sexkjøp har blusset opp etter at 
Ola S. Røyset har fortalt hva han har gjort. Les 
hva Laila Bakke, interessepolitisk talsperson i 
FFM, mener om saken.

Tar vi seksualiteten på alvor?
Mange har feilet når en ung mann 
på 20 år tror hans eneste mulighet 
til å få nærhet og sex er å kjøpe en 
prostituert. Dette er ikke et angrep på 
Ola. Hans valg er hans, og framstår 
som veloverveid og rasjonelt. Men jeg 
undrer på om valget hadde vært det 
samme hvis hans seksualitet hadde 
blitt tatt på alvor. Trygghet på egen 
kropp og troen på at noen vil ha deg 
er grunnleggende for å gå inn i en 
seksuell relasjon. 

Bør funksjonshemmede  
særbehandles?

Løsningen er ikke å endre sexkjøps-
loven, for å gi oss mulighet til å få 
nærhet og sex. Å si at dette er funk-
sjonshemmedes eneste mulighet til å 
få tilgang til seksualitet er et hån mot 
oss funksjonshemmede. I prinsip-
pet er det ingen forskjell på Ola og 
en hvilken som helst mann som gjør 
det samme. I lesesaler rundt omkring 
finner du mange frustrerte studenter 
som ikke får dekket behovet for nær-
het og sex. Selv med en perfekt kropp 
kan det være vanskelig å nærme seg et 
annet menneske. 

Hva kan funksjonshemmede gjøre?
Det finnes hjelpemidler for å tilfreds-
stille seg selv. De kan tilpasses så de 
kan håndteres selv med muskelsvak 
kropp. Det er ikke enkelt for en 
14-åring å ta opp tema ”onani” med 
lege eller ergoterapeut. Det er her de 
rundt ham har feilet. Det burde være 
like naturlig for hjelpeapparatet å 
snakke om muligheter og hjelpemid-
ler for seksualitet som om alt annet. 

Har hjelpeapparatet sviktet?
Vi i FFM opplever at hjelpeapparat og 
fagpersoner i liten grad er opptatt av 
seksualitet. At dagliglivet også inne-
holder seksuelle behov, glemmes. Den 
enkelte overlates til seg selv for å finne 
ut av ting. Resultatet er at mange 
har et ikke-eksisterende seksualliv. 
Spesielt rammer dette de unge med 
en funksjonshemning som gjør det 
vanskelig å utforske seg selv seksuelt. 

Hva kan gjøres ?
Seksualitet må bli tema på lik linje 
med daglige aktiviteter. Funksjons-
hemmede må få mulighet til å bli 
kjent med kroppen sin. Det er ikke så 
lett når man har en kropp som ikke 
virker. Privatlivet er dessuten fravæ-
rende. Kroppen er gjenstand for stell 
og pleie. Hjelpemidler skal tilpasses 
og aktiviteter tilrettelegges. La ikke 
seksualiteten vår klientifiseres ved å 
dekke den av en prostituert. 

Hva handler dette egentlig om?
Som ung funksjonshemmet opplever 
man, som alle andre, et uoppnåelig 
kroppsideal. Seksualitet og nærhet 
handler om mye mer enn kropp. Det 
handler om møte mellom mennesker, 
viljen til å åpne seg og bli kjent med 
et annet menneske. Noe som er mer 
krevende når du har en kropp som 
ikke lystrer, og må sette ord på det 
du ønsker. Det er ikke bare å strekke 
fram hånden og stryke den andre 
over håret. Lene seg fram og kysse. 
Handling må bli til ord: Jeg har lyst til 
å stryke deg over håret. Kan du løfte 
hånden min? 

Hva gjør FFM her?
Gjennom mangeårig arbeid med sex 
og samlivskurs for personer med 
muskelsykdom har vi erfart at et godt 
fungerende seksualliv er fullt mu-
lig, selv om du har en omfattende 
funksjonshemning. På våre kurs 
snakker vi om emosjonelle og fysiske 
utfordringer knyttet til seksualitet, 
samtidig som vi utveksler erfaringer 
og finner gode løsninger. Målet er at 
unge som Ola skal ha tro på seg selv 
og sin mulighet til å finne en partner.

Hva med det etiske aspektet?
Det er flere etiske spørsmål knyttet til 
det å kjøpe sex. Som NHF og Uloba 
påpeker, gir ikke en funksjonshem-
ning oss retten til å kjøpe et annet 
menneske. For den enkelte kunde 
har handelen en pris. Kan man kjøpe 
nærhet? Eller blir seksualiteten nok et 
område som blir upersonlig, et behov 
som blir dekket av en profesjonell? Vil 
man klare å la være å utvikle følelser 
for den prostituerte? Hvordan blir 
relasjonen til en framtidig partner? 

SeXKJØP
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Hva skal vi bli 
bedre på i 2016?
NMK-samarbeidet er ett år – og nå lager Frambu, 
EMAN (Enhet for medfødte og arvelige nevro-
muskulære tilstander) og NMK felles virksom-
hetsplan for det nevromuskulære feltet. 

Virksomhetsplaner og rapporte-
ring henger sammen. Først plan-
legger man – deretter ser man 

hva man har gjennomført av planene. 

Sjeldenskolen
Frambu jobber for å bygge opp en 
nettbasert portal for undervisningsopp-
legg knyttet til sjeldenfeltet: ”Sjelden-
skolen”. NMK jobber i et prosjekt for å 
få evaluert, forbedret og implementert 
e-læringsprogrammet PUST (www.
helsekompetanse.no/pust ) Det har vært 
en spennende reise å lage kurset – bru-
kerhistoriene er mange og lærerike. 
Programmet blir ett av tilbudene knyttet 
opp mot Sjeldenskolen. Framtida ligger 
i gode nettløsninger. Det arbeides med 
å lage kvalitetssikret diagnoseinforma-
sjon og annen medisinsk informasjon på 
www.helsenorge.no. Det blir enklere for 
brukere og fagpersoner å søke kvalitets-
informasjon i en nasjonal kunnskapsbase.

Fagnett for fysioterapeuter
NMK-samarbeidet ønsker å bygge et 
nettbasert tilbud om nasjonalt fagnett-
verk for fysioterapeuter som arbeider 
med oppfølging av personer med nevro- 
muskulære tilstander. Det er mange 
forskningsprosjekter på gang om trening, 
enkeltdiagnoser og hvordan vi sammen 
ivaretar brukergruppene i Norge.

Muskelregisteret
Muskelregisteret nærmer seg 1000 regis-
trerte. Hva kan vi lese ut av opplysninge-
ne vi har registrert? Hvordan er det med 
behov for fysioterapibehandling – møtes 
behovene i de mange kommunene der 
folk bor? Fremdeles er det mange som 
burde vært registrert. Hvordan få flere 
leger til å registrere dem de har på sine 
lister som er relevante for Muskelregis-
teret? Registeret er for brukerne – det er 
viktig med spørsmål om hvordan norsk 
helsevesen fungerer i forhold til våre 

brukeres behov. Hvis det ikke er bra nok 
– hva kan vi gjøre av forbedringer? Hvor-
dan kan vi nå ut med kunnskap og bygge 
kompetanse om sjeldne diagnoser best 
mulig? Målet er nådd når alle opplever å 
treffe fagpersoner i sitt nærmiljø som kan 
noe om deres diagnose og vet hvordan 
man kan skaffe seg mer kompetanse. 

Fagkonferanse 2016
12.-13. september 2016 skal vi på nytt 
lage Fagkonferanse med integrert 
brukerkurs i Tromsø. Vi satser på flere 
fagkurs og brukerkurs knyttet til tema og 
diagnoser i Oslo, Frambu og andre steder. 
NMK vil gjerne jobbe sammen med 
lokale fagmiljøer for å få til regionale 
kurs. Brukermedvirkning er en selvfølge 
i NMK-samarbeidet, så vi håper du tar 
kontakt med forslag til hvordan vi kan 
bli bedre på det vi har som oppgave – vi 
lover å ta dine forslag på fullt alvor!

TeKsT: IRENE LUND  FOTO: BERNT ROALD NILSEN

NMK-samarbeidet

TROMSØ



Vil bestemme over eget liv
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Den 7. september markerte FFM den internasjonale Duchennedagen.  
I år var det andre året dagen ble markert i Norge. 

Dagen startet på Hotel Royal 
Christiania, der det blant annet 
var lansering av heftet God skole. 

Og tre Duchenneorienterte foredrag. 

 Linn Moen og Laila Bakke står bak 
God skole.  Prosjektet har munnet ut i et 
hefte som fokuserer på gode løsninger i 
skolehverdagen for muskelsyke barn og 

FFM markerte

Duchennedagen
andre barn med fysiske funksjonshem-
ninger. Foredraget fokuserte på hvilken 
hjelp fem barn og unge har fått i skole-
hverdagen. Heftet inneholder også mye 
praktisk og nyttig informasjon.
 
Svenn-Olav Frogner fortalte med hjer-
tet om hvordan det har vært å vokse opp 
som bror til en gutt med Duchenne. I 
tillegg stilte to foredragsholdere som talte 
til forsamlingen via Skype og storskjerm. 
Jørgen Schille fortalte  blant annet om 
prosessen med å flytte for seg selv og om 
gleden over de årene han var ute i arbeid. 
Øystein Hansen la vekt på det å være 
mer enn diagnosen sin, og fortalte om 
kampen for BPA.
 
Etter fine foredrag dro forsamlingen i 
samlet flokk til Egertorget ved Stortin-
get. Her delte de ut FFM-ballonger og 
informerte om Duchenne i det fine været. 
Kombinasjonen av fine folk, fint vær og 
heliumballonger var en vinner. 

– Fra et medisinsk synspunkt virker diagnosen 
reduksjonistisk. Den handler om begrensnin-
gene. Forkortet livslengde. Men livet kommer 
aldri med garanti. Derfor nekter jeg å la diagno-
sen definere meg, sier Øyvind Hansen (44 år).
–  Når folk sier at de ikke er interessert i poli-
tikk, blir jeg oppgitt. Politikk åpner muligheter 
og setter begrensninger. Selv har jeg kjempet for 
å få bestemme over mitt eget liv. Hjertesaken 
er BPA. I tillegg er jeg opptatt av avmedisine-
ring, avprofesjonalisering, myndiggjøring og 
likemannsarbeid, sier han.
Han er spesielt opptatt av hva som må til for at 
BPA skal fungere etter intensjonen.
– Mange kommuner tilbyr BPA uten at de vet 
hva det er. Da blir det ofte det jeg kaller KPA, 
det vil si at kommunen mer eller mindre tar 
over styringen. Slik jeg ser det, er det BPA når 
den med omsorgsbehovet bestemmer hvem 
som skal yte tjenestene, hva som skal gjøres, 
hvor det skal gjøres og når, sier Hansen.
Hans egen kamp for å få brukerstyrt personlig 
assistanse har vært lang.

– Broren min, med samme diagnose, og jeg 
flyttet hjemmefra til en kommunal bolig i 1991. 
I 1994 hørte vi et foredrag om en som hadde 
BPA. Wow, dette gir håp for fremtiden! tenkte 
vi, som da var i en dyster periode av livet. Da 
vi begynte å undersøke mulighetene, opplevde 
vi liten forståelse for hva BPA var. Kommunen 
mente at jeg ikke var egnet til å være arbeidsle-
der, og vi fikk hverken BPA-vedtak eller opplæ-
ring i BPA-ledelse.
I 2001 anket Hansen saken til Fylkesmannen, 
som støttet kommunens avslag. Etter hvert som 
tilstanden forverret seg, fikk de døgnkontinuer-
lig hjelp, uten særlig innflytelse på tjenesten.
– Profesjonaliseringen av tjenesten skapte en 
fullstendig uholdbar situasjon for oss. For å få 
ut litt av frustrasjonen min, startet jeg i 2012 
bloggen «Ikke dau ennå». Slik oppdaget jeg 
at jeg har talent for å skrive. Året etter støttet 
ordføreren at vi skulle få BPA, med Uloba som 
arbeidsleder. Det var nå gått 19 år fra vi startet 
prosessen.

  Når folk sier at de ikke 
er interessert i politikk, 

blir jeg oppgitt
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– Jeg fikk ikke noen følelse av selvstendighet før 
foreldrene mine sendte meg på avlastningsopp-
hold. Der lærte jeg meg å bli selvstendig og å bli 
komfortabel med å fikse ting selv, sier Jørgen 
Schille (34). Tre forhold har vært spesielt 
viktige: Avlastning, botrening og brukerstyrt 
personlig assistanse.
 
Da han var 19, flyttet han til egen leilighet med 
assistentordning. Før utflyttingen var han på 
botrening på et senter. Der fikk han snakke 
med en tverrfaglig gruppe for å planlegge over-
gangen og lære om hva man kan få hjelp med. 
Mellom samtalene fikk han hjemmelekser, for 
eksempel å ringe tre telefoner for å gjøre avtaler 
eller avklare ting. – Da jeg bodde hjemme, var 
det alltid moren min som ringte til legen. Nå 
måtte jeg ordne slike ting selv. 

En annen viktig del av selvstendighetsprosessen 
besto i å styre sin egen personalgruppe.
– Det gikk noen år før jeg ble komfortabel med 
det, men nå går det veldig greit.

Schille har nylig deltatt i utviklingen av et 
e-læringsprogram som sprer kunnskap om 
pustetekniske hjelpemidler.
– Det beste med kurset er at det viser at puste- 
hjelpemidler kan bidra til å gjøre livet bedre. 
Jeg anbefaler alle som skal ta i bruk respirator 
å ta dette kurset, fordi det gir masse relevant 
informasjon.

I innlegget fortalte han også om at han hadde 
strevd med å få jobb og at han til tider hadde 
kjent på følelsen av ikke å strekke til i forhold til 
jevnaldrende.
– Jeg følte at det manglet noe i livet mitt, og at 
det var noe jeg ikke fikk utløp for. Derfor var 
jeg glad da jeg fikk mulighet til å prøve meg i et 
firma i ett år med lønn fra NAV. Det var store 
kontraster fra hverdagen der jeg kunne sove 
så lenge jeg ville. For meg var det verdifullt å 
komme meg ut av denne komfortsonen. Gjen-
nom jobben fikk jeg en følelse av samhørighet, 
forklarte Schille.

en bror forteller

Veien til selvstendighet

Svenn-Olav Frogner fortalte om hvordan 
det kan være å vokse opp med en bror med 
Duchennes muskeldystrofi. I dag er broren 32 
år.
– Som barn syklet vi til skolen. Der oppdaget 
vi de første tegnene til diagnosen, fordi han be-
gynte å slite med å holde følge. Etter hvert fikk 
han behov for elektrisk rullestol. Men skolen 
var dårlig tilrettelagt.
Han husker at broren brukte mye tid på lekser.
 – Det gikk ofte smått, og så ble han litt lei, og 
da gikk det enda saktere. Det var ikke uvanlig at 
han satt tre og fire timer med lekser hver dag.
– Da broren begynte på samme ungdomsskole 
som meg, tok moren vår en prat med alle på 
sjuende trinn hvor hun informerte om diag-
nosen og hvordan den påvirket broren min. 
Etter dette fikk broren min en del spørsmål om 
hvorfor ikke han var som alle andre og brukte 
rullestol. Han syntes det var ålreit å fortelle.
– Heldigvis fikk broren min en klassestyrer 
som var god til å finne løsninger. En saccosekk 
bidro til at broren min kunne være med klassen 
på kanotur og sove i telt. Det var utradisjonelt, 
men det fungerte.

– Det gode forholdet mellom oss har også 
bidratt til at vi har hatt mye gøy sammen, blant 
annet på FFMs sommerleire på Eidene. Dit dro 
vi alene fra vi var13 år gamle. Vi ville dra alene, 
og hadde det gøy sammen. 

På videregående fikk lillebroren fulltidsassis-
tent. Også på hjemmefronten økte hjelpebeho-
vet.
– Fra å klare mye selv, gikk broren min via 
hjemmehjelp flere ganger daglig til å ha as-
sistent en stadig større del av dagene. Mamma 
sluttet i jobb for å legge til rette. Når jeg ser 
tilbake på den tiden, burde kanskje familien ha 
brukt mindre tid på stell og mer tid på familie- 
ting. Vi brukte mye tid og krefter på arbeid 
andre burde ha gjort, for eksempel ved innleg-
gelser i sykehus.
Som voksne lever brødrene hver sine liv, men 
de møtes og prates innimellom.
– Hvis jeg skal gi ett råd til andre søsken, må 
det være dette: Husk å ta vare på deg selv oppe 
i alt! I ettertid ser jeg at jeg burde ha vært mer 
egoistisk, flinkere til å ha mitt eget liv og dyrke 
egne hobbyer. Samtidig er jeg glad jeg har hatt 
det livet jeg har hatt. 

  Husk å ta vare på deg 
selv oppe i alt!

  Gjennom jobben fikk 
jeg en følelse av 

samhørighet



– Lav terskel betyr mye

Linda Melsom vet hva muskelsyk-
dommer er. Hun har en mor, en 
bror og en søster som er muskel-

syke. Hun har vokst opp i en familie som 
har vært opptatt av mulighetene, ikke 
begrensningene. Hun bor i Oslo, studerer 
økonomi og administrasjon, tar også fag 
innen estetikk og kultur, og jobber deltid 
for ULOBA. 

Dele annerledesheten
– Å føle fellesskap er viktig, det å kjenne 
at det er flere som er en del av anner-

I spalten Min Mening skal ordet være fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar i 
hvert nummer medlemmer snakke ”rett fra levra”.  Denne gang lar vi Linda 
Melsom fra Oslo slippe til. Tre i hennes nærmeste familie er muskelsyke.

– FFM driver med flere aktiviteter som er viktige. For  
eksempel likepersonsarbeid, kurs og seminarer. Men 
det finnes alltid forbedringspotensial i slike foreninger.

ledesheten, og her bidrar FFM på en 
konstruktiv måte. Her blir du sett som 
den du er, og det bør også være en kjer-
neverdi i vår forening. Samtidig må vi 
også huske at brukergruppen er variert 
og behovene forskjellige, selv om samme 
merkelapp blir brukt på alle. Det er også 
viktig å huske at foreninger som vår har 
økonomiske begrensninger, sier Linda.

Tenke utenfor boksen
Hun etterlyser litt mer synlighet, og å 
tenke ”utenfor boksen” for å gjøre noe 

med det. Da hun deltok på likepersons-
kurs i høst, var det ikke fordi hun hadde 
planlagt det, men fordi Tollef ringte og 
inviterte. Personlig kontakt er et viktig 
virkemiddel. Å bli flinkere til å stå frem, 
å dele sine opplevelser og erfaringer, er 
også viktig. Evnen til å uttale seg i saker 
av betydning for FFM kan også utvikles. 
FFM fortjener mer PR, ifølge Linda. 

Ha de unge i fokus
– Det er mye å lære av den måten de yn-
gre står frem på. Måten de bruker sosiale 
medier på. Måten de arrangerer lavter-
skeltilbud på. En lav terskel føles ofte 
trygt og riktig, og får flere til å delta. Når 
ungdommen i FFM opererer på denne 
måten, må foreningen ta imot med åpne 
armer. Det innebærer å ha fokus på sko-
legang for de yngre, og bidra til å gjøre 
det enklere for unge med muskelsykdom-
mer å komme seg ut i jobb, sier Linda. 

Ikke enkelt – men mulig
Ifølge Linda er det ikke alltid så enkelt 
å ta tak i de riktige tingene. Verken for 
foreningen eller den enkelte muskelsyke. 
For å gjøre noe med en situasjon må man 
ha overskudd, og muskelsyke bruker 
ofte mye energi og overkompenserer i 
det daglige. Som menneske har du også 
rett til fritid, og derfor er det viktig å ha 
fokus på god tilrettelegging av skolegang 
og jobb. FFM gjør allerede mye, og Linda 
oppfordrer til å fortsette det positive 
arbeidet.

Linda Melsom:

TeKsT Og FOTO: BERNT ROALD NILSEN
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Formålet var å diskutere pasientor-
ganisasjonenes arbeid, innsats og 
handling i de ulike landene. Grup-

pen møttes i Korsør, og besøkte Musholm 
Holidays, Sport & Conference under 
innvielsesfesten lørdag. Formålet med 
NRMG-gruppen er å utveksle erfaringer 
på tvers av de nordiske landene. Det er en 
begivenhet som roterer mellom landene 
annet hvert år. Norge ble oppnevnt som 
vertsland i 2017. Det synes jeg, som 
representerte Norge, er på sin plass, siden 
Norge ikke har vært det på mange år. 
NRMG er støttet av midler fra Nordisk 
senter for velferd.

Imponert over Danmark
– Vi kan trygt si at våre nordiske kolleger 
er imponert over Musholm og Muskel-
dystrofi Foundation rolle i Danmark og 
de påfølgende muligheter til å støtte ikke 
minst myasthenipasientene. Personer 
med MG er en stor gruppe i Muskel-
svindfondens medlemsbase. Det er cirka 
275 medlemmer med MG. Den kunnska-
pen deler vi med moderorganisasjoner 
i de respektive land, sier Muskeldystrofi 
Foundation-koordinator Rikke Kaalund.  

Medisinske eksperimenter
På agendaen var spørsmålet om delta-
kelse i medisinske eksperimenter ved-
rørende utprøving av ny medisin (ikke i 
produksjon ennå) direkte tilpasset MG. 
For eksempel å akseptere tilbudet om å 
delta i utviklingen av nye medisiner, vel 
vitende om at risikoen for en ellers stabil 
medisinsk behandling kan endres. Eller å 
delta når det er kjent at halvparten mot-
tar placebo medisiner. 

Forsikring – for og imot
I tillegg vil medisinene ikke være til-
gjengelig før om flere år, og de kan bli så 
kostbare at det ikke blir noen ting av det 
i det enkelte land. Da er det kanskje ikke 
så rart at det ikke var fylt opp av personer 
med MG til forsøket. Norge er ikke med 
som deltakerland. Det var også en konsu-
lent som fortalte om forsikring, mulighe-
ter og fallgruver, i alle fall for våre danske 
søstre og brødre.
 
Makeløse Musholm
Musholm er et utrolig flott ferie- og 
rehabiliteringssenter ved sjøen, møy-
sommelig tilrettelagt for familier og 

ikke minst barn. Personer/familier som 
trenger rehabilitering, opptrening, ekstra 
hjelp/avlastning, ferie, sosialt samvær, 
etc. er dette perfekt for Dessuten er alt 
organisert for å hjelpe seg selv, mange 
leiligheter med alle slags tekniske fasili-
teter gjør dette mulig. Barn som brukere 
er i fokus på Musholm, det som er bygd 
og tilrettelagt for barna er rett og slett 
imponerende.

3000 frivillige for Musholm
Faktisk er Musholm et sted for folk i 
alle aldre og i nesten alle tilstander, også 
friske mennesker.
Imponerende var også at det var 3000 
frivillige som hadde satt seg på liste for 
å hjelpe senteret og deres brukere. Vi 
var helt enige om at dette er et fantastisk 
sted. Tusen takk til Danmark for et godt 
gjennomført seminar. Tusen takk til alle 
deltakere for en fin samling. Tusen takk 
til FFM for at jeg fikk delta (du finner 
meg helt til høyre på bildet).

Nordisk Mg-treff i Korsør 
Representanter for de fem nordiske landenes MG-
pasientorganisasjoner møttes første helg i oktober 
for å utveksle erfaringer om Myasthenia Gravis. 

TeKsT: ØYSTEIN HYNI
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Nyttig likepersonskurs 
11.-13. september 

Det ble en god start på fredag. Laila Bakke  
ønsket oss alle velkommen, og deretter var det 
en runde med presentasjoner av hver enkelt.  
En fin blanding av kvinner og menn. 

Gro Wold Kristiansen fra Buske-
rud og Elisabeth Johannessen fra 
Østfold fortalte først om hvordan 

de jobbet med likepersonsarbeid i deres 
respektive fylkeslag. Senere på kvelden 
var det hyggelig sosialt samvær.

Tollef på FFM-kontoret
Lørdag var det Tollef Ladehaug som 
startet med å fortelle om hva han jobber 
med på kontoret vårt. Registrering av li-
kepersoner, organisering av kurs, mottak 
av rapporter fra fylkeslagene, telefonsam-
taler fra medlemmer og andre, og mye 
annet.

Sentrale begreper i arbeidet
Å være likeperson er viktig, både for for-
eningen og den enkelte. Vi fikk høre om 
hvilke oppgaver vi har som likepersoner, 
og hva det vil kreve av oss. Fellesskap, 
trygghet, tiltak, målrettet, omsorg, re-
spekt og taushetsplikt er sentrale begre-
per i likepersonsarbeidet.

Gruppearbeid om erfaringer
Søndag var Laila i gang igjen med å gi oss 
flere arbeidsoppgaver. Hva kan vi gjøre 
og hvordan kan vi organisere? Besøkstje-
neste, aktiviteter, fagkurs, arbeid, attfø-
ring, veiledning, informasjon. Erfarings-
utveksling er et viktig ord. Vi var ikke 
så mange deltagere denne gang, men to 
flotte grupper som var veldig engasjerte i 
gruppearbeidet.

Gjennomfører likepersonskurs
Regelverket er viktig å følge for å få 
poeng for likepersonsarbeidet vårt. Rap-
porter er viktig, Tollef på FFM-kontoret 
ønsker å få rapportene våre fortløpende. 
For å bli godkjent likeperson i FFM, må 
du ha gått på likepersonskurs i FFM eller 
i Funksjonshemmedes studieforbund, 
eventuelt ha gjennomført et likepersons-
kurs i en annen interesseorganisasjon. 
Et taushetsløfte må skrives under. Tusen 
takk for en fin helg alle sammen.

Om Likepersonsaktiviteter 
skriver Bufetat:

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

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

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

TeKsT: ELISABETH JOHANNESSEN 

Tollef forteller om FFM-kontoret engasjerte likepersoner i gruppearbeid

Laila i kjent stil
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engler og  
demoner 

Her kan jeg lese alt om vakre 
innpakninger, gavene jeg kan 
lage og den gode, tradisjonelle 

julematen jeg kan servere mine gjester. 
De ultimate ingrediensene for å lage en 
flott jul for meg og mine nærmeste. 

Drøm og realitet
Jeg elsker jul. Mest i oktober og novem-
ber, før juledemonene tar meg. Mange 
mener at demoner ikke har noe med jul å 
gjøre. Kanskje er det feil utrykk å bruke. 
Jeg vet bare ikke hva jeg skal kalle det. Så 
fort vi skriver desember, blir jeg overman-
net av alt jeg burde gjøre. Min juledemon 
prøve å fortelle meg at jeg er utilstrek-
kelig. Følelsen av mislykkethet kan lett 
overmanne meg. Gapet mellom drømmer 
og realitet blir stor. Den jeg vil være og 
den jeg tror alle andre vil jeg skal være. 

Pakkemarerittet
For å komme igjennom desember, har 
jeg lært meg noen triks. Det er viktig å 
begynne med julepynting første uka i 
desember fordi motløsheten stiger desto 
nærmere julaften kommer. Hva er vitsen 
med å pynte til jul for meg og katten? Det 

er jo bare en masse styr for å sette den 
opp og å ta den ned igjen. Og pus blir, 
helt ærlig, lite glad for pynten. Som en 
gammel katt liker den ikke forandringer 
så godt. Klarer jeg å starte tidlig, blir 
julen lettere. Jeg har fortsatt juleforvent-
ning, og kan nyte all julepynten jeg har 
fått av familie og venner som er glade i 
meg. Det gjør at jeg kan overvinne pak-
kemarerittet. 

Begynner i januar
Jeg ønsker å gi gaver som mottakeren blir 
glad for. Pakkemarerittet forteller meg at 
gavene aldri blir bra nok. Uføretrygden 
strekker ikke til, og gavene blir aldri så 
fine som forventet. Hjemmelagde gaver 
blir heller ikke bra nok. Når jeg ikke 
har penger til å kjøpe det som står på 
ønskelisten til mottakeren, koster det en 
del å kjøpe inn materiell til skjerfet, lua 
eller hva det skulle være. I tillegg tar det 
mye tid å lage gaver. Derfor begynner jeg 
allerede i januar å speide etter fine jule-
gaver, noe spesielt som ikke er så dyrt og 
kan glede mottakeren. Da får jeg spredd 
utgiftene, og kan legge flid og glede i å 
pakke dem inn. 

Julen står snart for døren. Det ligger 
to fine juleblader på stuebordet og 
frister med spennende artikler. 

Felles juleverksted?
Jeg tror mange har det som meg. De er 
oppriktig glade i julen, og ser fram til 
den. Det er før juledemoner, pakkemare-
ritt og utilstrekkelighet tar over. Mange 
sitter utslitt og føler seg litt mislykket i 
desember. Hvordan føle julefreden når 
vi er så strenge med oss selv? En kose-
lig likepersonsamling med jul som tema 
hadde vært bra. Hvordan får andre dette 
til? Finnes det noen smarte tips for å 
komme i havn med en god julefeiring? 
Jeg ønsker meg et juleverksted hvor jeg 
kan pusle med julekort, samtidig som jeg 
prater med andre i FFM om julen. 
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Tidlig diagnose gir mulighet 
for rett behandling ved  

Pompe sykdom
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Bred faglig oppfølging
– Den allsidige kunnskapen er viktig. Den sikrer mennesker med muskel-
sykdommer en tverrfaglig oppfølging som kan gjøre livet deres bedre.

Haukeland sykehus:

Han er synlig stolt over den tverr-
faglige muskelklinikken han er 
leder for på Nevrologisk avdeling 

på Haukeland sykehus. Først og fremst 
fordi han ser at oppfølgingen er til nytte 
og glede for mange av de 400 pasientene 
som har blitt fulgt opp. Her handler det 
ikke kun om å få gjort en utredning og 
satt diagnosen. Når dette er gjort, starter 
oppfølgingen av hver enkelt, og den tas 
på alvor, ifølge professor og overlege 
Laurence Albert Bindoff.

Bredt faglig tilbud
– Ja, vi er veldig stolte over det tverr-
faglige tilbudet ved klinikken. Vi har 
ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og 
sykepleier, i tillegg til Petter Sandaker og 
meg. Våre pasienter innkalles en eller to 

ganger per år til en konsultasjon på 45 
minutter, der vi snakker om alt fra ulike 
hjelpemidler til hvordan den enkelte har 
det. Pasienten kan spørre om det meste, 
og mange spørsmål gjelder det generiske, 
sier Bindoff.

Avansert genetikk
Når utredning gjøres før diagnose til slutt 
settes, tar legene i bruk alt fra muskel-
biopsi til moderne og avansert genetikk, 
blant annet Exom-sekvensering (kartleg-
ging av gener). I noen tilfeller er det kun 
behov for en enkel gentest, hos andre tar 
det lang tid. Når diagnosen er klar, er det 
viktig at pasientene følges skikkelig opp. 
Muskelsykdommer er progressive lidelser 
som utvikler seg i forskjellig tempo, men 
uansett funksjonssvikt har selvsagt pasi-

entene behov for å spørre om mye som 
har med sykdommen deres å gjøre.  

Forskjellige behov
– Vi ser at det kan være vanskelig for pa-
sientene til å begynne med, men når pro-
sessen er innarbeidet går det fint. Mange 
av spørsmålene gjelder lokale tilbud på 
Vestlandet, men vi har pasienter fra hele 
landet. Det er viktig at tilbudet blir kjent, 
ikke minst på grunn av det tverrfaglige 
aspektet. Så må vi også huske at ikke alle 
trenger tverrfaglig oppfølging etter at de 
har fått diagnosen. Mange fungerer nes-
ten normalt, og utvikler sykdommen sin 
sakte. Uansett skal de vite at det finnes et 
kompetent tilbud her på Haukeland, selv 
om vi ikke har nasjonal kompetansesen-
terstatus, avslutter Bindoff.
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” 
Vi er veldig 

stolte over det 
tverrfaglige  
tilbudet ved  
klinikken

DIAgNOse
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FFM i Oslo og 
Akershus iKiel

Helgen 4.-6. september ble Årets Kieltur  
gjennomført. Arrangementet er et av de faste  
arrangementene til FFM i Oslo og Akershus.
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Da vi de siste årene har hatt et 
begrenset antall deltakere, la vi år 
turen til starten av september, og 

det var et heldig trekk. I år var 22 person- 
er påmeldt. 

Om bord før rushet
Vi hadde felles fremmøte for utlevering 
av billetter, og hadde fått en ”t” stemplet 
på billettene, slik at vi fikk gå om bord før 
det store rusjet. Lugarene var ikke klare, 
så flere av oss tok heisen opp til utsiktsba-
ren øverst i båten. Det er litt trangt med 
rullestoler på dekk, men vi fikk plassert 
noen på styrbord side med utsikt over 
Tjuvholmen, Aker Brygge og Oslo vest. 
Det ble inntatt en bedre lunsj før dagens 
program. 

Likepersonsseminar
Først gjennomførte vi et likepersonssemi-
nar med tittelen ”Å leve som muskelsyk 
– på reise”. Det ble innledet av Andrea 
Kjustad. Nå er kravet til likepersonsakti-
viteter 2x45 minutter, og planen var å få i 
gang en erfaringsutveksling rundt temaet. 
Det ble mye støy i forbindelse med å 
gjennomføre et en slik aktivitet på en re-
staurant som fort ble fylt opp med ganske 
festhungrige nordmenn på tur.

Veldig Grand Buffet
Neste punkt på programmet var en felles 
vordrink i Cosmopolitan Bar. Dette ble 
en fortsettelse av diskusjonen tidligere på 
dagen. Dumt vi ikke kunne rapportere 
likepersonsaktivitet. Vi hadde reservert 
bord i Grand Buffet kl 2030, så de som 
hadde lyst til å se Showet hadde tid til det 
før middag. Grand Buffet er et beskriven-
de navn på en buffetrestaurant. Jeg tror 
ikke det er mulig å komme seg gjennom 
alle rettene, og alt jeg fikk på tallerkenen 
smakte fortreffelig.

Casino, bar og lugar
Vi hadde bord i en skjermet del av restau-
ranten, og slapp gjennomgangstrafikk. 
Etter middagen ble det en viss spred-
ning av gruppa. Noen prøvde lykken på 
Casino, men det ble ikke registrert noen 
i overstadig premierus. Andre trakk til 
baren for å slappe av der. Noen var slitne, 
senga i lugaren fristet mer enn diskotek. 

Shopping og lunsjing
For dem som ikke var på nattklubb var 
lørdag morgen en god anledning til å 
følge med på innseilingen til Kiel. Lør-
dagens program startet kl 1800. Tiden før 
ble benyttet til avslapping og lesestund 
(undertegnede), shopping i Kiel frem til 
avreisen klokken 1400 og lunsj om bord 
etter avreise. Personlig synes jeg det er 
fascinerende å sitte på Promenade Café 
og se på alle som har vært i land, alt fra 
de som har kjøpt så mye at de ikke klarer 
å bære posene til de som har så mye 
flytende innabords at det neppe er plass 
til noe mer. 

Ny likepersonsaktivitet
Lørdagen startet i Cosmopolitan Bar. Her 
gjennomførte vi likepersonsaktiviteten 
”Hva gjør fylkeslaget – hva ønsker med-

lemmene”. Innledning ble holdt av under-
tegnede. Det ble redegjort for planlagte 
og gjennomførte aktiviteter i 2015, før 
fokus ble vendt mot medlemmenes syn 
og ønsker i forhold aktiviteter. Det ble 
gode innspill til planer for 2016.

Upåklagelige måltider
Så var det klart for kveldens middag, en 
3-retters servert i á la carte-restauranten 
Oceanic. Maten var upåklagelig. Stem-
ningen under middagen var preget av 
godt humør og fine samtaler. Etterpå var 
det opp til en selv, noen siktet på luga-
ren, noen på baren og noen på Casino. 
Undertegnede avsluttet kvelden med noe 
godt i glasset i trivelig selskap. 

Gjentakelse i 2016?
Vi håper og tror alle har hatt en fin tur 
og fått en fin avveksling fra hverdagen – 
selv om det var en helgetur. Vi satser på 
gjentakelse neste år, følg med på  
http://ffm.no/FYLKESLAG/OSLO-
OG-AKERSHUS  og Facebookgrup-
pen https://www.facebook.com/
groups/146381434077/ . Søk etter Foren-
ingen for muskelsyke i Oslo/Akershus og 
be om å bli medlem. Da gjenstår det på 
vegne av styret å takke alle for turen. 



satser mot OL i Rio:

Ambisiøse Birgitte

Profil:  Birgitte Reitan
Aktuell: satser på OL 2016 i Rio
Alder: 22 år
Yrke:  Jusstudent
Diagnose:  AMC
Idrett:  Paradressurridning
Vekt:  25 kilo

” Jeg elsker 
å vinne



Hun har aldri kunnet gå, men kan 
gjøre det meste. Innstillingen er 
at det finnes løsninger selv om 

det noen ganger kan se vanskelig ut. Sånn 
har hun vært siden hun ble født for 22 år 
siden med diagnosen AMC, lettere sagt 
arthrogryposis multiplex cingenita, som er 
en følgetilstand av flere muskelsykdom-
mer, blant annet congenitt muskeldystrofi 
og spinal muskelatrofi. Da hun var to år 
gammel, kastet mamma henne opp på 
en hest. Å ri er god terapi når flere ledd 
er bøyd og feilstilt, ryggen er blant de 
skjeveste i verden og musklene i beina 
har minimal funksjon.

Jakten på utfordringer
– Mamma har alltid pusha meg, så jeg 
har alltid gjort det alle andre har gjort. 
Ingenting skulle stoppe meg. Jeg har dre-
vet med flere ulike idretter, for eksempel 
dans, innebandy og svømming, men nå 
er det ridning som gjelder, sier Birgitte. 
De første årene satt hun med beina på 
hver side av hesten. Nå har hun begge 
beina på samme side, og sitter på en 
spesialbygd sadel. Inntil for tre år siden 
handlet hest om terapi, men så sa en ride-
lærer at hun hadde potensial. Det passet 
Birgitte bra i jakten på nye utfordringer. 
Senere har hun begynt å studere jus. Hun 
er opptatt av rettferdighet, målet er å bli 
advokat. 

Den sjeldne rytterfølelsen
Birgitte rir dressur, eller paradressur, som 
det kalles når man rir i klasser for ryttere 
med funksjonsnedsettelser. Hun kan ikke 

styre hesten med beina, men bruker i 
stedet to pisker forsiktig. Men hester er 
ikke spesielt begeistret for pisk, så hun er 
nødt til å ha forståelse for hvordan hun 
skal bruke dem. Hun har denne sjeldne 
rytterfølelsen, sier eksperter, den sitter 
i kroppen. Armene er sterke nok til å 
bruke tømmene, kunsten er å kombinere 
pisk og tømmer. Allerede i fjor ble hun 
norsk og nordisk mester, og deltok i VM 
med bravur.

En veldressert fjording
– Jeg fikk erfare at ridning kan være 
en risikosport da jeg datt av hesten for 
et par år siden og fikk rideforbud i ti 
uker. Jeg brakk beinet og ble sengelig-
gende, og det passet ikke helt bra midt i 
en eksamensperiode. Men jeg kom meg 
gjennom, og er uansett fullstendig bitt av 
hestebasillen, sier Birgitte. Hun rir noe så 
sjeldent i dressurridning som en fjording, 
og har med det bevist at selv de tøffeste 
arbeidshester også kan mestre stilfull 
dressur. Men nå spøker det litt for hesten, 
som heter Snorki. For mens det før var 
Birgitte som ikke var helt på høyde med 
hesten, er det nå motsatt. Bytte av hest 
kan bli en helt nødvendig del av satsingen 
mot OL i Rio de Janeiro neste sommer. 

Supermedlem av Klanen
Men Birgitte er også bitt av en annen 
basill. Vålerenga. Hun er oppvokst i 
Skedsmo, så det skulle ikke være mulig, 
men Birgitte er en stabukk. Da faren til 
lillesøsteren ikke ville ha henne med på 
kamp på Lillestrøm, bestemte hun seg. 

Det måtte bli erkefienden Vålerenga. Når 
det er tid for bortekamper, løftes hun inn 
i bussen av vennene i Klanen, supporter-
klubben til klubben i hennes hjerte. Og 
når store boards med kule tekster dukker 
opp i Vålerengasvingen, kan du være 
sikker på at Birgitte har vært med på 
produksjonen. Det optimale er selvsagt at 
Vålerenga slår Lillestrøm. 

Venter til det går over
– Jeg elsker å vinne. Helst gull. Jeg vet at 
det koster, og er villig til å ofre det som 
må til. Jeg satser på en idrettskarriere. Å 
være på landslaget. Å vinne medaljer. Og 
jeg vil prøve å fullføre studiet. Få meg en 
jobb jeg kan være stolt av. Gjerne åpne 
dører for andre med funksjonsnedsettel-
ser. Og så må jeg få meg lappen. Henger-
lappen selvfølgelig, hestehold krever det, 
sier Birgitte når intervjuet nærmer seg 
slutten. Når jeg spør om følelsene, om 
noe gjør vondt, er svaret at hun har så 
mange jern i ilden at hun nesten ikke har 
tid til å kjenne etter. Kjærester? Har ikke 
tid til det heller, men mange venninner 
har hun. Men så kommer hun på at det 
er noe som gjør fysisk vondt. Å sitte for 
mye stille. Når det skjer, legger Birgitte 
seg bare ned på gulvet og venter til det 
går over.  

– Målet er å alltid gjøre det best mulig. Uansett om jeg rir, studerer 
eller heier på Vålerenga. 
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... men mange venninner har hun ...

Når Birgitte rir, sitter hun på en spesialbygd sadel
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BPA står for muligheten til å definere sin egen hverdag.  
Til å ta styring og delta aktivt i samfunnet. Borgerstyrt personlig  
assistanse er verktøyet som bidrar til at funksjonshemmede  
med assistansebehov kan leve frie og selvstendige liv, og selv  
ta ansvaret for sin egen tilværelse.

Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta  
kontrollen over sitt eget liv. Det er gjennom full likestilling  
og mulighet for deltakelse på alle samfunnsområder at  
hverdagen får mening.

BPA står for muligheten til å leve livet. Helt og fullt.

LÆR OM ULOBAS BPA PÅ BPA.ULOBA.NO
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Lev livet.
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SMARTE
TING Rullende strøm til 

mobil og nettbrett

Tore Græsdal, medlem i  
redaksjonskomiteen:

Ett av våre medlemmer har funnet opp en dings som lar deg 
lade mobilen og nettbrettet direkte fra rullestolens batteri.

En rullestol er jo på mange må-
ter et rullende batteri, sier Tore 
Græsdal, som er oppfinneren av 

laderen. Rullestoler har mange kilometers 
rekkevidde,og dermed mye kapasitet i 
forhold til en liten mobiltelefon. Det må 
da kunne gå an å låne litt av denne ener-
gien, tenkte han og gikk i gang.

Grundig testet
Tore som selv er muskelsyk, har fagbrev i 
elektronikk, 3D-printer og en stor inter-
esse for datautstyr, så det gikk ikke lang 
tid før han hadde utviklet en fungerende 
prototype. Den har han deretter grundig 
testet for å avsløre svakheter i designet, 
og den har vist seg å være veldig robust. 
Den har både innebygd sikring og tåler 
godt en vannsprut. En full ladning av 
mobilen tar omtrent 1% av kapasiteten til 
rullestolbatteriet.

Nesten for enkelt til å være sant! UsB-kontakten kjenner vi godt etter hvert, og med den  
tilgjengelig kan vi lade mobiltelefoner, nettbrett og andre enheter som lades via UsB når  
vi er på farten.

Ti prøveeksemplarer
I første omgang har han laget ti eksem-
plarer, men vil gjerne se på muligheten 
for å lage langt flere dersom interessen 
finnes. De koster 250kr/stk, inkl. mva og 
kan bestilles ved å kontakte Tore direkte 
på epost tore@gresdal.no

Tore græsdal

TeKsT Og FOTO: TORE GRæSDAL
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Uførereformen 
– hva betyr den 
for meg?

FFM skal ha likepersonsamling på 
skype om Uførereformen 17. novem-

ber kl 12:00 og 1. desember kl 19:00. 
Likepersonsamlingen er åpen for alle 
som ønsker å delta. 

Det vil bli en 45 min. innledning om 
endringene og hvilke konsekvenser det 
får for oss som er ufør. Etterpå vil det bli 
lagt opp til gruppediskusjon. Likeperson-
samlingen er åpen for alle som ønsker 
å delta. Vi vil forsøke å organisere det 
slik at de som er fra samme fylke kan ha 
gruppediskusjon ”offline”. Hvis det er få 
eller bare en fra et fylke, tar vi gruppedis-
kusjonen på skype.

Ny epostadresse  
i løpet av det  
siste året?

Vi ber vi deg sende den nye 
epostadressen til Unni Tange-

rud. FFM sender ut en del informa-
sjon på epost, og det er derfor viktig 
for oss at vi har registrert riktige 
epostadresser slik at informasjonen 
kommer frem i rett tid. Hvis du har 
byttet epostadresse i løpet av ett år, 
ber vi deg å sende den nye til:
Unni.tangerud@ffm.no

På forhånd takk for hjelpen!

Fin aktivitet i Hedmark  
og Oppland
Vi hadde en flott familiedag søndag 

27/6 på Vegmuseet i Øyer. Det ble 
en super dag med mye fint å se, både 
ute og inne. Det var godt tilrettelagt for 
rullestol. Vi var 23 personer, alder fra 
1 måned til 78 år, og vi spiste nydelig 
middag på Lysaker Gjestgiveri. Vi deltok 
også på Hjelpemiddelmessen Innlandet 
Terningen Arena Elverum 3/9.

Fotballandskamp og utvidet  
ungdomstreff 
I september var det igjen tid for lands-
kamp på Ullevål Stadion. Norge spilte 
mot Kroatia, og vant 2-0. Dette er 7. året 
vi er på Ullevål. Det ble en super dag 
og fint selskap. I oktober møttes vi på 
Bowling1 på Gjøvik for et par runder 
med bowling. Etterpå var vi på Peppe’s og 
spiste litt. Hyggelig dag med 15 påmeldte.

Medlemsmøtet i Agder 9. oktober

Årsmøte i Agder i februar 2016

Vi fikk besøk av Miriam Ormøy Ibsen 
(26) og Marit Bjørnskau Grimsrud 

(24) fra Bevegelsesbegeistring. De har 
henholdsvis ryggmargsbrokk og Cerebral 
Parese, begge studenter ved Universitetet 
i Agder. Foredraget deres handlet om å 
bevege og begeistre gjennom humor og 
optimisme, og å tro på ressursene som 
ligger i utfordringer.

Dette ble vist i bilder og kommentarer 
fra to aktive og humørfylte jenter. Dette 
ga oss mange ideer om hva en kan gjøre 

Fylkeslaget i Agder inviterer til årsmøte 
tirsdag 16. februar 2016 kl. 18 i per-

sonalkantina på Sørlandet sykehus HF 
– Avdeling for rehabilitering, Kongsgård 
(adr.: Bispegata 40, 4632 Kristiansand). 
En representant fra Husbanken vil for-
telle om bostøtte, lån og tilskudd til kjøp 
av bolig, men også om støtteordninger 
til tilpasning av bolig. Det blir deretter 
ordinære årsmøtesaker. Følgende verv er 
på valg: leder, kasserer, sekretær, styre-
medlem, første varamedlem og andre 
varamedlem.
Styret oppfordrer medlemmer og 

pårørende til å stille til valg. Det er nå 
behov for nye krefter og nye ideer for at 
foreningen skal bestå i årene fremover. 
Valgkomiteens medlemmer består av 
Tore Kjell Fløystad, Gerd Bjørgvik og 
Hildur Dybesland. Varamedlem er Ruth 
Karlsen. De kan kontaktes på e-post: 
tkjellfl@online.no eller tlf.: 90880245 / 
37016341. Saker som ønskes behandlet 
må være styret i hende innen 19. januar. 
Ta kontakt med leder Tonny Fløystad 
(tlf.: 90880245 / 37016341 eller e-post: 
tonnyffm@hotmail.com). Det blir som 
vanlig bevertning og lotteri.

for å holde seg i aktivitet. Også å dra på 
reise i inn- og utland er mulig selv om en 
sitter i rullestol. Det ble servert nydelige 
rundstykker og hjemmebakte kaker. Det 
møtte totalt 15 medlemmer. Som vanlig 
på medlemsmøtene våre arrangerte vi 
lotteri med fine gevinster. Dette inn-
brakte 1600 kroner.

TeKsT: SYVERT SKAGESTAD  FOTO: TORE KJELL FLØYSTAD 

Miriam og Marit fra Bevegelsesbegeistring

god aktivitet på medlemsmøtet i Agder

På landskamp på Ullevål

Vi besøkte Veimuseet i Øyer



MUSKELNYTT  nr.  4 – 2015 21

NYTT FRA FFM

TeKsT:  GRO WOLD KRISTIANSEN

FFM på 
Brickless 
2015

Styreleder Tone I. Torp deltok 
for første gang på Brickless 
Centre i Danmark 8. og 9. sep-
tember. Det er Rehabiliterings-
Center for Muskelsvind som 
arrangerer denne type fag-
møter for nordiske deltakere. 
Møtet kan sammenlignes med 
Fagkonferansen i Tromsø.

Møtet hadde hovedfokus på Dystro-
fia Myotonika 1 (DM1), og flere 

fortalte om prosjektresultat og forskning 
som pågår.

– Jeg forstår nå hvor sammensatte 
utfordringer personer og familier som 
berøres av DM1 har, sier Tone. 

Flere prosjekter ble presentert  
i korte trekk:

•  "2 and 6 minutes walk test"
•  Håndortosebehandling for gutter 

med Duchennes
•  Myasthenia Gravis i Danmark
•  Å leve med ALS i Sverige
•  Irene Lund fra NMK i Tromsø pre-

senterte e-læringsprogrammet PUST

Foredragene fra konferansen vil bli lagt 
ut på nettsidene til Nevromuskulært 
kompetansesenter i Tromsø.
Mer info:
Diagnoseinformasjon om Dystrofia 
Myotonika
Diagnoseportrett DM – I denne filmen 
møter vi Marie Bø som har diagnosen 
Dystrofia Myotonika

Fagkveld om genetikk
Tretti personer trosset uværet Petra, tok svømmeføttene på – og 
fant (vann)veien til Hokksund denne kvelden for å høre professor 
Arvid Heibergs foredrag om genetikk.

Alle vanlige celler hos mennesker 
inneholder 46 parvise kromoso-

mer. 22 kromosompar er identiske hos 
kvinner og menn. Hos kvinner er det 
siste kromosomparet satt sammen av to 
x-kromosomer. Hos menn er det siste 
paret satt sammen av et X-kromosom og 
et Y-kromosom.

23 kromosompar
Hvis vi ”pakker ut” nesten en hvilken 
som helst celle i kroppen vår, finner vi en 
cellekjerne i midten. Inne i cellekjernen 
ligger de 23 kromosomparene. Hvert 
kromosom består av en sammenrullet 
DNA-tråd. Denne tråden inneholder 
gener. DNA overfører informasjon om 
arveegenskaper fra én generasjon til den 
neste.

Hva er mutasjoner?
Fagfeltet genetikk utvikler seg voldsomt, 
med store internasjonale prosjekter, for å 
finne viktige gener. Hele det menneske-
lige arvematerialet er på ca. 22 000 gener. 
Feil som oppstår i genene kalles mutasjo-
ner. Gensekvensering er et annet ord for 
kartlegging av gener. Maskiner som gjør 
slik kartlegging mulig, har i løpet av det 
siste tiåret utviklet seg med rasende fart.

Nye muligheter
Raskere maskiner kan gjøre det lettere å 
bidra direkte til pasientbehandling. For 
eksempel hos mennesker med sjeldne, 
arvelige nevromuskulære sykdommer. 
Mange må gjennom en veldig omfattende 
diagnostisering, som for eksempel nevro-
grafi og muskelbiopsier. Genetikken har 
ofte kommet sent inn i bildet. Nå åpner 
det seg muligheter for at genetikken kan 
komme inn på et tidligere tidspunkt, og 
spare pasientene for mange ubehagelige 
undersøkelser. 

Enklere å sekvensere
Teknologien på feltet er i rivende utvik-
ling. Å sekvensere gener tar i dag mye 
kortere tid og gjøres til en langt billigere 
penge enn for bare noen få år siden. 
Heiberg tok seg god tid og svarte utfør-
lig på de mange spørsmålene fra salen. 
Etter foredraget fikk vi servert snitter, og 
utvekslet erfaringer rundt det store og 
kompliserte temaet genetikk.

For dere som behersker engelsk finnes det 
en nyttig amerikansk nettside om klinisk 
forskning på ulike sykdommer :  
https://clinicaltrials.gov 



Vi ønsker velkommen til Aktiv Uke for hele familien, 11.-18. juli 
2016. Den vil foregå på Musholm Bugt Feriesenter, som ligger  
idyllisk og landlig til på Sjælland i Danmark. 

Stedet eies av Muskelsvindfonden, og 
er derfor godt tilrettelagt for muskel-

syke. Det er blant annet elektriske senger, 
takløfter, tilrettelagte bad og mulighet for 
stellebenk i alle leilighetene. Personlige 
hjelpemidler må medbringes av de en-
kelte deltakerne. For mer info om stedet, 
se www.musholm.dk.

Program for uka
Programmet vil bestå av utflukter, 
foredrag, erfaringsutveksling og sosialt 
samvær. Det vil bli arrangert aktiviteter 
for barna og mye moro for hele familien. 
Mer informasjon vil bli lagt ut på FFM 
sin nettside fremover.

Fellesassistenter
Vi vil ha med mange fellesassistenter. 
Fellesassistentene er familieukas gode 
hjelpere, de er overalt for å gjøre uka til 
en god opplevelse for alle deltakerne. De 
som har behov for egen assistent vil få 
dekket reise og opphold for disse. 

Påmelding
Bindende påmelding innen 15. februar 
2016. Bruk følgende link:

http://goo.gl/forms/pCtOinBvmi

Får du problemer med nettskjemaet, så 
gi oss beskjed! Egenandel er 2500 kroner 
per voksne, og 1500 kroner per barn. 
Deltakerne får dekket 2 kr per km i kjø-
regodtgjørelse til og fra Musholm Bugt. 
Hvis det er noen som ønsker å ta båt/fly/
tog, så ta kontakt med Familieukekomi-
teen. Billetter som kjøpes uten avtale med 
komiteen vil ikke bli refundert.

Spørsmål om uka?
Program for uken og mer info om reise/
opphold sendes ut til deltakerne etter at 
påmeldingsfristen er gått ut.
Hvis du har spørsmål angående Aktiv 
Uke-16, send oss en e-post til:  
aktivuke16@ffm.no 

Aktiv Uke-fondet
Vi ønsker at så mange som mulig 
skal ha muligheten til å delta på Ak-
tiv Uke 2016. Derfor har vi opprettet 
et fond der det går an å søke om å få 
dekket hele eller deler av egenande-
len. Søknad sendes  
aktivukefondet@ffm.no

Opplysningene som sendes er taus-
hetsbelagte, og det er kun leder av 
FFM og leder av Familieukekomiteen 
som har tilgang til opplysningene. 
Opplysningene som mottas vil bli 
slettet med en gang søknadene er 
besvart. 

Vil du være fellesassistent på 
Aktiv Uke 2016?
Vi trenger mange kreative og sprud-
lende fellesassistenter til Aktiv Uke 
2016. Assistentene går i turnus, og 
arbeidsoppgavene er varierte og 
artige: Holde hobbyverksted med 
barna, bli med på strandturer, assis-
tere under utflukter og handleturer, 
arrangere spillkvelder, filmkvelder, 
assistere under grilling og annen 
matlaging med mere, rett og slett ha 
det gøy sammen med deltakerne!

Er du ansvarsbevisst, kreativ, selv-
stendig og liker å omgås mennesker i 
alle aldre, er dette noe for deg. Send 
en e-post til aktivuke16@ffm.no der 
du forteller litt om deg selv, og hva 
du kan bidra med. Aldersgrense på 
fellesassistentene er 16 år (født i løpet 
av 2000).

NYTT FRA FFM

Håper vi sees i Danmark til sommeren!
Hilsen Laila , Eivind, Lise, Elisabeth, Bjarthild og Guro
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Invitasjon til 
Aktiv Uke for familier 

sommeren 2016
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Lise Connelly i UsA:

Deltar i et stort  
forskningsprosjekt

TeKsT: LISE CONNELLY   
FOTO: PRIVAT og COLOURBOX Som en av veldig få i Europa er jeg invitert til å 

bli med i et forskningsprosjekt i USA. Prosjektet 
er finansiert og utøves av National Institutes of 
Health (NIH).  

Jeg har diagnosen Central Core 
Disease med RYR1. Det som skal 
testes, er medisin mot tretthet/fatigue 

som er en konsekvens av RYR1, og ikke 
selve muskelsykdommen. Medisinen skal 
minke fatigue, noe som kan føre til at jeg 
klarer mer i hverdagen. Og allerede halv 
åtte om morgenen var vi i gang første 
dag. Masse medisinske prøver og en 
fysisk test. Senere fulgte ulike tester, og 
blant annet kvalitative intervjuer av hver 
enkelt. Det første programmet varte fra 
27. september til 1. oktober.

Spent og forventningsfull
Hva har jeg egentlig begitt meg ut på? 
Sannheten er at jeg ikke helt vet. Men er 
det en liten sjanse for at denne nye medi-
sinen kan redusere symptomer og bremse 
den negative utviklingen, er jeg ”all in”. 
Ting har gått veldig fort. I løpet av tre 
uker fikk jeg tak i alle nødvendige papirer 
fra ulike leger, fikk kjøpt reisedokument- 
er og sortert kalenderen min. Det gikk 
mot all forventning veldig greit. 

Jetlag og amerikansk fotball
Så da satt jeg der … i Washington DC, 
på en sportsbar som sender amerikansk 
fotball på alle TV-skjermer. En sport jeg 
innså jeg ikke kan noe som helst om. Jeg 
innså også at jetlag kanskje kom litt over-
raskende. Det å reise mellom tidssoner 
og ligge seks timer etter norsk tid, var 
hardere enn jeg trodde. 

Snudde døgnet på hodet
Når klokken nærmet seg 19 lokal tid, var 
jeg så godt som ferdig, og klokken 3 på 
natten var jeg lys våken. Det positive var 
at jeg fikk mye ut av dagen, siden jeg var 
oppe før klokken er 6 lokal tid.  Men hva 
skal man finne på i Washington så tidlig 
om morgenen. Ingenting åpner før 10. 
Det var bare å roe ned og se nyheter på 
TV.

Stolt over å kunne bidra
Jeg er stolt av å kunne delta i dette 
forskningsprosjektet. Føler meg heldig 
som kan bidra til håp for mange. Det er 

utallige tester som danner grunnlag for 
et slikt prosjekt. Det var tett program 
på fire dager, med flere tester hver dag. 
Noen er helt greie, og gjør meg ingenting, 
mens andre var litt mer ubehagelig. Men 
ingenting var direkte vondt.  

Mange forskjellige tester
Det er utført EKG, Ultralyd, EIM, MRI, 
blodprøver, spytt, Biodex-test, fysio-
logisk test, oksygenopptak, etc. Masse 
tester nøye utført med millimeter mål og 
presisjon.  Noen av testene var jeg bare 
passiv, som på ultralyd og EKG, mens 
andre tester var aktive tester med shorts 
og joggesko.

Placebo eller ekte gruppe?
Uansett blir det spennende tider frem-
over. Virker medisinene som forventet? 
Havner jeg i placebo eller den ekte grup-
pen?  Det jeg vet, er at jeg skal tilbake 
om 6 måneder, litt mer forberedt da enn 
denne gang. Da begynner den virkelige 
testen. Med medisin. 

Lise Connelly deltar i et stort forskningsprosjekt i Washington DC



Et år har gått siden jeg ble leder i 
FFMU, og tiden har gått raskt. Det 
er snart jul igjen! Jeg er kanskje litt 

tidlig ute til å komme i julemodus, men 
jeg ser frem til å få opp juletre, pynte det, 
lage alle varianter av julekaker, kjenne 
lukten av pinnekjøtt og karamellpudding, 
og sist, men ikke minst, tilbringe tid med 
familien min. 

Når man har en muskelsykdom, er det 
viktig å ha en støttende familie, og jeg 
har vært veldig heldig med min. Jeg har 
en far som hjelper meg med praktiske 
ting, som å bygge ramper, og en mor som 
hjelper meg med for eksempel å skrive 
søknader. For meg er julen den tiden 
jeg viser takknemlighet ved å tilbringe 
tid med dem, og gi dem gjennomtenkte 
gaver jeg vet de setter pris på. 

Dersom du ikke skulle være like heldig 
som meg med en støttende familie, finnes 
det heldigvis andre alternativ til hvor 
du kan få hjelp. Du kan for eksempel få 
opprettet en ansvarsgruppe. Men om du 
har ting du ønsker eller trenger å ordne 
selv, men trenger litt tips for å få til, kan 
du sende FFMU en epost og spørre om 
vi kan skaffe oss litt kunnskap rundt det 
du lurer på og legge det på vår nye blogg! 
Dersom DU lurer på noe, er det garantert 
flere som lurer på det samme. 

Med bloggen vår ønsker vi å komme med 
tips og triks som kan hjelpe våre med-
lemmer, og vi tar gjerne imot tips til hva 
dere ønsker vi skal skrive om. Om du har 
noe på hjertet som du vil dele med andre, 
kan du også sende det til oss, så kan vi 
publisere det. Sjekk bloggen på  
ffmu.blogg.no

Med vennlig hilsen
Line Nordal
Leder, FFMU
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Line Nordal, leder FFMU

NYTT FRA FFMU

"FFMU-erne dro på tur, med ambassadørene på 
lur. Der hadde de møte, og alle var søte og holdt 
på til melka ble sur."

Styremøteturen på Sjusjøen 11.-13. 
september foregikk i et litt annen 
setting enn det vi tidligere har gjort. 

Vi bestemte oss for å reise på en hytte på 
Lillehammer i stedet for hotell. Det er 
alltid spennende å prøve noe nytt, og på 
denne måten kunne vi også kombinere 
styremøtehelgen med en ambassadør-
helg.

Fredag kom alle barna med stil bortsett 
fra Ingebjørg, hun hadde ikke bil. Mens 
Randi, Ingebjørg og assistent Joakim var 
på butikken og handlet nok mat til hele 
Afrika, slo alle seg til rette og sank sakte 
inn i hyttemodus. På kvelden hadde vi 
kurs og informasjonsmøte, etterfulgt av 
hyggelig prat og taco til middag. Alle var 
spente på å møte vesle Iselin, og vi hadde 
babykos og spill om kvelden. 

Lørdag startet vi med hjemmelaget felles 
frokost klokken 10.00 etterfulgt av styre-
møte, ambassadørmøte, kurs  
og hyggelig erfarings- 
utveksling. Middagen  

besto av biff, og da tidligere nestleder, 
Gustav Granheim hørte om biffen, 
bestemte han seg for å komme og “crash 
the party”. Etter at vi alle var mette og 
gode, satte vi frem alt vi hadde av dessert 
og snacks og koste oss med spillet “Cards 
against humanity”. Ut over kvelden la 
noen seg tidlig, noen sent, mens noen 
sovnet på sofaen.

Søndag startet vi med felles frokost. Mat 
som ble til overs, ble delt mellom alle 
deltakerne. Så ble det kurs om artik-
kelskriving ved Randi Nordnes, der vi 
skrev en kladd av denne artikkelen. Alle 
samarbeidet og lærte av hverandre. Etter 
en evaluering kom vi frem til at hyttetur- 
en var “helt ok”. Faktisk mye mer enn ok. 
Det ble mer intimt og hyggelig, og alle 
storkoste seg i joggebukse og pysjamas. 
Programmet gjennom helgen måtte juste-
res litt ettersom matlaging og rydding 
tok litt lenger tid enn planlagt, men alt i 
alt var helgen vellykket. Vi dro hjem med 
motivasjon til å ta fatt på nye oppgaver, 
og takker alle for laget for denne gang.

styre- og ambassadør- 
møte i pysj

TeKsT: RANDI NORDNES, LINE NORDAL, REBECCA HARCOURT, SVENN-OLAV FROGNER, CAMILLA 
HANSEN, KRISTOFFER PEDERSEN BREDE, KRISTINA NØKLEBY NILSEN OG INGEBJØRG LARSEN VOGT

Foto: Colourbox



FFMUs  
nye  
baby
TeKsT:  LINE NORDAL

Under FFMUs styremøtetur 
var vi så heldige at vi hadde 
med oss en ekstra deltaker. 

Iselin, verdens mest fantastiske lille 
jente, har nylig kommer til verden, 
og vi gratulerer Rebecca Harcourt 
og Svenn-Olav Frogner med godt 
levert produkt. Hun er nå FFMUs 
lille baby, og vi gleder oss til å se 
henne vokse opp. 

Gratulerer så mye, Rebecca og 
SvennO, og lykke til videre med 
skjønne Iselin! 

Hei du, Iselin.

Når hadde du termin?

Mor’di er en lei melkemaskin.

er du keen på å bli min?

Hei du, Iselin.

Har du sett en delfin?

De er myke, som vaselin!

Akkurat som Mr. Been!

Hei du, Iselin.

Forsiktig når du drikker vin.

Du er som en kongepingvin,

og en liten søt jetmaskin.

Hei du, Iselin.

er dette urin?

På min datamaskin?

Hei du, Iselin.

Du er megafin!

Men nå må jeg gi deg tilbake.

Please, ikke grin!!
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Kristoffer  
trekker seg

Økonomiansvarlig Kristoffer Pe-
dersen Brede har sittet i FFMUs 
styre siden oktober 2014, og gjort 

en strålende jobb. Desverre har han ikke 
mulighet til å fortsette ut sin vervsperio-
de, og er nødt til å trekke seg fra styret. Vi 
skulle selvsagt ønske at han kunne vært 
med oss videre, men har full forståelse 
for at ting ikke alltid fungerer som plan-
lagt, og at tid rett og slett ikke strekker til. 
Kristoffer, vi ønsker deg lykke til videre 
med dine planer fremover, og takker deg 
hjertelig mye for din flotte innsats! 

Med vennlig hilsen
Styret i FFMU

FFMU med ny blogg
TeKsT:  LINE NORDAL

En blogg er 
opprettet, og vi 
ønsker at DU skal 

sjekke den ut! 

Vi i FFMU vil bruke 
bloggen som en måte 
å gi informasjon ut til 
våre medlemmer om 
hva som skjer i styret 
o.l, men vi ønsker også 
at våre medlemmer skal 
kunne dele sine histo-
rier med, og gjennom 
oss. Vi vil i tillegg legge 
ut diverse tips og triks, 
som vi tror at mange 
kan ha nytte av. Vi 
tar veldig gjerne imot 
forslag til ting vi bør 
skrive og få ut informa-
sjon om. 

Følg med på ffmu.
blogg.no, vi håper at 
bloggen kan bli et nyttig 
verktøy. Dersom du har 
skrevet noe relevant du 
ønsker å publisere, eller 
har forslag til hva vi bør 
skrive om, send det på 
mail: ffmu@ffm.no

styre- og ambassadør- 
møte i pysj
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Potten for 2014 ble langt fra brukt opp, og de forelø-
pige tallene for 2015 viser at det fortsatt er mye å gå på! 
FFO er opptatt av at ordningen blir benyttet når vi  
endelig har fått den på plass.

Universelle  
dokumenter
Boka Gode dokumenter, universelt 

utformet er nå kommet. Den er utgitt 
på Universitetsforlaget, og er en opp-
følger av suksessen Web og universell 
utforming. Morten Tollefsen er forfatter. 
Han er Norges fremste ekspert på univer-
sell utforming av dokumenter. Boka er 
lettlest, lærerik og inneholder mye du kan 
bruke i praksis for å lage gode dokumen-
ter. Den bør derfor ligge på pulten til alle 
som arbeider med digital dokumentbe-
handling. Den er lærerik for både den 
erfarne og den mindre datakyndige.

Du får tips og framgangsmåter om 
hvordan tekstdokumenter, regneark og 
presentasjoner kan gjøres universelt 
utformet. Du vil erfare at det ikke er spe-
sielt vanskelig, og bonusen er at det du 
lager vil fungere for personer med ulike 
ønsker og behov. Konkrete framgangsmå-

ter er laget for Microsoft Excel, Microsoft 
Word, Microsoft PowerPoint og Adobe 
Acrobat, men mye av det som står i boka 
er aktuelt uansett hvilken programvare 
du bruker.

Kurs for barn, 
unge og voksne 
med Beckers 
muskeldystrofi

Målgruppen er barn, unge og voksne 
med Beckers muskeldystrofi og 

deres familier og tjenesteytere. Tids-
punkt: 18.-22. januar 2016, Søknadsfrist: 
20.11.2015.
Kursets målsetning:
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler 
og andre aktiviteter ønsker vi å gi oppda-
tert kunnskap om diagnosen og legge til 
rette for erfaringsutveksling om det å leve 
med Beckers muskeldystrofi.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Solvor 
Sandvik Skaar på sss@frambu.no eller 
praktisk ansvarlig Linda Elton på  
kurs@frambu.no. Du kan også ringe oss 
på telefon 64 85 60 00. Les mer:   
frambu.no

søk om aktivitets- 
hjelpemidler nå!

Hva er et aktivitetshjelpemiddel?
Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler 
som er spesielt utviklet for at personer 
med nedsatt funksjonsevne skal kunne 
delta i fysisk aktivitet. Du kan få aktivi-
tetshjelpemidler til å bedrive aktivitet 
alene eller sammen med andre. Dersom 
du kan bruke ordinært utstyr fra vanlig 
handel, men har behov for å få spesial-
tilpasset dette til deg, kan du få dekket 
utgiftene til tilpasningen. Du betaler 
da selv det ordinære utstyret. Du bør ta 
kontakt med hjelpemiddelsentralen på 
forhånd for å sikre at det er mulig å gjøre 
den tilpasningen som er nødvendig for at 
du skal kunne bruke utstyret. Eksempel 
på aktivitetshjelpemiddel kan være sykler, 
sykkelfront til rullestoler, piggkjelker, 

sitski, og rideutstyr. Dette er bare eksem-
pler, det er mange flere aktivitetshjelpe-
midler man kan søke om.
Kontakt FFO for mer info om ordningen.

Foto: aktiv-hjelpemidler.no

Apper for folk 
med funksjons-
nedsettelser

Appbibliotek.no er en nettbasert 
oversikt over apper for smarttele-

foner og nettbrett for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Nettsiden er et 
samarbeid mellom Statped og NAV. 
Appbiblioteket gir beskrivelse av apper 
for smarttelefoner og nettbrett for iOS, 
Andriod og Windows. Her finner du også 
artikler om tilgjengelighet og bruk av 
smartteknologi for mennesker med ulike 
funksjonsnedsettelser. Appbiblioteket eies 
og driftes av NAV Kompetansesenter for 
tilrettfelegging og deltakelse og utveksler 
innhold fra www.statped.no/Laringsres-
surs. Nettstedet er utviklet i WordPress av 
Funkweb Kompetanse AS. Nettstedet er 
utviklet etter retningslinjer for universell 
utforming.



Familieopphold på  

Valnesfjord
I samarbeid med Barnehabiliteringa ved Universitets-
sykehuset Nord-Norge (UNN) og Nevromuskulært kom-
petansesenter (NMK) var det i september et opphold for 
familier med barn med nevromuskulære sykdommer på 
Valnesfjord Helsesportsenter.

Fagfolk fra UNN deltok noen dager 
under oppholdets andre uke, der hele 

familier med foreldre og søsken var sam-
let. Valnesfjord Helsesportsenter ligger i 
vakre omgivelser, og et nydelig høstvær 
ga gode rammer for fysisk mestring og 
forelesninger om utfordrende tema.

Vi erfarte at ingen funksjonshindring var 
for stor for å kunne delta i de ulike akti-
vitetene, for eksempel sykling, padling i 
kajakk og kano, svømming og ridning. 
Inkludering og tilrettelegging var i fokus 
hos dedikerte ansatte ved Valnesfjord.

”Hvordan leve med sykdom i familien” 
og ”De vanskelige samtalene” var tema. 
Psykolog Torun Vatne fra Frambu fore-
leste for foreldre og fagfok om ”Hvordan 
snakke med barn?” og hadde også sam-
talegruppe både med søsken og barna 
med diagnose.

TeKsT: BRITT ÅS, RÅDGIVER, NMK

Vi fra UNN og NMK var vitne til mange 
positive opplevelser og mestring av 
ferdigheter, og takker for at vi fikk besøke 
familieoppholdet på Valnesfjord.WHEEL THE WORLD
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Tilpasset 
ferie i  
utlandet

På rullestolreiser.net kan du lese om 
det praktiske rundt det å reise i rulle- 

stol. Du kan også lese om steder i ulike 
land som skribentene har besøkt og  
erfaringene de har. 
Den engelske nettsiden for funksjons-
hemmede på ferie kan gi gode råd. Her 
kan du lese om feriesteder over hele 
verden, og få råd om internasjonale  
forsikringsløsninger. Les mer på  
www.disabledholidaydirectory.co.uk.  
Wheel the World er skapt av en gruppe 
norske rullestolbrukere, som liker å reise 
verden rundt. De ønsker at nettsidene 
skal være et sted hvor funksjonshem-
mede reisende kan dele sine erfaringer. 
www.wheeltheworld.net

Feriested for 
deg med  
funksjons-
nedsettelser

Feriestedet Gurvika ligger i Nevlung-
havn i Larvik kommune i Vestfold 

fylke, og er godt tilrettelagt for rulle-
stolbrukere. Stedet anbefales av FFM-
medlemmer. Gurvika har 
hele 19 utleiehytter, hvorav 
12 er vinterisolerte, 1 stort 
bygg med plass til 14-20 
personer, samt 1 bygg med 
eget kjøkken, beregnet for 
sosialt samvær med andre 
hytteleietakere. I tillegg 

er det et innendørs saltvannbasseng. 
Stedet er åpent hele året. 
Mer informasjon er å finne på  
http://gurvika.no/

Foto: Colourbox

F.v. Trude Løvli, sissel Hotvedt og Britt Ås,  
alle tre fra UNN/NMK

Torun Vatne, psykolog fra Frambu, foreleser
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tlf: 974 80 800
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!

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

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

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

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

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

Rehabilitering for barn og voksne 
med muskelsykdommer



Norges første ALS-seminar
I slutten av oktober arrangerte ALS-stiftelsen sitt første 
seminar i Norge. Støtte fra Helsedirektoratet bidro til et 
innholdsrikt seminar. 

Seminaret var for ALS-syke, pårø-
rende, barn og helsepersonell, og 
ble holdt på Radisson Park Inn på 

Gardermoen. 

Faglig høyt nivå
Deltagerne fikk høre foredrag om forsk- 
ningsprosjekter i Norge og på interna-
sjonalt nivå. Stiftelsen har faglige sterke 
samarbeidspartnere i arbeidsgruppen. 
Hjelpemidler ble gjennomgått, og det er 
viktig å alltid være på forskudd av syk-
dommen, selv om det kan være tungt. 

Positiv respons
ALS-syke Jarmund Veland holdt et 
gripende foredrag om hvordan han har 
levd med ALS i flere år. Han viste at man 
kan leve godt med sykdommen. Vi hadde 
ordnet med en prest, og deltakerne fikk 
tilbud om en samtale. Ellers ble det gitt 

TeKsT: HANNE B. AUGDAL

opplysninger fra ULOBA, TOBII og Abi-
lia, og det var flere stands på seminaret.
Vi har fått positive tilbakemeldinger, og 
fått med flere som ønsker å være med og 
gjøre ALS kjent i Norge. Selv om man 

ikke har funnet en løsning på ALS-gåten, 
hjelper det mye med en samling hvor vi 
møter andre i samme situasjon. Det har 
gitt oss ny motivasjon og ståpå-vilje i 
kampen for ny forskning og kur!

I "På tampen" presenterer vi saker som fortjener ekstra honnør.  Vi starter 
med ALs-stiftelsens første seminar i Norge, som samlet 185 deltakere.  Mona 
Bahus, primus motor i stiftelsen, har bidratt med å innhente tekst og foto.
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På tampen

Eget opplegg for de yngste
Vi ønsket å gi barn og unge som er 

pårørende til ALS-syke en helg 
med positive opplevelser. Dette 

var en unik mulighet til å bli kjent med 
jevnaldrende i samme situasjon. Arran-
gementet ga dessuten foreldrene mulig-
het til å delta på foredragene.

Kreativt verksted
Mens foreldrene hørte på foredrag var vi 
på naborommene og drev med aktivite-
ter og leker. Lørdag startet med kreativt 
verksted, der vi laget pynt til Halloween, 
malte på vesker og laget smykker og 
armbånd. Vi dekorerte blant annet en 
veske, som ble overrakt Stiftelsens leder, 
Mona Bahus, under lørdagens middag 
som takk for innsatsen for ALS-syke og 
deres familier. 

Klovnen Silja
Barne- og ungdomsgruppen var opptatt 
av at dette skulle være barnas arrange-

ment. Da er det en selvfølge at vi legger 
opp til at barna er med å bestemme noe 
av hva vi skal gjøre. Vi lekte gjemsel, 
rødt lys og spilte memospill, men dagens 
høydepunkt var besøket av klovnen Silja, 
som underholdt med trylleshow og bal-
longkunster. 

Mest for de minste
Arrangementet var for barn og unge i 
alderen 4-23 år, men aktivitetene var 
mest tilrettelagt de minste. Neste gang vil 
vi tilpasse aktivitetene mer til de eldre. 
Samtidig ser vi at det er blant de minste 
behovet for aktiviteter er størst. Fokus var 
å ha det gøy, og bortsett fra klovnen sto vi 
selv for aktivitetene. Vi har fått flere gode 
tilbakemeldinger, og Barne- og ungdoms-
gruppa tar med seg erfaringene for å lage 
et enda bedre opplegg neste gang. 

Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe



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

generelt og om din diagnose spesielt.
•  Tidskriftet Muskelnytt med nyttig infor- 

masjon og foreningsstoff fire ganger i året.
•  Tilbud om kurs, informasjonsmøter  

og sosiale sammenkomster.
•  Tilbud om å treffe andre i samme  

situasjon.
•  Mulighet til å arbeide aktivt for dine 

interesser regionalt og/eller nasjonalt.
•  Noen som jobber aktivt for deg.

Foreningen får:
•  Økonomisk støtte
•  Økt gjennomslags- 

kraft overfor myndigheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

•  Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

•  Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

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

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

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

gI eN gAVe!
Vi er takknemlige for 
alle gaver til FFM og 
Forskningsfondet.

Gaver til FFM
Gaver til foreningen er 
kjærkomne bidrag til 
arbeidet vårt.

Dersom du ønsker å 
gi en gave til FFM kan 
denne innbetales til konto 
7874.06.26255.
Gavene benyttes direkte til 
tjenester og samlinger for 
medlemmene. Du kan gi 
frie gaver eller gaver som 
nevnt nedenfor.

Gaver til Forsknings-
fondet om nevro- 
muskulære sykdommer
Like kjærkomment er  
gaver til Forskningsfondet. 
Gavene innbetales til konto 
1600.47.91197.

Gavene tillegges kapitalen 
og øker avkastningen som 
tildeles ulike forsknings-
prosjekt. Du kan gi frie 
gaver eller gaver som nevnt 
nedenfor.

Skattefradrag for gaver
Ønsker du skattefradrag 
må du oppgi fødselsnum-
meret ditt. Økonomiske 
bidrag til FFM kan føres 
som fradrag på selv- 
angivelsen. Skattelovens 
§ 44, 5. ledd, sier at dette 
gjelder alle gaver over  
kr 500,-. For beløp over  
kr 10 000,- gjelder  
spesielle regler.

Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere  
gaver til FFM og/eller 
Forskningsfondet, oppgir 
du i testamentet at gaven 
skal gå til:
Foreningen for Muskelsyke 
eller Forskningsfondet om 
nevromuskulære sykdom-
mer, Fekjan 7,  
1394 Nesbru.

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

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

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

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

Ta kontakt med oss for 
informasjon,  
telefonnr.: 411 90 702,  
e-post: ffm@ffm.no og 
fondet@ffm.no.

FFM OMFATTeR FØLgeNDe 
NeVROMUsKULæRe  
sYKDOMMeR:

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

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

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

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

Sykdommer ved overgangen  
nerve-muskel
Myasthenia gravis, LEMS  
(Lambert-Eaton Myasthenic Syndrom) 

Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

Perifere nevropatier
Hereditær motorisk sensorisk nevropati 
type 1 og 2 (HMSN 1,2 Charcot-Marie- 
Tooth), også kalt peroneal muskel-
dystrofi, MSN 3-Dejerine- Sotta type, 
Friedreichs ataxia, Refsums sykdom, 
m.fl.

Metabolske forstyrrelser
Omfatter en rekke mangelsykdommer 
bl.a. phosphorylase deficiency, acid  
maltase deficiency, carnitine deficiency,  
phosphofruktokinase deficiency, 
endokrine sykdommer i hypofysen, 
skjoldbruskkjertelen og biskjoldbrusk-
kjertelen, og familiær periodisk parese 
(flere typer).

I tillegg kan nevnes arthrogryposis 
multiplex congenita, en følgetilstand av 
flere muskelsykdommer, bl.a. congenitt 
muskeldystrofi og spinal muskel-atrofi.
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TILLITsVALgTe I FOReNINgeN FOR MUsKeLsYKe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varamedlem: 
Laila Moholt
Tlf.: 922 91 438
E-post: lail-moh@online.no

Likepersonsutvalget

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

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

Likepersonskoordinator:
Guro Skjetne

Medlem:
Laila Bakke

Medlem:
Bjarthild Slagnes

Medlem:
Tore Ødegård  

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

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

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

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

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

Varamedlem:
Ida Tvedt

Valgkomiteen:

Leder: 
Ola Schrøder Røyset

Medlem: 
Gabriel Wilhelmsen Hoff

Medlem: 
Karin Margrethe  
Dons Ranhoff 

FFM i Agder
Tonny Fløystad
Høyåsen 1
4843 Arendal
Tlf: 37 01 63 41 / 908 80 245
E-post: agder@ffm.no

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

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

FFM i Hordaland, Sogn og 
Fjordane
Egil Hope
Nordåsgrenda 10
5235 Rådal
Tlf.:  911 29 759
E-post:  ffm.hordaland. 
sognogfjordane@gmail.com

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

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

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

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
Sigrunn Antonsen
Postboks 51
7631 Åsen
Tlf.:  916 08 794
E-post: sigrunn@alvolin.com

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

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

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

Kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

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

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Fylkesforeningene

Sentralstyret
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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

Muskelnytt ønsker alle 
lesere og medlemmer en 
god jul og et godt nytt år!
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