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Foreningen
for Muskelsyke

Smedsvingen 4, 1395 Hvalsttad
Tlf: 66 98 07 60
Fax: 66 98 10 02

E-post: ffm@ffm.no

Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042

Ta gjerne kontakt med FFM-kontorets ansatte:

Foreningen for Muskelsyke
(FFM) er interesseorganisa-
sjonen for muskelsyke i Norge.

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

Foreningen sprer kunnskap
om muskelsykdommer og muskel-
sykes livssituasjon, medvirker til
bedre behandlingsmuligheter og
støtter forskning omkring
muskelsykdommer. Foreningen
er med i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) og har
søsterorganisasjoner i en rekke land.

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

Line Wåler
Organisasjonssekretær
Tlf: 66 98 07 60/411 90 702
Tlf. tid: man. til ons., kl. 11–17
E-post: line.valer@ffm.no

Unni Tangerud
Regnskap og medlemsregister
Tlf: 66 98 11 41
Tlf. tid: man., ons., tors. kl. 9–15
E-post: unni.tangerud@ffm.no

Tone I. Torp
Forskningsfondet og Allums Legat
Tlf: 66 98 07 60
Tlf. tid: tors., kl. 10–14
E-post: fondet@ffm.no

Leder:

Kjære medlemmer

En sommer er over, og vi skal alle prøve å møte hverdagen igjen. Den 22/7 ble landet
vårt rammet av noe vi ikke trodde ville skje her nord. Hele landet har vært i sorg,
og stilt seg undrende til den grusomme handlingen, men trass i den grusomme
handlingen har vi klart å vise kjærlighet og samhold, ikke hat. Det er med stolthet
og ærbødighet vi har deltatt i ulike minnemarkeringer landet rundt.

FFMU har til tross for en noe lav oppslutning og den siste tids hendelser gjennomført
Aktiv Uke 2011 på Hove Leir utenfor Arendal.

De nye kontorene til FFM i Asker er nå ferdig innflyttet, og alle de ansatte har kommet
i orden. Kontorene fungerer bra, og er godt tilrettelagt for alle. Se egen reportasje i
bladet.

En av oppgavene i høst vil bli å få vår fylkesforening i Rogaland aktiv. Deler av
sentralstyret og en representant fra FFMU har sammen med Rossi Nilsen gjennomført
et info/oppstartsmøte. De som ønsker opplysninger, kan kontakte leder eller kontoret.

En annen stor begivenhet denne høsten er Fagkonferansen i Tromsø i oktober.
Der håper jeg mange av våre medlemmer vil delta.

Avslutningsvis vil jeg ønske alle en god høst, og minne om vervekampanjen, samt
komme med et ønske om at vi tar godt vare på hverandre i denne litt spesielle
perioden i vårt lands historie.

GOD HØST, ALLE SAMMEN.

Med hilsen Arne Fredrik VogtMed hilsenen Arne Fredririkkkkk VoVoVoVoVoVo

NY ADRESSE
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Foreningen vår har flyttet inn i nye
lokaler. Smedsvingen 4 i Asker
kommune er den nye adressen. De
fire på kontoret er kjempefornøyd.

Tekst av: Bernt Roald Nilsen

I begynnelsen av juni flyttet FFM inn i
nye lokaler, og da Muskelnytt besøkte
dem tre uker senere var det meste på
plass. Foreningen har nå inngått en
gunstig femårs leieavtale med Hvalstad
Forretningsbygg AS, som har tilpasset
lokalene for rullestolbrukere. Ca. 80 km2

lokaler består av tre kontorer, møterom,
lager og gang.

Sentrale, trivelige lokaler
– Vi er veldig fornøyd, her er det lyst og
trivelig, sier organisasjonssekretær Line
Wåler. Hvitmalt strie på veggene, blågrått
teppebelegg, ingen terskler, og mange
vinduer gjør at mye lys stråler inn den
junidagen vi besøker lokalene. Utenfor
er det grønne trær og stille og rolig.
Du parkerer enkelt, og lokalene er på
bakkeplan. Kommer du med bil, tar du

av fra E18 der det er skiltet til Slemme-
stad, holder deg i høyre fil, og tar av til
høyre ved en bensinstasjon etter hundre
meter. Etter ytterligere et par hundre
meter er du der. Altså like ved E18 uten
at du ser eller hører noe trafikk.

Flyttet seks ganger på 15 år
Når Muskelnytt nr. 3, 2011 kommer ut,
er alt på plass. En hyggelig gårdeier har
da stått på for å tilpasse og gjøre sitt
for at det skal være enkelt for våre
medlemmer å bruke lokalene. Det var
leder i foreningen som fant lokalene på
FINN. Lokalene er blitt noe dyrere
enn på Kolsås, men til gjengjeld mye
bedre tilpasset.

Nå håper de ansatte at foreningen blir
her en stund. Tone Torp som har vært
ansatt siden 1996 mener at FFM har
flyttet seks ganger på femten år. Fra
Frysja til Sandakerveien 99 til Sandaker-
veien 64 til Frysja til Berg til Kolsås og nå
til Asker. Ingen tvil om at mye har skjedd
siden starten i Sporveisgata!

LinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLinLineeee We We Wee WWe Weeee åleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåleåler tr trivrivvvvvvvveseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses i dddi di di diii diiiiiiiiii e ne ne nnyeyeye lokloklokloklokalealealealealealealene. DuDuDuDuDuDuDuDuDuDuDuDuDuDuDu parparparparparparparparparparparparparparparparkerkerkerkerkerkerkerkerkerkerkerkerkerkekerkerkerkerererererererererererer enkenkenkenkenkenkenkenkenkenkenkenkenkenkenkeltelteltelt
ogogogogogog loklokloklokloklokalealealealealealenenenenene erererer påpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpå bakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakkepkepkepkepkepkepkepkepkepkeppkepkepkepkekepkekepkekekepplanlanlanlanlanlanlanlanlan..

Nye lokaler for FFM

Nytt Fra FFM

Informasjon om «å late vannet»
Bare pisspreik-prosjektet kan tilby
orientering om prosjektet eller fore-
lesning om temaet «å late vannet».

Prosjektet er i regi av Foreningen
for Muskelsyke og finansiert av
ExstraStiftelsen. Å spre våre
erfaringer til fylkesforeningene eller
andre foreninger er kostnadsfritt.

Vi kan tilby:
– 1 times orientering om hva som finnes
på www.ffm.no – Bare pisspreik.
Vi tilbyr foreningene å bruke våre erfar-
ing som inspirasjon til medlemmenes
egen kreativitet.

– 2–4 timers seminar der vi kan utveksle
tips og erfaringer.

Vi deler våre erfaringer og løsninger –
deltakerne forteller om sine erfaringer
og løsninger.

Ta gjerne kontakt dersom vårt tilbud
høres interessant ut – så finner vi en
form som kan passe.

Kontakt Tone I. Torp, prosjektleder for
«Bare pisspreik - prate om å late vannet»
Tlf 951 64 848

Nytt telefonnummer
og ny adresse til
Foreningen for

Muskelsyke!
Det nye telefonnummeret
til FFM er 66 98 07 60.

Ny adresse er
Smedsvingen 4, 1395Hvalstad
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Prøv rullestolrugby!
I sommer ble jeg invitert til å prøve
rullestolrugby i Horten. Jeg sier aldri
nei til å prøve nye ting, så dettemåtte
jeg væremed på!

Tekst av: Lin Christine Solberg

Jeg møtte opp i Horten full av forvent-
ning, og med litt nerver. Jeg hadde fått
lite info om sporten før jeg møtte opp,
men jeg visste at det ikke var noe puse-
sport, så dette var spennende!

Jeg ble tildelt en rugbystol til låns og
fikk låne hansker. Rugbystolen er robust,
og du er nødt til å klare å trille på egen
hånd. En forutsetning for å spille rulle-
stolrugby er at man må ha nedsatt funk-
sjon i hender eller armer. Man blir klass-
ifisert etter funksjon, fra 0,5–3,5, hvor 0,5
er om man har dårlig funksjon, og 3,5 er
litt bedre funksjon. En kjapp innføring
i regler ble gjennomført. 4 spillere på
hvert lag, man kan aldri ha mer enn 8
personer på banen samtidig (ut ifra
klassifiseringen), man kan ha ballen
i 10 sekunder før man må sprette
den eller sende den til noen andre
på laget, man kan ikke bruke mer
enn 40 sekunder på å score, man
scorer ved å rulle over en hvit
strek mellom noen kjegler, det

er absolutt lov å kræsje, og mye av spill-
et går ut på å blokkere det andre lagets
spillere.

I den første kampen skjønte jeg ikke så
veldig mye, og mitt lag tapte 3–10. Den
neste omgangen skjønte jeg litt mer, men
vi tapte igjen. Denne gang hårfint: 6–7,
og jeg klarte faktisk å lure inn ett av de 6
målene!

Jeg var helt gåen i armene etterpå, og
blåmerkene på overarmene vitnet om at
jeg hadde spilt med innlevelse!
Likevel var det verdt
det å bli karak-
terisert som
50 %

smurf de etterfølgende dagene, for dette
er en fantastisk morsom sport!!

Per i dag møtes spillerne i en treningshall
i Horten hver onsdag kl. 18.30–20.00, og
i sommer blir det trening i Fredrikstad –
det er mulig å møte opp og prøve om du
vil det!

Ta kontakt med Gunhild Bottolfsen på
telefon 986 85 820 eller gunhild63@gmail.
com om dette er noe for deg – eller om du
bare er nysgjerrig og vil se på en trening!

«
Det er

absolutt lov
å kræsje!



– Fredrik er årsaken ogMaria
eksperten, svarer Ole når vi spør
hvorfor han skrev enmasteroppgave
om hvordan grunnskolen oppleves
av elever med FSH.

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

I 2005 haddeOle studert spesialpedagogikk
noen år ved Høgskolen i Østfold. Nå var
det klart for Master, men han var usikker
på hva han skulle skrive om. Etter et
familiebesøk på Frambu visste han.
Spesialpedagog Daniel Bohr kan det
meste ommuskelsykdommer, og kunne
forklare hvorfor Fredrik stadig vekk skrev
store bokstaver midt inne i ordene. Han
relaterte det til muskelsykdommen, men
verken lærerne eller vi hadde skjønt det.

Det er dette jeg skal skrive om, tenkte Ole.
EnMaster ommine egne, uten at det er
de jeg stiller spørsmål til i selve oppgaven!
Før jul i 2010 var han endelig ferdig, og
oppgaven inneholder mye nyttig infor-
masjon for foreldre med muskelsyke barn
i grunnskolen.

Familien Hagen på terrassen
Vi sitter på terrassen deres i Sellebak i
august 2011. Ole og hans Maria, og barna

Fredrik (16), Frida (14) og Alice (10).
Schæferen Bianca døser i skyggen, og
tenker kanskje på at hun snart skal bli
assistenthund, hun er med på et prosjekt
i regi av FFO. På bordet ligger en tjukk
permmed masteroppgaven til Ole. 208
personer i Norge har FSH, eller Facio-
scapulo-humeral muskeldystrofi, som
sykdommen egentlig heter. FSH angriper
primært muskler i ansiktet, skulderbuen
og bekkenringen. Fredrik og Maria har
FSH, de tre andre i familien er ikke
rammet av sykdommen.

En aktiv familie
Familien Hagen er like aktiv sommange
andre familier uten alvorlige sykdommer.
Ole jobber som kommunerevisor, Maria
er driftsingeniør. Både Maria og Ole
har vært aktiv i FFM i Østfold i mange
år, og Maria har sittet i Sentralstyret, og
er nå i Likemannsutvalget. Ole har hatt
økonomioppgaver både i Østfold og
sentralt, og nå sitter han i Valgkomiteen.
Mye av tiden går med til å ta seg av barna,
og en spesialtilpasset båt og campingvogn
er i flittig bruk. Sommerferien ble tilbrakt
i Spania, men da de kom hjem var
campingvogna stjålet. Det betyr mer-
arbeid, men Ole & Co skal klare det, også.
Campingvogna er viktig for å komme seg
ut og besøke folk.

Aha-opplevelser for Maria
Allerede i 1992 fant Ole ut at han ville
studere videre, og han har blant annet jobbet
som økonomikonsulent på Høgskolen
mens han har studert spesialpedagogikk.
Studiet har tatt tid, men nå er han i mål.
Når det gjelder masteroppgaven, ble
spørsmålene først testet på Maria og
Fredrik i pilotprosjektet, for å se om de
fungerte. Det gav Maria mange aha-
opplevelser og tanker om alt som kunne

vært gjort og sagt da hun selv gikk på
skolen, og for Fredrik skal det
forhåpentligvis være til hjelp fremover.
VerkenMaria eller Fredrik var blant de
spurte i selve masteroppgaven når pilot-
prosjektet var over.

Drøfting i familien…
Fem personer i Østfold med FSH og en
snittalder på 40 år ble plukket ut, og har
besvart en mengde spørsmål. Dette er en
kvalitativ undersøkelse, som krever lange
kommentarer og konklusjoner, og det
har vært mye jobbing før den endelig ble
godkjent før jul i 2010.

– Det var mye i meg som ble satt i gang
på nytt når Ole begynte på oppgaven, og
det har vært spennende å drøfte spørsmål,
svar og kommentarer, sier Maria. Hun har
lest alle svarene (de er anonyme) og brukt
mangfoldige timer til å drøfte og diskutere
med Ole, og av og til Fredrik. For Ole har
det vært helt fantastisk å haMarias erfaring
og ekspertise i huset, og hele prosjektet
har selvsagt gitt han detaljkunnskap om
hva de som han er glad i har vært gjen-
nom når det gjelder skolegang.

Oles viktige funn
Det er mange viktige funn i Oles Master,
det aller viktigste er å bli diagnostisert
så tidlig sommulig. To av de fem spurte
fikk diagnosen på et tidlig stadium, og
dro nytte av det. Når barnet først får
diagnosen, kan det vise seg at også andre
i familien har den. Et annet viktig funn
er at det er uhyre viktig å være åpen om
sykdommen og hvilke konsekvenser den
har. Her har jenter en fordel, de er flinkere
til å snakke. En av dem som ble intervjuet,
hadde ikke vært på do på skolen de ni
årene han hadde gått der fordi han ikke
turte å spørre om hjelp. Åpenheten gjelder

Det nærmeste
var det enkleste

Ole Hagens masteroppgave:

OlOlOlOlOlOleOlOleOleOlOlOlOlOlOleOleOleeeOleOleOleOleOlOlOlOl skskskskskskskskskskskskskrevrerevrevrevrerevrererevrevre mamamamamamamamastestestestestesteesteststesteroppgave om sinsinsine ee ee eee ee eeeeeegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegnegne.

6 MUSKELNYTT: nr. 3 – 2011



også bruk av hjelpemidler, flere føler seg
mindre bevegelseshemmet etter å ha fått
elektrisk rullestol. Det kan være befriende,
samtidig som det er viktig å gå så mye som
mulig.

Bedre dialog hjem-skole
Resultatene viser at skolen i større grad
bør sette seg inn i sjeldne diagnoser når
de har en slik elev. Det er også viktig at
foreldrene informerer skolen så tidlig som
mulig, det vil gi eleven en bedre skoledag.
En bedre tilpasning av lokaler og tilgang
til hjelpemidler og fysikalsk behandling
er et annet viktig felt. Her har Universell
utforming, som for øvrig er lovfestet, hatt
stor betydning.

Fysisk aktivitet i gymtimer og friminutt
kan også være et problem. Muskelsyke
elever blir ofte fritatt for gym, og står
kanskje og ser på i friminuttet fordi de blir

fortere slitne. Det gjelder å være opp-
finnsom, en muskelsyk kan for eksempel
brukes som dommer når de andre spiller
ballspill. En av de spurte hadde strøket
i gym, mens en annen fortalte om å bli
mobbet av læreren. Det handler i det hele
tatt om å gjøre hverdagen lettere for den
enkelte. To sett lærebøker, ett på skolen og
ett hjemme, kan være en løsning for én,
mens taxi til og fra skolen kan være en god
løsning for en annen.

Stolt over familien
FSH er langsomt fremadskridende, og
den kan variere. Den starter som oftest i
tenårene, og jo tidligere den starter jo mer
alvorlig er den. Fordi sykdommen ofte
trer frem når barn og ungdommer går
på skolen, er Oles masteroppgave ekstra
viktig. Han er stolt over det han har
funnet ut, og det med rette. Men han er
enda stoltere over familien, og det de får

til. Han ogMaria har klart å finne en fin
balanse mellom bruk av assistenter og
det å være selvhjulpen. For Fredrik er det
ingen tvil om at Oles master vil ha stor
betydning. Så det nærmeste var ikke bare
den enkleste løsningen for Ole. Det var
også den beste.

Oles
Masteroppgave
gaMariamange
aha-opplevelser
og tanker…

«

OlOleOleOleOleOlOlOleeOlOleOlOleOleOleOle,,,,,,,,,, FreFreFreFreFreFreFreFreFreFreFreFreFrFrFreFreFreFredridridridridrdridridridrdridridridrdriidrdrdridrdr k (k (k (k (k (k (k (k (k (k ((k (k (kkkk (k (16)16)16)16)16)16)16)16)16)16)16)16)16)16)16)16)16)16),, AlAliAlAliiiAlicecececece (10(10(10(10(10(10(10(10),),),),),),), FriFriFriFriFriFrFrFr dadadadadadadadadadadadadada (14), Mariaaa ogogogogogogogogog scscscscscscscscscschæfhæfhæferennn BBBBBBBianianianianianca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.ca.
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Hobbyaktiviteter som krever lite styrke eller
bevegelse.

1. Nåletoving/nålefilting
I stedet for å tove med vann og såpe – noe som er svært tungt
– er det mulig å tove ved å bruke filtenål. Nålen er spiss, har
mothaker og kan utstyres med ett lite håndtak. Ved å stikke
nålen gjentatte ganger inn i ullen, vil nålen filte sammen
fibrene og en kan lage forskjellige former eller figurer. Det er
også mulig å bruke flere farger ull sammen.

2. Hekling
Hekling trenger ikke være store klesplagg eller duker. Ved å
hekle små arbeider blir det ikke tungt å holde. Hva med en
blomst med sikkerhetsnål bak? Kan brukes til pynt på klær,
vesker etc. Arbeider kan deles opp i flere deler der en evt kan
få hjelp av gode venner til monteringen. Garn som er godt
tvunnet og glatt er enklere å hekle med enn andre «fancy»
garntyper.

3. Digiscrapping
På internett finnes det flere programmer for å scrappe på
PC'en. Da kan du lage spennende fotobøker av bildene dine.
Du designer hver side for seg og lagrer denne som ett nytt
bilde. Når du har nok sider til boken, er det bare å bestille en
fotobok fra en fotobutikk og bruke sidene/bildene som sider.
Kom i gang ved å Google «Digiscrapping» og se om du finner
linker av interesse.

4. Radiostyrte biler, båter, fly...
Det finnes mange utforminger av radiostyringen til forskjellig
utstyr. Her gjelder det å prøve seg fram hva som fungerer for
den enkelte. Flere steder i landet er det egne RC-klubber som
har medlemskvelder eller konkurranser. Her kan du treffe
andre som dyrker samme interesse og utveksle
erfaringer eller prøve andres utstyr.

5. Kitt eller leire
Det er mange typer leire i hobbybutikkene. Alt fra den som
enkelt brukes av barn til mer avanserte som krever steking
i spesielle ovner. Noen er harde og vanskelige å bearbeide,
mens andre er mykere. Her er det viktig å prøve seg fram
for den enkelte. Mange lager flotte smykker, skilt, knapper
m.m. av Fimo eller Cernit. Disse finnes i mange forskjellige
størrelser og kan «stekes» i vanlig stekeovn. Det finnes også
selvherdende leirer som ikke krever steking.

SMARTE
TING Hobbyaktiviteter

Ergoterapeut i Sola kommune
Tone Edvardsen:

1

4

5

2
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–Vi ønsker definitivt bedre kontakt
medmedlemmene våre. Vi oppfordr-
er dem til å ta kontakt med oss på
e-post eller telefon.

Leder Alf Are Skog leverer klar tale når
han skal snakke om arbeidet i fylkes-
foreningen i Hordaland/Sogn og
Fjordane. Foreningen har 200 medlem-
mer, og 10 % av disse bor i Sogn og
Fjordane. Nå ønsker han bedre kontakt,
ikke minst med medlemmene i Sogn og
Fjordane.

Kontortid hver tirsdag
– Vi disponerer eget kontor hver tirs-
dag i lokalene til FFO i Bergen, men
medlemmene våre kan nå oss på mobil
eller mail hele uka, sier Alf Are. Han vil
så gjerne at flere skal dra nytte av det
arbeidet de gjør. Bli en del av den gode
sosiale profilen foreningen har.
I snitt jobber han frivillig en dag i uka
for foreningen.

Populær juletrefest
De har 6–8 styremøter per år, men det
mest populære «møtet» er juletrefesten
i januar, der det har vært opptil 70
påmeldte. Ellers arrangeres årsmøte med
eget tema hvert år i mars eller april, og
en populær grillfest i juni. Høydepunktet
på høsten er enten en konferanse eller
et temamøte, det varierer. I år hadde de
også en vellykket busstur i Sogn og
Fjordane fylke i slutten av juli, der
oppslutningen kunne vært bedre ifølge
Skog.

Mangler mailadresser
– Våre utsendinger går på e-post, derfor
er det så viktig at vi får tak i epost-
adressene til medlemmene våre. Nå har
vi mailadresser til en tredel av dem, og
da går mange glipp av viktig informas-
jon, sier Alf Are. Fylkesforeningen har
blant annet sendt henvendelse til Bergen
kommune om BPA, og vil formidle
svaret fra kommunen videre på e-post.

For at så mange som mulig skal få denne
informasjonen, ber han medlemmene
sende sin egen e-post-adresse til
ffm.hordaland.sognogfjordane@gmail.com

Tilfredsstillende økonomi
– Vi er veldig opptatt av kontakt og
kommunikasjon, på den måten kommer
medlemmene lettere med i miljøet vårt.
Ellers må jeg gi ros til styremedlemmene
våre som stiller opp, og er med på å bidra
til at økonomien i foreningen er tilfreds-
stillende. Vi har kontroll på pengene og
til pålegg på skiva, for å si det sånn, sier
Alf Are Skog.

FFM i Hordaland/Sogn og Fjordane
utfordrer FFM i Troms og Finnmark

– Bruk foreningen vår!

–Våre utsendinger
går påmail, derfor er det
så viktig at vi får tak i
e-post-adressene
tilmedlemmene

våre.

«

Å drive en fylkesforening:
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Les om Laila Bakke-Larsens rehabilitering:

En forandring for livet!
– Når rehabilitering fungerer, kom-
merman hjem som et nytt og bedre
menneske. Etter oppholdet på Askim
Sunnaas har jeg fått mye bedre
livskvalitet. Tilbake kom energien,
målsettingen og lysten til å leve livet,
sier Laila.

Klinikk for nevrorehabilitering ved
Sunnas sykehus er i Askim. Navnet gir
ikke øyeblikkelig assosiasjon til muskel-
sykdommer, men de har et flott tilbud til
deg med muskelsykdom eller nevro-
muskulær diagnose. Klinikken ligger i en
gammel sykehusbygning, og man får
følelsen av å bli innlagt på sykehus.
– Første dag tenker man hva i all verden
har jeg begitt meg ut på, sier Laila, for så
å forsikre at et opphold der er verdt
innsatsen.

Tverrfaglig rehabilitering
Veldig ofte fokuseres det ensidig på
trening når man er på rehabilitering.
Som de fleste vet er det ikke så lett å
trene opp en muskelsyk kropp. For å få
bedre funksjon i dagliglivet må man ta
i bruk flere andre virkemidler. På Askim
har de den kompetansen som trengs for
å se hva som kan fungere for akkurat din
kropp, og ditt liv. – På Askim får du et
team bestående av lege, fysioterapeut,
sykepleier, sosionom, ergoterapeut og
psykolog. Resurspersoner som brukes
etter behov og kan gi deg en helhetlig
rehabilitering, sier Laila.

Skreddersydd opplegg
Teamet har ukentlige møter med deg, og
dere setter i samarbeid opp en plan for
oppholdet. Etter innledende samtaler
med de ulike fagpersonene får du et
program basert på dine behov. For noen
er fokus på fysioterapi viktig, for andre
ergoterapi. Noen diagnoser kan ha behov
for tett medisinsk oppfølging av lege og
sykepleier, mens andre trenger timer hos
sosionomen for å få hjelp til å få på plass
rettigheter. Skreddersyingen og den tette
oppfølgingen er nøkkelen til suksessen.

Lyttet til mine behov
– De som jobber her har kunnskap om
progredierende sykdommer, manglende

energi, og hvor vanskelig overgangene
kan være. Jeg slapp å forklare og være
redd for at de skulle slite meg ut, slik jeg
har opplevd på andre rehabiliterings-
steder. Isteden kunne jeg trygt overlate
til dem å belyse muligheter og begrens-
ninger, og vi kunne i samarbeid prøve ut
ulike ting. De presset meg ikke unødig,
men lyttet til mine behov. Noe som føles
veldig trygt og godt, og gjorde at jeg kom
hjem i mye bedre form enn da jeg dro,
sier Laila.

Ingen dødtid
På Askim Sunnaas kommer det nye
pasienter hver uke. De fleste er der på
4 ukers opphold, og noen på 2 ukers
kartleggingsopphold i forkant av re-
habilitering. Noen får lengre opphold
enn 4 uker, hvis det er behov for det.
Denne måten å ta opp på fører til at
du ikke tilhører en gruppe – på godt
og vondt. «Jeg har både erfaring med
gruppeopphold og mer individuelle
opphold. For meg var det ikke noe mål
å få nye venner, men å sette fokus på
egen prosess. Derfor fungerte dette fint.
Det var ingen tvungen sosialisering, og
det var lett å velge hvor mye jeg ville
involvere meg i de andre. For noen kan
det nok oppleves litt ensomt, tror jeg.
Det krever mer av deg selv, å ta initiativ
for å bli kjent, finne på noe. Samtidig har
vi jo alle ansvar for våre egne liv, og hva
vi ønsker å få ut av fritiden der. Før jeg
dro ble jeg advart av noen som hadde
vært der før om at det var mye dødtid
der – det merket ikke jeg noe til» ler
Laila, som rakk å lese 4 bøker, skrive 15
sider på Masteroppgaven og hekle ferdig
et skjerf og et par pulsvanter. Trikset var
å ta med seg noe å holde på med.

Tilpasset kosthold
Mange muskelsyke er opptatt av kost-
hold. På Sunnaas er det mulig å få
tilpasset kosthold, etter ulike dietter.
De har også kompetanse på å veilede i
forhold til ulike dietter hvis man ønsker
å prøve noe nytt.

Et pustehull i hverdagen
Et rehabiliteringsopphold er et pustehull
i hverdagen. Altfor ofte handler det om å

komme seg gjennom hverdagen. – På et
rehabiliteringsopphold er alt tilrettelagt,
du lever i en boble med fokus på deg selv.
Det kan virke ganske skremmende, men
samtidig utløser det ressurser du ikke
visste at du hadde. I alle fall gjorde det
for meg, forteller Laila. – Jeg sov, trente
og spiste. Snakket med andre pasienter
og fikk reflektere sammen med ergo-
terapeuten og psykologen. Hverdagen
hjemme kunne sees på med nye briller
– og jeg kunne gjøre noen valg for å sette
fokus på meg selv og mine behov, sier
hun.

Fokus på hele livet
Gjennom kartlegging av hverdagen og
bevisstgjøring av prioriteringer oppnås
en bevissthet om hva den enkelte vil med
livet sitt. Da er det lettere å stake ut kurs-
en fremover og gjøre de valgene som er
rett for deg. – Å få satt fokus på hele livet
– ikke bare trening, har vært viktig for
meg. På den måten har jeg fått på plass et
treningsopplegg som fungerer for meg,
og fått ryddet bort noe av det som stjeler
energi i hverdagen. Prioriteringene mine
har blitt klarere, avslutter Laila.

Oppholdet
utløste ressurser
jeg ikke visste
jeghadde

«
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Lailas rettigheter for
egen velferd

• Jeg trenger ikke oppgi en grunn
eller unnskylde det jeg sier eller
gjør.

• Jeg trenger ikke ta ansvar for å
finne løsninger på andres
problemer.

• Jeg har rett til å forandre mening.
• Jeg har rett til å gjøre feil og selv
ta ansvar for konsekvensene.

• Jeg har rett til å si: «jeg vet ikke»
eller «jeg forstår ikke» uten å
skammemeg over det.

• Jeg har rett til å forholde meg til
andre uten å være avhengig av
om de liker meg eller ikke.

• Jeg har rett til å si nei når det er
noe som ikke kjennes riktig for
meg.

• Jeg har rett til å ta vare på meg
selv.
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Aktiv Uke 2011
I år fant ungdommenes Aktiv Uke
sted på Hove Leirsenter på Tromøy
utenfor Arendal fra mandag 8. til
fredag 12. august.

Tekst av: Gustav Granheim
Foto av: Lin Christine Solberg, Lene
Henriksen og Ingebjørg Larsen Vogt

På grunn av en del utskiftninger i
komiteen kom vi dessverre sent i gang,
og det ble derfor ikke så mange påmeldte
som ønsket. Spørsmålet da ble om vi
skulle avlyse leiren, men vi bestemte oss
til slutt for at vi ville gjennomføre for
å vise at vi fikk dette til, og for ikke å
skuffe dem som faktisk hadde satt av uka
til leir, og gledet seg.

Variert og spennende program
På programmet sto:
– Bli kjent aktiviteter
– Demonstrasjon og testing av rulle-
stolrugby

– Bytur til Arendal med lunsj på Peppes
Pizza

– 71° nord-konkurranseaktiviteter
– Besøk i sommerfugl- og reptilpark
– Stranddag med båtkjøring, kano-
padling, bading og grilling

– Helikoptertur
– Foredraget «Bare pisspreik» med
Tone I. Torp

– Spill (Playstation 3, xBox, brettspill
etc), sandvolleyball, frisbee og masse
andre aktiviteter.

Særlig kan vel 71°nord-aktivitetene i
regi av Wannado nevnes. Alle har vel et
forhold til 71°nord. De fleste har lurt på
om det er noe de kunne ha deltatt på, og
de aller fleste av oss har funnet ut at det
er for de mest utholdende av oss.
Wannado fjernet intrigene, utstem-
mingen, slitet, blodsmaken og milene.
Igjen sto vi med utfordrende aktiviteter
med moderat ekstremfaktor. Vi fikk
spennende oppdrag, tankenøtter, og
kodeløsing, som laget måtte løse sam-
men for å komme videre. Vi ble delt inn
i to lag som skulle løse forskjellige opp-
drag, og det ble vektlagt at hver enkelt
på laget skulle bli utfordret, ikke minst
hevde seg – uansett fysiske forutsetning-
er. Det ble oppgaver både for de fysisk
sterke, de tekniske, de som husker godt,
de praktiske, de som tenker best og de
som liker å holde orden. Til slutt vant
lederlaget vel fortjent :-)

Slanger rundt halsen
Onsdag formiddag ble brukt i Hove
Sommerfuglpark. Navnet til tross,

mange sto nervøse i døra. For til
tross for mange flotte sommer-
fugler, parken inneholdt
også skilpadder, varaner
og slanger. Og disse siste
ble vist frem og lagt
rundt halsen på de tøffe
som våget - og det var
flertallet av oss. Under-
tegnede holdt seg ved
utgangsdøra!

Action i helikopter
Stranddagen startet med
kanopadling, sandvolley
og båttur før lunsj. Lunsjen
besto av grillmat, som Aren-

dal Catering sto for. De ordnet

for øvrig med all mat, både frokost, lunsj
og middag. Vi trengte kun å møte opp på
Hovestua i leirsenteret for å forsyne oss
og fylle sultne mager. Etter lunsj var det
en forventningsfull gjeng som møtte opp
på parkeringsplassen da Ronny Natvig
fra Noraviation landet sitt helikopter så
enhver deltaker fikk sveisen i ustand og
sand i trusa av vinden fra rotorene. Einar
ba oss dele oss i to lag; en for de tøffe
som ønsket en actionfylt tur og en for de
mer nervøse. I sistnevnte gruppe stilte
en kvinnelig assistent seg i ensomhet.
Resten av oss ville ha fart! Og det fikk
vi. I tillegg til flott utsikt over Sørlandets
skjærgård.

Flott leirsted
Hove som leirsted ligger nydelig til, og
er bra tilrettelagt for rullestolbrukere
med mange asfalterte veier og gangstier.
Området er stort, så det blir litt distanse
mellom de ulike husene, men vi fikk
to hus like ved siden av hverandre og
kun 3–4 minutter å gå fra til Hovestua.
Stranda var nær, og både der og ved
husene var sandvolleybaner og gress-
plener for diverse aktiviteter. Husene
var greit tilrettelagt for mennesker med
funksjonsnedsettelser. Det var køye-
senger på rommene, men de med behov
for det fikk låne egne elektriske senger av
kommunen som Hove var behjelpelige
med å få satt inn. I tillegg hadde vi stue,
kjøkken, wc, dusj og hc-bad i hvert hus.

Det var med vemod – etter å ha opp-
levd en spennende uke og knyttet nye
vennskapsbånd – de fleste dro hjem
fredag, enten med egen bil, fellesbuss til
Oslo, tog eller fly. Selv om vi var få, tror
jeg at alle var mer enn glade for at det
ble leir. Komiteen inkludert! :-) En stor
takk til fellesassistentene Jimmy, Iselin og
Anita!

Følgmed FFMU på Facebook
Her vil vi komme med en god del info
som ikke kom tidsnok til å bli med i
Muskelnytt.
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3. juli 2011 var en dato jeg hadde sett
fram til i mangemåneder. Jeg hadde
nemlig bestilt meg reise til Australia
for å besøke ei venninne som studerer
der.

Tekst av: Lin Christine Solberg

I perioden før reisen søkte jeg på en lett
manuell rullestol som passet mine behov
perfekt. Dette skulle imidlertid vise seg
å bli vanskeligere enn jeg hadde trodd,
da rullestolen ikke var prisforhandlet og
måtte søkes dispensasjon for. Dette tok
MYE lengre tid enn jeg hadde trodd, da
NAV ikke har samme definisjon på ordet
«haster» som det jeg har. Problemet løste
seg likevel, og jeg fikk etter mye om og
men lånt med meg en «lett» rullestol på
18 kg. Bedre enn ingenting!

Hoppet i fallskjerm!
Selve reisen fra Oslo til Cairns tok over-
veldende 35,5 timer inkludert venting.
Ikke akkurat noen svipptur! Jeg bestilte
assistanse med rullestol på alle flyplassene
jeg var innom, og dette fungerte rett og
slett perfekt. Jeg er imponert! Ble hentet
med rullestol ved hver landing, og trillet
til hver avgang. I London ble jeg plassert
på et venterom med alle de andre som
trengte assistanse. Fra London gikk turen
videre til Bangkok, hvor jeg nok en gang
ble møtt av hyggelig assistansepersonale
som trillet meg videre til neste avgang
med et smil om munnen. Etter Bangkok
var det mellomlanding i Sydney som sto
for tur, her måtte jeg hente ut bagasjen
min. Etter mange timers reise tenkte jeg
rett og slett ikke på at jeg kanskje burde
hentet ut rullestolen også, så da jeg kom
til mitt endelige reisemål for denne gang-
en, Cairns, var det ingen rullestol verken
på bagasjebåndet eller på spesialbagasje-

båndet… Det ble tatt en del telefoner, og
det ble konstatert at rullestolen sto trygt
i Sydney. Jeg fikk låne en flyplassrullestol
i mellomtiden og da min rullestol ankom
Cairns 5 dager senere kom flyplass-
personale til hostellet vi bodde på og
byttet rullestoler så alt ble riktig!

Jeg hadde på forhånd bestemt meg for at
denne ferien skulle bli en ferie jeg skulle
gjøre akkurat hva jeg ville på, og slik ble
det absolutt! Venninnen min er like gal
som meg, så da jeg foreslo fallskjerm-
hopping kom svaret kontant: «JA!!!».
Vi hoppet fra 14 000 fots høyde, det var
helt fantastisk!

Fantastisk dykketur
Vi dro også på en 3 dagers-2 netters
dykketur med båt til Great Barrier Reef.
Dette er også en opplevelse jeg aldri kom-
mer til å glemme. Vi hadde i alt 10 flotte
dykk i løpet av disse dagene. Jeg så både
haier, skilpadder og en haug med fine
småfisker. Vi var oppe tidlig hver dag, og
så faktisk soloppgangen – dette var nytt
for et nattdyr som meg! Dykkerutstyret
veier noen kg, jeg kan tenke det er mel-
lom 20 og 30 kg. Jeg var derfor nøye på
å informere dykkebuddyene mine om at
jeg trengte hjelp med å komme meg opp
fra sittende til stående og at jeg trengte en
hånd da jeg skulle bevege meg bortover
på båten mot vannkanten. Dette gikk
helt greit, og det hjelper å se løsninger i
stedet for problemer. Jeg fikk også hjelp
etter hvert dykk med å ta av meg utstyret
i vannet slik at jeg slapp å gå opp trappen
på båten med alt utstyret på meg.

Rolige dager
Etter dykketuren trengte vi noen rolige
dager, og bestilte oss en hytte i regn-
skogen i Cape Tribulation, et lite sted

med rundt 50 fastboende. Her reiste vi
blant annet på en natt-tur i regnskogen,
og jeg har nå både blitt kvitt edderkopp-
fobien, frykten for slanger og mørke-
redselen! Hytta vår lå bare noen meter fra
en mange kilometer lang strand, så her
var det nok av ting å utforske…

Til hest gjennom elva!
Det ble også tid til en dags ridetur i regn-
skogen hvor vi blant annet red gjennom
en elv!

En tur i dyreparken var selvfølgelig
obligatorisk og vi fikk holde både koala,
babykrokodille og slange. Spennende!

I Australia er parkeringsplassene for
handicappede fint merket opp, og det er
alltid lagt ned en rampe fra plassen og
opp på fortauet – her har kanskje Norge
noe å lære?! Det var også merket opp
på fortauet hvor handicappede kunne
komme inn hvis det var trapper inn til
butikken/restauranten.

Etter nesten to herlige uker i Cairns gikk
turen videre til Adelaide hvor venninnen
min bor og studerer. Her var klimaet litt
nærmere en norsk vår – temperaturen
lå på 13–14 grader mot 26–27 grader i
Cairns. I Adelaide ble det nok av tid til
å besøke enda en dyrepark for å mate og
klappe kenguruer. Det ble selvfølgelig
også mye tid til shopping, og jeg endte
opp med 22,5 kg mer bagasje hjemover

Overvekt på kr 4 500,- var uaktuelt å
betale, så det ble til at en koffert ble sendt
til Norge med posten. Alt i alt ble det en

opplevelsesrik ferie, og jeg
kommer nok til å leve
lenge på minnene!

G’day mate!
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November 2010 gikk turen til bade-
byen Cascais, noenmil fra Lisboa.
Dessverre var det ikke tiden for sol,
varme og bading,men det var heller
ikkeplanene våre. Byenvar liten, intim
og koselig, og tre dager der gikk raskt.

Tekst: Gustav Granheim

Vi ankom Lisboa og tok taxi til hotellet,
pakket ut og tok turen ut for å kikke. For
en nydelig by!

En herlig by
Lisboa ligger i kupert terreng, men det
er likevel lett å ta seg frem, uten alt for
mye trinn og fortauskanter. Byen er
ganske greit tilrettelagt for rullestol, selv
om jeg selv gikk for egen maskin. Det
interessante med byen er at selv om den
er liten og intim i motsetning til mange
andre hovedsteder, så gjør terrenget at
det ikke er like lett å få god oversikt og
retningssans likevel. Så når du går og
prøver å finne veien blir du stadig over-
rasket over at du ikke er der du tror du er.
Likevel er dette bare med på å gjøre byen
spennende, for det er så mye interessant
å se på. Å gå og kikke i gamlebyen Bairro
Alto er en opplevelse i seg selv, men byen
har mange andre bydeler med særpreg
også. Det finnes mange utsiktspunkter
verdt et besøk, og i tillegg ligger Castelo
Jorge nydelig til på en bakketopp. Alle
bør ta en tur med den gamle, gule trikken
som krongler seg opp og ned gjennom
trange gater og smug. Jeg må innrømme
jeg elsker å sitte på trikk 28 fra Martim
Moniz og bare kikke på byen og dens
liv, mens den snirkler avgårde. Dog er
dessverre trikken dårlig tilrettelagt for
rullestolbrukere.

Tilbake til Portugal
«Kom tilbake til våren!» anbefalte den
hyggelige resepsjonisten på Marquês de
Pombal hotel til oss da vi dro hjem. For i
november regnet det dessverre en del og
til tross for en del sol også, gjorde vinden
det til en heller hustrig høstopplevelse
med kun cirka 15 grader om dagene. Så
i mai måtte vi tilbake! Lisboa i vår var en
ganske annen opplevelse, det må sies, selv
om jeg stortrivdes i novemberutgaven
også. Varmen kom nok av den forrige

erfaringen litt overraskende på, for jeg
lot shortsen ligge igjen hjemme. Til stor
irritasjon. 25 grader, stekende sol og
varm langbukse var slitsomt, kan man si.
Likevel, Lisboa i full blomstringstid, sol
og yrende gateliv fikk humøret til topps.
Denne gang gikk også dagene med til å
shoppe, kose seg på en av de maaange
pastellariaene og å kikke rundt; til fots, i
sightseeingbuss, i trikken, i båt over elva
Tejo, men mye via metroen, som enkelt
og effektivt frakter deg rundt i byen enten
du går eller ruller.

Videre til Faro
Fire dager i Lisboa gikk dessverre altfor
fort. Plutselig satt vi på toget til Faro.
Der ventet tante og onkel på oss, og etter
noen timer i Faro dro vi hjem til dem
i Vila Nova de Cacela, en liten landsby
på Algarvekysten ca 30 min kjøretur fra
grensa til Spania. Selv om Lisboa var
varm, var Algarve enda mindre egnet for
langbukse, og jeg fikk ikke brunere legger
på denne turen selv om alt egentlig lå til
rette for det.

Herlig atmosfære
Vila Nova de Cacela ligger 20-30 min gå-
tur fra stranda. Men onkel elsker å kjøre
bil, så det var null problem å komme
seg dit. Strendene var kjempefine, men
finkornet sand og brede strender med
brulagte «veier» som gjør det enkelt å
komme nærmere vannet i rullestol, selv
om man må gå siste biten uti. Men skal
du kun sole deg er det enkelt å komme
seg frem og det er god plass. Jeg har vært
på Gran Canaria også, men atmosfæren
i Portugal er mye mer behagelig. Mindre
stress, mindre folk, finere strender.

Fine dager hos tante og onkel
Dagene gikk fort også på Algarvekysten,
og vi fikk se mye takket være en snill
onkel, og vi var bl.a. på harrytur til Spania:-)
Landsbylivet fikk jeg også litt sansen for
etter noen dager, selv om jeg synes det
var skremmende lite å finne på der de
første to dagene. Nå vil jeg gjerne tilbake,
for det var så avslappende og behagelig og
lett å slappe av, koble ut og nyte varmen.
Kroppen min elsker jo varme, men jeg
elsker også å spise ute. Heldigvis gjør
tante Britt det samme, så dagene hos

henne og onkel ble alltid avsluttet med en
bedre middag på restaurant i badebyene
Manta Rota og Monte Gordo som ligger
nær.

To turer til Portugal på 6 måneder.
Det er vel unødvendig å nevne nå at jeg
har funnet mitt nye europeiske favoritt-
land?

Destinasjon Portugal



Annabelle Despard ville bruke ord
som terapi etter en alvorlig muskel-
sykdom.Daveltet hele oppvekstenut.

Tekst av: Jan Frantzen, Fædrelandsvennen
Foto av: TorsteinØen, Fædrelandsvennen

– Knausgård kunne ikke skrevet denne
boken. Jeg tror faktisk vi har samme
anliggende, men vi tar det fra to helt for-
skjellige synspunkt. Jeg er veldig bevisst
på at dette er en kvinnes perspektiv, sier
Annabelle Despard, aktuell med boken
«Pikeskolen» – en selvbiografisk roman.

Utmattende sykdom
I 2008 ble Despard rammet av muskel-
sykdommen «Myasthenia gravis». Hun
kunne ikke snakke på to måneder og ble

fullstendig utmattet. Etter hvert som hun
ble bedre, begynte hun å sette ord på det
hun hadde gjennomgått.

– Jeg begynte å skrive om sykdommen,
så veltet hele min oppvekst og barndom
også ut, forklarer hun.

Med en norsk mor og britisk far vokste
Despard opp som to-språklig og to-
kulturell. De første tjue årene av sitt
liv tilbrakte hun vekselvis i Norge og
England. Tittelen «Pikeskolen» viser
til en middelklasseskole i den erke-
konservative byen Sevenoakes i Sør-
England, hvor Despard gikk som ung.

– I England var det strengt. Der ble vi
utfordret, og fikk høre det hvis noe ikke

var bra nok. Skolen i Norge var bare snill
og kjedelig, forklarer hun.

Gode i Norge
Despard mistet begge foreldrene da hun
var liten, og flyttet til slektninger i Norge
da hun var sju. Hun forteller at mangel
på tilhørighet ikke var et tema for henne
den gang.

– Jeg tenkte ikke på det da. Et barn til-
passer seg veldig fort. I Norge hadde jeg
det godt, jeg ble skjemt bort. I England
ble det ikke snakket om noe, her var det
annerledes. De snakket til meg som om
jeg var voksen, sier hun.

– Hvordan taklet du det å miste foreldrene
i så ung alder?

16 MUSKELNYTT: nr. 2 – 2011

Ble produktiv av
sykdommen
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Ny bok!
Annabelle Despard fra Kristiansand har nettopp gitt ut en bok
med tittelen «Pikeskolen». Boken er gitt ut på Portal Forlag AS.

Annabelle er født og oppvokst i England. Hun har utdanning i
engelsk, fransk og litteraturvitenskap. og var ansatt som første-
amanuensis på Universitetet i Agder. I tillegg har hun gitt ut
diktsamlinger, og hun har vært lærebokforfatter.

Annabelle er muskelsyk, og medlem
i FFM i Agder. Hun forteller i boken
sin egen historie, og om hvordan
hun opplevde å få en diagnose som
muskelsyk.

Boken kan kjøpes hos landets
bokhandlere.

– Jeg følte nok et savn før jeg kom til
Norge. Men jeg visste det ikke. På den
tiden var det ingen prosedyrer for sorg,
det var ikke noe som het sorgarbeid.
Det var sikkert skadelig, men jeg er da
kommet levende ut av det Og jeg tror
denne boken har hjulpet meg. Jeg måtte
sette meg ned og gå gjennom mange
minner, forklarer hun.

Intime kvinner
Despard mener selvbiografien som
sjanger har gått gjennom mange perioder.
– Før var det mer forherligende, da var
det menn som skrev. Da handlet det
gjerne om bakgrunnen for at noen ble
en stor forfatter eller industrimagnat,
eller hva det måtte være. Så endret det
seg litt når kvinner begynte å skrive.
De skrev på en annen måte.

– Hvordan da?
– Kanskje kvinner skriver mer intimt,
med litt mer nærhet til ting, reflekterer
hun, men understreker at en viss distanse
er avgjørende for god litteratur.

– All kunst forutsetter distanse, at man
går litt tilbake og klarer å se seg selv både
innenfra og utenfra.

– Du har gitt ut mye poesi tidligere.
Hvordan er skriveprosessen annerledes
med prosa?
– Noe av forskjellen er at med et dikt
kan du bare la et begrep eller et bilde
stå. Så må leseren jobbe selv. Med prosa
må du utarbeide en idé. Du må lede og
hjelpe leseren hele veien, sier Despard og
forteller at hun ikke har skrevet en eneste
linje poesi siden hun ble syk.

Skriver om sin far
– Jeg tror jeg fikk behov for noe konkret.
Da jeg lå på sykehuset var det ikke Gud
og det eksistensielle jeg tenkte på, det var
klær, hage-stell, og om jeg skulle kjøpe en
solbærbusk eller ikke. Og når du skriver
helt konkret, hva du spiser, hva du tenker
og hvilken buss du tar, så skjønner folk
det, forklarer hun.

Despard skriver nå på en biografi om sin
far, som var britisk offiser under første
verdenskrig. Hun sier boken i
utgangspunktet er ment for familien.
Hvis da ikke «Pikeskolen» blir en suksess.
Da, forteller hun, er hun fristet til å skrive
også den boken i samme spor.

T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no

FLEKSIBEL
BEKLEDNING FOR DET
NORDISKE KLIMAET

Nyhet! FlexiSit
heldekkende
regntrekk gir god
regnbeskyttelse for
bruker og rullestol
– vindtett, vanntett
og pustende.

Se den nye
kolleksjonen på
www.oytex.no
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Været var på lagmed arrangøren da
Stolthetsparaden gikk av stabelen
lørdag 18. juni i Oslo. Det oransje
innslaget preget hele Karl Johan.

FFM stilte bredt opp i Stolthetsparaden,
og Muskelnytt var på plass og intervjuet
noen av dem som deltok. I år var
paraden en del av en helg full av viktige
markeringer. ULOBA feiret 20 år, og
Stolthetsparadens hundrevis av deltakere
gikk stolte, sterke og synlige fraUniversi-
tetsplassen til et stjernespekket TV2-
sendt jubileumsshow i Oslo Spektrum.

Glede og optimisme
Mange har trodd at dette er et protest-
tog, og så feil kan man altså ta. Når
Stolthetsparaden marsjerte nedover

Oslos hovedgate, satte de ikke bare ny
deltakerrekord. De spredte en fantastisk
glede og optimisme, og viste virkelig
frem de funksjonshemmedes rettmessige
plass i samfunnet. Det var herlig å se så
aktive deltakere som vil styre sitt eget
liv og sin egen hverdag – uansett vær og
føreforhold…

Jubileumsshow i Spektrum
Den siste timen før starten på paraden
var det både appell og underholdning
og utdeling av paradeeffekter og billetter
til ULOBAs jubileumsshow i Spektrum.
Showet startet kl 14, og ble sendt i TV2
i beste prime time. Fest og moro og en
liten dose alvor preget det timeslange
showet, der Chris Medina kanskje var
høydepunktet med sin nummer én-hit.

Synlig stolthet på
Karl Johan

«
Deltakerne
spredte en

fantastisk glede og
optimisme…
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Sonja Sandbakk: Menneskerettighetene våre er viktige, og rettighetsfesting av BPA er grunnlaget for all aktivitet!

Kristbjørg Dale Bolstad: Det er viktig at vi markerer oss, spesielt på rettighetsfesting.Vi må tørre å være synlig i enda større grad.

Lene Henriksen: Jeg er her for å fortelle verden at jeg har lyst til å være mamma!

Sonja Tobiassen: Jeg deltar på alt denne helgen fordi det er viktig å markere seg. Generalforsamling for Uloba på fredag, parade lørdag formiddag, konsert
i Oslo Spektrum lørdag formiddag og jubileumsmiddag etterpå. På søndag må jeg forte meg hjem for å rekke Norge på langs i Tromsø. Også er det barne-
bursdag jeg må rekke søndag ettermiddag. Her er det fullt kjør!
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ULOBA feiret 20-årsjubileum 3 dager
i juni. Jubileet ble innledet 16. juni
med konferanse for politikere og
andre beslutningstakere. 17. juni
arrangerte ULOBA verkstedmed
fokus på FN-konvensjonen om rettig-
hetene til personer med nedsatt
funksjonsevne. 18. juni var det
Stolthetsparade, jubileumsshow
og jubileumsmiddag.

Tekst av: Laila Bakke-Larsen

ULOBA ble startet rundt et kjøkkenbord
i 1991. Da var Vibeke Marøy Melstrøm,
Leif Sylling, Tone Norli, Knut Flåum og
Bente Skansgård samlet. Sammen med
NHF gjennomførte de et prosjekt med
borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i
Norge. Inspirasjonen var Independent
Living bevegelsen i USA, og målet var
å gi funksjonshemmede i Norge mulig-
heten til å leve frie uavhengige liv.

BPAsmor
Bente Skansgård blir kalt BPAs mor i
Norge. Allerede på 70-tallet fikk hun
stipend fra USA for å reise dit og studere
Independent Living bevegelsen. Det
var på en tid hvor de fleste med store
funksjonstap ble internert i institusjoner,
eller måtte basere seg på hjelp fra venner
og familie. Hjemmehjelp og hjemme-
sykepleie ble gradvis innført i løpet av

70- og 80-tallet, men assistansen til
personer med funksjonstap var begrenset
til hjemmet. Det kan være vanskelig for
oss som bor i våre egne boliger, får bil fra
NAV og deltar i samfunnet, å se for oss
hvordan livet ville vært uten BPA og den
innsatsen som ble lagt ned av de fem som
startet ULOBA.

Sentral FN-konvensjon
ULOBAs politiske verksted handlet om
FN-konveksjonen om rettighetene til
personer med nedsatt funksjonsevne.
Berit Vegheim påpekte at mennesker
med nedsatt funksjonsevne er verdens
største minoritet. Konvensjonen gir oss
ingen nye rettigheter, men tydeliggjør at
vi skal ha samme rettigheter som andre.
Alle mennesker har rett til å leve frie,
uavhengige liv. Det er en borgerrettighet
som blir fastslått i flere FN-konvensjoner.
Og det er nettopp dette BPA handler om:
Retten til å treffe egne valg, og å leve et
fritt, uavhengig liv. Det politiske verk-
stedet var en vekker. Foredragene gav
kraft og mot til å fortsette å kjempe for at
BPA skal bli en rettighet!

Jubileumsshow ogmiddag
Jubileumsshowet var stjernespekket, med
blant annet Admiral P, CC Cowboys,
Alejandro Fuentes, Chris Medina og Erik
og Kris. Deler av showet ble sendt på
TV2 lørdag kveld, når jubileumsfesten

fant sted. Den var ikke mindre stjerne-
spekket. Det kom personer fra inn- og
utland for å hylle ULOBAs arbeid.
Underholdningen besto av Glam, Chris
Medina og Marion Ravn.

Forslag om rettighetsfesting
Når ULOBA feirer sitt jubileum, er det
også en feiring av frihetskampen som er
kjempet i alle disse årene. Mens BPA er
rettighetsfestet i våre naboland, er det
i Norge opp til den enkelte kommune
om man skal få assistanse som BPA eller
gjennom tradisjonelle tjenester knyttet til
hjemmet. Rett før Jubileumsdagene ble
det klart at Stortinget har bedt regjering-
en legge fram et forslag om rettighets-
festing av BPA. Det er fortsatt spenning
knyttet til hvordan forslaget vil se ut og
hvem det vil omfatte. Men det er et stort
skritt på veien mot like muligheter for
alle.

Stolthetsprisen
I år var det Stine Machlar som vant
Stolthetsprisen for innsatsen for å få
rettighetsfestet BPA. Hun har vært en
tydelig frontperson i kampen, og vist
hva det vil si å være ung og ikke ha BPA.
Gjennom sin blogg, leserinnlegg og ikke
minst å være frontfigur i filmen har hun
satt fokus på viktigheten av å rettighets-
feste BPA.

Positivt 20-årsjubileum
Uloba-jubileet:

«
BPA handler om

retten til å treffe egne
valg, og å leve et fritt,

uavhengig liv.
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God kvalitet forutsetter at bruker-
ens/pasientenes erfaringer og syns-
punkter påvirker tjenestene…God
kvalitet innebærer at brukeren blir
sett og tatt på alvor og blir møtt på
enmenneskelig godmåte» sies det
i Kunnskapssenterets veileder «…
og bedre skal det bli, ved å involvere
brukerne og gi dem innflytelse»

Tekst av: Irene Lund

Høsten 2009 laget vi et spørreskjema
som kunne egne seg for våre brukere ved
NMK. Utgangspunktet var at Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten har
laget et notat om hvordan «pasient-
opplevelses-undersøkelser» bør lages.
Alle som har vært pasient hos oss (utred-
ningsopphold, kontroll eller trening-
sopphold) i 2010 fikk tilsendt et spør-
reskjema der de ble bedt om respons på
hvordan de opplevde oppholdet.
Vi fikk svar fra over halvparten, og har
sett på hvilke tiltak vi kan sette i gang for
å forbedre tjenestene våre. Hva forteller
resultatene?

Brukerne har tillit til fagpersonell
ved NMK
Det er svært positivt å se at over 90 %
av dem som svarte på spørsmålet:
Har du tillit til behandlernes faglige
dyktighet? svarte i stor grad eller i svært
stor grad. Over halvparten av svarene
gir uttrykk for at brukerne opplevde å få
tilstrekkelig med informasjon.

Organisering av oppholdene
Mer enn to tredjedeler av svarene gir ut-
trykk for at de opplevde at behandlingen
var tilpasset deres situasjon, mens under
halvparten sier de har vært involvert i
avgjørelser som angikk oppholdet.
Når det gjelder om arbeidet var godt

organisert er det over 70 % som mener
at det er det i stor grad eller i svært stor
grad. I de frie kommentarene kommer
det fram noen enkelt-historier som sier
at ikke alle har opplevd oppholdet som
godt organisert.

Utbytte av oppholdet – noe du savnet?
Spørreskjemaet runder av med spørsmål
om generelle opplevelser i de to siste
spørsmålene:
Hvilket utbytte har du hatt alt i alt av
utredning og behandling ved NMK? og
Var det noe du savnet under oppholdet?
Mer enn halvparten av svarskjemaene
gir uttrykk for at brukerne hadde Stort
utbytte eller Svært stort utbytte av opp-
holdet ved NMK. En tredel svarer En del
utbytte. Av de som svarte på om det var
noe de savnet, handlet de fleste kommen-
tarene om mer informasjon, møte med
andre fagfolk, men også ønske om å
bli lyttet mer til og bedre koordinering
under oppholdet.

Frie kommentarer – individuelle
opplevelser
Mange brukte muligheten de hadde til
å komme med personlige meddelelser –
både positive og negative. På bakgrunn
av både svarene på spørreundersøkelsen
og de kommentarene hver enkelt skrev
om hvordan de hadde opplevd å ha
opphold ved NMK, kan vi identifisere
noen områder for forbedring.

Forbedringsområder som skal
arbeides med
• NMK vil tilby mer skreddersydde
opphold for brukerne.

• NMKmå arbeide for i større grad å
klargjøre for pasientene hva NMK
kan bidra med og hva NMK ikke kan
hjelpe dem med. NMK-ansatte vil være
lyttende til det pasienten selv forteller

og ha respekt for pasientens egne opp-
levelser, samtidig som tjenestetilbudet
er basert på den kunnskap som er
tilgjengelig om hva som gir best
resultat for pasientene med den
aktuelle diagnose.

• NMK vil ha en velorganisert tjeneste
som er godt planlagt før pasienten
kommer. Vi vil arbeide for at «glipper»
og uheldige hendelser ikke skjer.

• Målet er at NMK er en god
informasjonsformidler og samarbeids-
partner for brukere av våre tjenester:
pasienter, pårørende, primærhe-
lsetjenesten, spesialisthelsetjenesten,
myndigheter og hjelpeapparatet for
øvrig i hele landet.

• Henvisninger til NMK behandles
fortløpende i NMKs inntaksteam.
Ventetid for utredningsopphold bør
ikke overstige 2 mndr.

• Generelt gjelder at pasienter må
henvises av lege til NMK-opphold.
Fysioterapeuter kan også henvise til
treningsopphold ved NMK (for de
pasientene som har arvelige nevro-
muskulære sykdommer)

• NMK vil bedre sin kompetanse på
hvilke regler som gjelder, slik at
pasientene skal vite hva reise og opp-
hold vil koste dem av egenbetaling.

• Målet for NMK er å normalisere bo-
forholdene mest mulig, slik at pasient-
ene kan få gjort sine undersøkelser
eller treningsøkter og ha et sunt, aktivt
sosialt liv hvis de ønsker, selv som inn-
lagte pasienter. Dette er spesielt viktig
ved langvarige treningsopphold.

Har du lyst å lese rapporten etter
Brukerundersøkelsen?
Ta kontakt med:
nmk@unn.no tlf: 77 62 72 17
Mer om NMK på www.unn.no/nmk

Brukerundersøkelse og
kvalitetsarbeid ved NMK Tromsø

Nytt Fra NMK

Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av utredning og behandlingen ved NMK? Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?



Grunnstønad kan gis til å dekke – helt
eller delvis – ekstrautgifter som er
oppstått på grunn av en lidelse.

Hvem kan få grunnstønad?
Du kan ha rett til grunnstønad dersom
du har nødvendige ekstrautgifter på
grunn av varig sykdom, skade eller lyte.
Med ekstrautgifter menes utgifter som
friske personer ikke har. Grunnstønad gis
ikke til engangsutgifter, men til utgifter
som er stadig tilbakevendende.

Ekstrautgiftenemå tilsvareminst
grunnstønad sats 1.

Riktig søknad gir raskere svar
Dumå søke skriftlig om grunnstønad.
Når du har valgt skjema, kommer du til
skjemaveilederen. I denne veilederen
skal du krysse av for hvilke vedlegg
og hva slags dokumentasjon dumå
legge ved søknaden. Du får også opp

en førsteside. For at NAV skal kunne be-
handle søknaden din raskt og effektivt,
ber vi deg sende inn det som står nevnt
i førstesiden. Legg førstesiden øverst i
brevet.

Maksimal behandlingstid for søknad om
grunnstønad er femmåneder.

Dette kan du gjøre selv
• Innhenting av legeopplysninger evt.
også andre rapporter (for eksempel fra
PPT-kontor eller skolerapport mv.)

• Dokumentasjon av ekstrautgifter (for
eksempel kvitteringer evt. over-
sikt/oppsett over sannsynliggjorte
løpende ekstrautgifter)

Hva kan du få stønad til?
• drift av tekniske hjelpemidler
• transport
• førerhund

• hold av teksttelefon og i særlige
tilfeller vanlig telefon

• bruk av proteser, støttebandasjer o.l
• fordyret kosthold ved diett.
Nødvendigheten av spesialdiett for
den aktuelle diagnosenmå være
vitenskapelig dokumentert og
alminnelig anerkjent i medisinsk
praksis

• slitasje på klær og sengetøy

Grunnstønad gis etter seks satser.

Utdypninger
Enkelte diagnoser, som for eksempel
cøliaki, gir rett til grunnstønad etter fast-
satte satser uten nærmere dokument-
asjon av ekstrautgiftene. For andre
diagnoser som innebærer matintole-
ranse og fordyret kosthold til diett, må
ekstrautgiftene vurderes konkret.
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Et grunnmønster er et grunnriss av
kroppens former ogmål og brukes
når det skal sys spesialklær. Du kan
få stønad til begge deler hvis du har
en kroppsform som gjør at du ikke
kan bruke konfeksjonssydde klær
med visse justeringer.

Hvem kan få stønad til
grunnmønster?
Du kan for eksempel ha feilstillinger
i ryggen eller være kortvokst, eller ha
annen avvikende kroppsform som
medfører at butikkjøpte klær ikke passer
kroppen din. Overvekt anses ikke som
slik avvikende kroppsform.

Hvordan søke?
Når du eller noen av dine nærmeste får
behov for et hjelpemiddel, tar dere
kontakt med kommunehelsetjenesten der
dere bor. Du kan få raskere svar hvis du
selv innhenter den informasjonen som
NAV trenger for å behandle søknaden.

Vedlegg til søknaden:
• Funksjonsvurdering fra kommune-
helsetjenesten eller legeerklæring som
beskriver kroppsavviket

• Vurdering fra fagkyndig i søm-
Søknaden sendes til lokalt NAV-
kontor. Benytt søknadskjema; Søknad
om hjelpemidler, tolkehjelp (ny bruk-
er), lese- og sekretærhjelp og funks-
jonsassistent. De fleste søknader blir
avgjort i løpet av en måned. Maksimal
behandlingstid er seks måneder.

Hva kan du få?
For å få dekket utgifter til grunn-
mønsteret må det lages av en som har
fullført spesialopplæring i konstruksjon
av grunnmønster. Du kan også få dekket
endring av grunnmønster. Dette kan
være særlig aktuelt for barn med nedsatt
funksjonsevne.

Må alle klærne dine sys etter grunn-
mønsteret, kan du få dekket utgiftene

med inntil 1/5 av grunnbeløpet (G) i
folketrygden. Dersom du bare trenger
spesialsydde klær enten til overkropp
eller underkropp, kan du få dekket inntil
1/10 av grunnbeløpet til utgiftene.
Utgiftene må dokumenteres.

Grunnmønster og spesialsøm av klær

Grunnstønad



Ekstrautgifter på grunn av slitasje på
klær og sengetøy omfatter også sko og
støvler. Slike ekstrautgifter oppstår enten
på grunn av uvanlig ofte vasking eller at
selve brukenmedfører ekstra slitasje.

Begrensninger
En får ikke dekket utgifter til transport
dersom funksjonsevnen blir nedsatt
etter at en fylte 70 år. Med «ekstra»
transport er ment at dumå bruke annen
og dyrere transport på grunn av sykdom
m.m. enn andre som bor på samme sted.
Ellers er det ingen aldersgrense for å ha
rett til grunnstønad.

Det gis ikke grunnstønad til anskaffelse
av proteser og støttebandasjer, men
til dekning av utgifter forbundet med
bruken av disse.

Når blir pengene utbetalt?
Grunnstønaden er skattefri og blir ut-
betalt en gang i måneden.
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PRIVATIST
PÅ NETT?
Har du for få poeng til å komme inn på
drømmestudiet ditt, kan du forbedre
karakterene dine ved å ta opp fag som
privatist på vår nettskole. Vi tilbyr også
alle fag til allmennfaglig påbygging.

Kontakt en rådgiver dersom du har

spørsmål. Mer info finner du på

www.sonans.no/ng

Nettstudier

- når du virkelig vil videre

Grunnstønad
De oppgitte satser gjelder fra 1. januar 2011.

Sats Beløp per år Beløp permåned

1 kr. 7 452,- kr. 621,-

2 kr. 11 376,- kr. 948,-

3 kr. 14 940,- kr. 1 245,-

4 kr. 21 996,- kr. 1 833,-

5 kr. 29 832,- kr. 2 486,-

6 kr. 37 260,- kr. 3 105,-
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Fagkveld om Sunnaas
sykeshus, avd. Askim

FFM i Buskerud arrangerte fagkveld
rett før sommeren. Nevrolog Tor
Haugstad og inntakskoordinator/
sykepleier Målfrid Stenslet fra
Sunnaas Sykehus foreleste.

Tekst av: GroWold Kristiansen

Haugstad og Stenslet presenterte inntaks-
kriterier og inntaksrutiner ved Sunnaas
sykehus, avd. Askim, og gav informasjon
om tilbudet de har til oss med nevro-
muskulære sykdommer.

Hva kan de tilby?
a) En ukes vurderingsopphold hvor du
vil få en tverrfaglig kartlegging, vurder-
ing av rehabiliteringspotensialet, samt
felles mål for rehabiliteringen.
b) Fire ukers rehabiliteringsopphold.
Fastlege eller sykehusavdeling kan

henvise. For tiden er ventetiden 3–4
måneder. På Sunnaas sykehus, avd.
Askim jobbes det i tverrfaglige team som
består av lege, sykepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, psykolog, sosionom
og logoped. De har dessuten urolog
(legespesialist på urinveiene) og sexolog.
Hver pasient får en koordinator i det
tverrfaglige teamet. Avdelingen kan tilby
ukentlig tema-kafé med ulike temaer,
bassengtrening i varmt vann to ganger
ukentlig (på Østfoldbadet) og erfarings-
forum hvor man kan dele erfaringer.

Du er viktigste bidragsyter
Foreleserne snakket om rehabiliterings-
prosessen hvor Sunnaas’ filosofi er at
kunnskap og innsikt i egne ressurser og
begrensninger gir mulighet for valg til
et selvbestemt liv. Valgene er en del av
rehabiliteringsprosessen. Pasienten selv
er den viktigste bidragsyteren til å få i
gang sin egen prosess. Mestringsevne og
-vilje er størst når det pasienten skal

gjøre har en personlig verdi og gir en
opplevelse av verdighet.

Samarbeider medmange
Avdelingen i Askim samarbeider
med Oslo Universitetssykehus,
Nevromuskulært Kompetansesenter
ved Universitetssykehuset i Tromsø,
Brickless-senteret i Danmark, FFM,
Muskelsvindfonden i Danmark, Frambu,
samt institutter i USA.

Takket være Tor Haugstad og Målfrid
Stenslet var det en nyttig og informativ
kveld. Mange av fagkveldens deltakere
visste lite eller ingen ting om dette
tilbudet fra før.

Endelig sving på
fylkeslaget i Rogaland!

Tidligere har ikke Foreningen for
Muskelsyke hatt noen som kan
kjempe sin sak i Rogaland. Nå har
de dannet et nytt styre.

Tekst av: Eivor Jerpåsen

– Det er viktig for oss at vi har fått dan-
net et styre i fylkeslaget vårt. Da har vi
noen som kan jobbe for våre rettigheter
og bedre tilrettelegging for oss med
muskelsykdommer, forklarer den nye
lederen, Rossi Nilsen.

Samlet medlemmene
Før har du måttet kontakte hovedkon-
toret hvis du som bor i Rogaland har
spørsmål eller situasjoner du vil ha hjelp
til. Det ble det en slutt på i august. Rossi

Nilsen er leder for det nye styret, som
ble dannet da de møttes i Sola. – Vi har
endelig fått nok folk som har sagt seg
villige til å sitte i styret, så nå er det blitt
fylkeslag i Rogaland også, sier han.

Trengte syv stykker
– Grunnen til at vi har manglet et styre
er at vi rett og slett ikke har hatt nok
folk, men nå har syv stykker sagt ja, sier
Nilsen. Datoen for møtet var 27. august
og møtestedet var et hotell i Sola. Nilsen
gleder seg til å komme i gang.

– Folk kom fra hele fylket for å få dette
på plass. Nå skal de også få noen som
jobber for bedre tilrettelegging, sier han.

Her er det nye styret:
Leder: Rossi Nilsen
Adr: Postboks 116, 5575 Aksdal
E-post: rossnils@online.no
Mob: 466 28 847 / 951 29 918

Nestleder: Sigurd idland
Adr: Elgvegen 3, 4340 Bryne
E-post: sigurd-idland@lyse.net
Mob: 466 98 050

Sekretær: Eli Eikje
Adr: Osebergveien 13, 4028 Stavanger
E-post: el.ei@online.no
Tlf: 51 54 36 10 / Mob: 907 99 059

Kasserer: Kjartan Bredal
Adr: Hetlandsgata 35, 4012 Stavanger
E-post: bredalsk@gmail.com
Mob: 930 63 311

Styremedlem: Geir Ove Skiftun
Adr: Mariabakken 4, 4034 Stavanger
e-post: geiroveskiftun@hotmail.com
Mob: 905 57 142

Varamedlem: Randi Endresen
Adr: Varneveien 41, 4275 Sævlandsvik
Tlf: 52 83 13 30

Varamedlem: Liv. Margrethe. Hiim
Adr: Prestaåsen 36, 4230 Sand
e-post: livhiim@online.no
Mob: 992 97 660

Årsmøte- og
kurshelg i FFMU

I november vil FFMU som vanlig ar-
rangere årsmøte. På grunn av fjorårets
amputerte kurshelg på Gardermoen,
som følge av askeskyen som hindret
både kursdeltakere og foredragsholdere

å komme frem, har FFMU søkt Helsedi-
rektoratet om å beholde restmidler slik at
vi kan holde kurset på nytt. Dette er det
nå klarsignal for.

Vi ønsker derfor å invitere alle i ung-
domsavdelingen i FFM til nytt Sex og
samlivskurs i november i forbindelse
med årsmøtet. Mer info om kurs- og

årsmøte vil legges ut fortløpende på våre
Facebook-sider først og fremst, så vi ber
alle om å melde seg inn og følge med i
utviklingen av denne saken der. Vi vil
etterhvert også sende ut invitasjoner i
posten, og på FFMs nettsider vil det bli
lagt ut invitasjon og noe info.
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Velkommen til likemannskurs!

Ønsker å intervjue unge funksjonshemmede

Den 4 – 6. november kjører Like-
mannsutvalget et likemannskurs for
de som allerede er en likemann, og
for de som ønsker å bli det.

Kurset holdes på Park Inn på Garder-
moen, det ligger i gangavstand (under
tak) fra terminalbygningen. Vil dere vite
mer om hotellet kan dere lese om det på
http://www.parkinnhotell.no/

På kurset vil vi snakke om alt som berør-
er likemannsrollen. Det blir informasjon
og opplæring til nye likemenn, og opp-
følging og fagpåfyll for de som allerede

har en likemannsrolle. Vi vil også ta en
diskusjon på hvordan likemannsrollen
i FFM bør være fremover. Å ha et solid
nettverk i ryggen er viktig når man er
likemann, så nettverksbygging vil stå
sentralt på programmet denne helgen.
Den sosiale biten av kurset, det å komme
sammen å snakke uformelt med andre
likemenn, og å vite at man ikke står alene
i likemannsjobben, er også kjempeviktig.
Derfor vil vi fokusere mye på dette under
denne helgen.

Vi håper at mange eksisterende likemenn
og de som ønsker å bli en likemann,

vil tilbringe helgen 4–6. november på
Gardermoen.

Påmeldingsskjema ligger på www.ffm.
no eller kontakt likemannsutvalget på
likemannsutvalget@ffm.no Du kan også
ringe Guro Skjetne på tlf. 992 47 796,
så sender vi det til deg.

Påmeldingsskjemaet sendes til
likemannsutvalget@ffm.no
Frist for påmelding: 9. oktober

Laila, Kari, Maria og Guro i Like-
mannsutvalget ønsker velkommen.

Mine erfaringer er basert på min jobb som rådgiver i videre-
gående skole, som mor til et barn med funksjonsnedsettelse
og engasjement i støtteforeninger for funksjonshemmede.
Jeg har i forbindelse med mitt studiearbeid lest statistikker
og sett at politikere ønsker at flere med funksjonsnedsettelse
skal kunne delta i arbeidslivet. Ifølge statistikken er det fort-
satt altfor mange med funksjonsnedsettelse som ønsker jobb,
men ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet.

I arbeidet med mastergradavhandlingen ønsker jeg å bruke
kvalitativ metode og intervjue noen med ulike funksjons-
nedsettelser om erfaringer i sitt møte med arbeidslivet.
På den måten ønsker jeg å få en dypere forståelse for de
utfordringer/barrierer som noen av dere møter etter endt
utdanning. Er det holdninger hos de som du møtte under-
veis i ditt liv? Er det dårlig rådgivning i videregående skole,
høyere utdanning eller hos NAV som har gjort at du har
måttet endre dine planer? Er det drømmer som ikke lar seg
realisere? Eller…

Hvem kan delta?
Dersom du selv mener at du har en funksjonsnedsettelse,
er jobbsøker og har avsluttet eller skal avslutte høyere
utdanning i løpet av våren 2011 ønsker jeg kontakt med deg.
Er du interessert i å la deg intervjue av meg eller om du har
noen spørsmål knyttet til denne undersøkelsen, ta kontakt
med meg på e-post unni@kvt.vgs.no eller telefon. Intervjuet
er selvfølgelig taushetsbelagt.

Unni Lilleberg Windspoll
Sandbakkv 54, 7072 Heimdal
E-post: unni@kvt.vgs.no
Mob: 932 20 739

Muskelnytt har mottatt følgende e-post fra en masterstudent i Trondheim:
Jeg er for tiden student ved NTNU og skriver på enMaster i funksjonshemming og samfunn. Tittelen påmaster-
oppgaven er; «Arbeid for alle?», med undertittel «Hvilke utfordringer opplever ungemed funksjonsnedsettelse når
de skal søke jobb etter avsluttet høyere utdanning?»
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Årets stolthetsparade, den femte i
rekken, blegjennomført iOslosgater
lørdag18. juni, undermottoet
«Stolt – Sterk –Synlig».

Vi startet fra universitetsplassen og fort-
satte opp Karl Johan, via Youngstorget,
før vi svingte ned til Oslo spektrum.
Årets parade ble tidenes største med
over 1200 deltakere. Mange bar plakater
med ulike slagord som: «Rett til å være
mamma», «Rett til å være pappa», «Jeg
vil velge mine assistenter selv» ogmyemer.

Stolthetsparaden er ikke en demonstra-
sjon, men en feiring og fest av funksjons-
hemmedes selvfølgelige plass i samfun-
net. Vi går i parade for de mange tusen
som ikke kan det. Vi går for alle de som
lever liv styrt av hjemmesykepleiens
rutiner. Vi går for alle de som drømmer
om å studere, være foreldre, reise, jobbe.
Derfor må vi være synlige, sa Mari
Storstein, før paraden gikk. For de flest
er det en selvfølge å bestemme når man
skal stå opp en søndag morgen, men ikke
alle er så heldige i Norge i dag. I fjor var

hovedparolen rettighetsfesting og det
har vi fått nå. Det viser at det nytter, sa
Storstein til stor jubel.

Det viktigste med årets markering var å
få frem at dette var noe vi kunne gjøre
fordi vi har assistentordning, og markere
at vi kunne vært mange flere i paraden
hvis flere hadde hatt BPA.

Ulobas 20-årsjubileum og Årets
Stolthetspris
Årets parade var også en markering
av Ulobas 20-årsjubileum, og dette ble
markert med jubileumsshow i Oslo
Spektrum, med artister som Alejandro
Fuentes, CC Cowboys, Chris Medina
og mange flere. Showet ble vist på TV2
lørdag kveld, foran flere hundre deltakere
fra paraden i salen. Årets Stolthetspris
ble i år tildelt Stine Machlar, bl.a for sitt
arbeid med Mitt Liv-kampanjen.

Det er en helt fantastisk følelse å få denne
prisen. Men det er mange andre som
også har stått på og som fortjener stor
takk. Denne prisen gjør meg inspirert til

å fortsette å kjempe, sa Stine Machlar da
hun fikk prisen.

Prisen ble delt ut av Heikki Holmås og
Hallvard Holmen. Den ene en profilert
stortingspolitiker og den andre skue-
spiller. De stilte også velvillig opp i en
reportasje som beskrev dagliglivet til to
personer med et assistansebehov. Den
ene fikk behovet dekket gjennom BPA,
og den andre gjennom hjemmebaserte
tjenester. Reportasjen viste fordelene
med BPA i forhold til muligheten til
å delta i arbeidslivet og samfunnet for
øvrig. Den viste og svakhetene med en
tjeneste som baserer seg på at man skal
motta assistanse i hjemmet uten mulig-
het til å styre tjenesten selv. Dette ble vist
på en usentimental måte. For en som har
erfaring med begge måtene å organisere
tjenestene på, var det lett å kjenne seg
igjen.

Sonja Sandbakk, praktikant på kontoret
til FFM

Påenhøring iArbeids- og sosial-
komiteenpåStortinget imaibaFFO
komiteenomåstøtte forslagetom
åendre forskriften for tildelingav
gruppe2bil

Endringen går ut på at det presiseres at
kriteriet om inn- og utstigning av bil på
egenhånd, uten hjelp av heis eller rampe,
må tolkes praktisk, og ikke teoretisk.

Praksis for tildeling av gruppe 2 bil har
blitt betydelig strengere den siste tiden.
Dette bekymrer FFO, som nylig sendte
brev til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
om saken. Stortingsrepresentantene
Vigdis Giltun, Robert Eriksson og Laila
Marie Reiertsen fra FrP har også
engasjert seg i saken, og fremmet i vår
et representasjonsforslag. Forslaget, som
var bakgrunn for høringen, satte fokus på
at manglende smidighet og rigid praktis-

ering av regelverket innenfor offentlige
velferdsordninger fører til dårlige
løsninger for mange brukere.

Full deltagelse og likestilling har i mange
år vært en politisk målsetning. Et av
de viktigste målene med hjelpemid-
delsystemet er at funksjonshemmede
med behov for hjelpemidler, skal kunne
fungere på lik linje med andre samfunns-
borgere. Gjennom bruk av hjelpemidler
skal funksjonshemmede og kronisk syke
kunne ha en aktiv tilværelse.

– På bilområdet oppfylles ikke denne
målsetningen fordi mange som har et
reelt og betydelig behov for gruppe 2 bil
ikke får innvilget slik bil, sier Cato Lie,
rådgiver i FFO.

Den strenge praksisen for tildeling
av gruppe 2 bil har også blitt omtalt i

flere mediaoppslag. Ut fra disse kan
man konstatere at det er ulikt utfall på
behandlingen av tilsynelatende identiske
bilsaker. Mange som har et reelt og be-
tydelig behov for transport, som ikke kan
dekkes på annen måte enn ved bruk av
gruppe 2 bil, får ikke vedtak om det.

– Gruppe 2 biler er store, dyre biler.
Svært mange funksjonshemmede har
ikke økonomi til å finansiere egen bil.
Resultatet blir at de blir isolert fra
samfunnet rundt seg, sier Lie.

Tanker om Stolthetsparaden 2011

Vil ha rettferdig tildeling av bil
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Nye stipend for skoleåret 2011-2012
for elever og studenter med nedsatt
funksjonsevne.

Fra undervisningsåret 2011–2012 kan du
somhar nedsatt funksjonsevne og som ikke
kan arbeide ved siden av utdanningen, få
mer i støtte og få støtte for en lengre periode
av undervisningsåret enn tidligere. Dette
er et resultat av lang tids politisk arbeid fra
Unge funksjonshemmede. Nå er det viktig
at informasjonen omdisse ordningene spres
til flestmulig somkan ha rett på dem, for å
sikre at flestmulig får sjansen til å ta høyere
utdanning.

Hvem gjelder ordningen for
Ordningene gjelder deg som går i høyere
og annen utdanning (ikke går i vanlig
videregående opplæring), og som er
funksjonshemmet eller har nedsatt
funksjonsevne. For å få støtte i 12måneder

og ekstra stipend, er det et krav at du ikke
kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene.

Slik søker du
Du søker om støtte fra Lånekassen på vanlig
måte (logg inn på søknader fra lanekassen.
no). Du får ikke spørsmål omdu har nedsatt
funksjonsevne i søknaden. Du dokument-
erer selv i etterkant. Send inn dokument-
asjonen, så vurderer Lånekassen omog
eventuelt hvilke(n) ordning(er) du har
rett til.

Siste frist for å sende inn dokumentasjonen
er 15. november for høsten 2011 og 15.mars
for våren 2012.

Les mer på
lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne.

På nettsidene til Lånekassen finner du også
en brosjyre, Se lanekassen.no/brosjyrer.

Nedsatt funksjonsevne?
Nye stipendordninger

FFO arrangerte debattmøter over
hele landet i forbindelse med årets
kommune- og fylkestingsvalg.

– Gjennom debattmøtene håper vi å
få synliggjort de viktigste sakene for
funksjonshemmede og kronisk syke
i valgkampen, sier Jarl Ovesen, assist-
erende generalsekretær i FFO. FFO har
utarbeidet et valgkamphefte for FFOs

medlemsorganisasjoner og FFO lokalt
og på fylkesnivå, til bruk ved årets
kommune- og fylkestingsvalg.
Valgkampheftet fokuserer på de viktig-
ste sakene for funksjonshemmede og
kronisk syke, og kommer med konkrete
spørsmål man kan stille politikerne,
sammen med en kort begrunnelse for
hvorfor dette er viktig i lokalvalgkampen.

Kommune- og
fylkestingsvalget 2011

I stortingets behandling av ny lov
om kommunale helse- og omsorgs-
tjenester den 14. juni har Stortinget
vedtatt å kommemed lovforslag til
rettighetsfesting av BPA.

I vedtaket heter det: «Stortinget ber
regjeringen utrede videre de økonomiske
og administrative konsekvensene og raskt
komme tilbake til Stortingetmed et forslag
om rettighetsfesting av brukerstyrt person-

lig assistanse for brukeremed stort behov
innenfor den samme økonomiske rammen
somgjelder i dag.»

Videre lovet regjeringen at vedtaket fra
Stortinget skulle følges opp, og at det nye
lovforslaget om rett til BPA vil komme i
løpet av 2012.

Rettighetsfesting av BPA i 2012

Regjeringen la før ferien frem sin
nye lovproposisjon om ny uføre-
pensjon. Her er hovedpunktene i
det nye forslaget:

Fribeløpet senkes fra 1G til 0,4G.
Dette vil utgjøre i underkant av
kr 31 000,- som man kan tjene uten
avkortning i uførepensjonen. Dette
innføres først i 2015.

Reduksjonen av friinntekten fra 1G
til 0,4 G vil ikke tre i kraft før 2015,
samtidig med at uførepensjons-
reformen settes ut i livet.

Dagens uføre vil kunne tjene inntil
kr 60 000,- frem til 2019, som en over-
gangsordning. Ventetiden på ett år
for å prøve seg i arbeidslivet, fjernes.
Dette skal ifølge regjeringen stimulere
til arbeidsdeltakelse og fleksibilitet.
Regjeringen vil opprettholde ordnin-
gen med tidsubestemt uførepensjon
for gruppen «ung ufør». Forsørger-
tillegget opprettholdes.

Uføretrygden for nye uføre skal ligge
på 66 prosent av tidligere inntekt.
Uføretrygden skal skattlegges som
lønn. For dagens uføre øker brutto ut-
betalt uføretrygd for å kompensere for
dette. Uføres alderspensjon skjermes
delvis fra levealdersjustering fra 2011.

Funksjonshemmedes Fellesorgan-
isasjon reagerer sterkt på dette kuttet,
og mener at «mange uføre dermed vil
få mindre å rutte med».

Norges Handikapforbund uttrykker
bekymring for at dette vil medføre at
«personer som mottar uføretrygd og
som ikke har mulighet til arbeid ved
siden av, blir værende på et like lavt
inntektsnivå som samfunnet aksep-
terer for personer som i kortere tid
mottar ytelser fra fellesskapet».

Forslag til ny
uførepensjon
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Den tidligereordningenAktiv syke-
meldingopphører, og i stedet skal
detbrukesmergradert/delvis syke-
melding.Hensiktener å sikre at
tilrettelegging skal skje i størstmulig
grad slik at flerearbeidstakerekan
fortsette i arbeid.

Arbeidsplassen er nå den viktigste
arenaen for forebygging og oppfølging
av sykefravær.

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å
tilrettelegge og følge opp sykmeldte på

arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter
å samarbeide om å finne løsninger som
hindrer unødig langvarig sykefravær.
Også sykmelder og NAV har roller i
oppfølgingsarbeidet.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven
har fastsatt noen møtearenaer, tids-
frister og sanksjoner hvis pliktene i
oppfølgingsarbeidet ikke overholdes.
Hensikten er å få innarbeidet en forp-
liktende oppfølgingskultur og en god
dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker,
sykmelder og NAV.

Regelendringene er en del av den felles
innsatsen mot et mer inkluderende
arbeidsliv og henger sammen med lov-
endringer 1. mars 2007, da blant annet
dialogmøter ble lovpålagt.

Endringene i Arbeidsmiljøloven og
Folketrygdloven som trer i kraft 1. juli
2011, skal sikre tidligere, tettere og mer
forpliktende samarbeid om oppfølging.

Nye regler om sykepenger/oppfølging
av sykmeldte fra 1. juli i år

Senteret skal gi informasjonog
veiledning tilmenneskermednevro-
muskulærediagnoserog til fagfolk i
primærog spesialisthelsetjenesten.
Nettside:Nasjonalt kompetansesenter
formedfødtemuskelsykdommer.

Endringen går ut på at det presiseres
at Tidligere navn på senteret har vært
Kompetansesenter for medfødte muskel-
sykdommer, (Rikshospitalet). Kom

petansesenteret har base i sykehusets
kliniske miljø ved barnenevrologisk,
nevrologisk og genetisk avdeling.

Prioriterte oppgaver
Kompetansesenteret har følgende
prioriterte oppgaver:
• Gi informasjon og veiledning ved
personlig kontakt, via telefon, e-post
og per brev.
• Legge ut kvalitetssikret og oppdatert
nettsideinformasjon.

• Å holde kurs om enkeltdiagnoser
• Delta i forskning og utviklingsarbeid
• Videreutvikle samarbeidet med nev-
romuskulær medisinsk kompetanse i
Norge og internasjonalt.
• Ha løpende kontakt med Foreningen
for Muskelsyke som en kvalitetssikring
av vårt arbeid.

Rikshospitalets nasjonale kompetansesenter for
medfødte muskelsykdommer

Genzyme støtter
forskning for fremskritt
innenfor sjeldne lidelser

som Pompe sykdom

Genzyme AS, Rosenholm Campus, Postboks 474, 1411 Kolbotn. Tlf. +47 66 80 30 20
www.genzyme.no
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Kommunal- og regionaldepartementet har bidratt i
utviklingen av nye valgavlukker og valgurner som er
universelt utformet. Det har vært stor interesse for
utstyret, og 173 kommuner bestilte nytt valgutstyr før
høstens valg.

– Dette er svært gledelig og viser at mange kommuner tok
utfordringen med å tilrettelegge valglokaler på alvor, sier
kommunikasjonssjef Liv Merete Wiker i kommunal- og regional-
departementet.Valgutstyret bestod av valgavlukke, valgurne og
et skiltprogram som blant annet inkluderer ledeteip, roll-ups
og skiltholdere. God merking og tydelig informasjon er viktig i
valglokalet, slik at alle velgere er trygge på hva de skal gjøre.

– Det var viktig at alle velgere, uansett funksjonsnivå, opplevde at
valglokalene var tilgjengelige, gjenkjennelige og attraktive. Både
valgloven og den nye diskriminerings– og tilgjengelighetsloven
setter krav til god tilgjengelighet, og dette utstyret bidrar til å
oppfylle kravet, sier Wiker.

Løsningen ble testet ut i utvalgte kommuner ved stortingsvalget
i 2009, og fikk da gode tilbakemeldinger av både velgere og valg-
medarbeidere. Det nye valgutstyret har også fått priser og opp-
merksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I mars 2010 vant
designerne og departementet blant annet «Design for alle»-prisen
fra Norsk Designråd. Kommunal- og regionaldepartementet har
inngått en rammeavtale på vegne av kommunene om produksjon
av valgutstyret. Selskapet REform AS vant anbudskonkurransen,
og har produsert valgutstyret.

Mer tilgjengelige
valglokaler

Portalen omtaler ni sentrale rettighetsområder
for ungemennesker med kronisk sykdom eller
funksjonsnedsettelse.

Portalen er utarbeidet av foreningenUnge funksjons-
hemmede. Det er laget egen video sompresenterer
nettstedet Ungerettigheter.no, den gir en oversikt over
hvilke tema sompresenteres på sida. På portalen finner
du også korte videoer om rettighetene.

Ny rettighetsportal for unge

Det står feil årstall på loddene
som er sendt ut til dere
til inntekt for Aktiv uke.

Lotteriet er til inntekt for
Aktiv uke 2012 (ikke 2011)!

Feil på lodd
til inntekt for

Aktiv uke

«Starthjelp –omfamilie ogmestring»
er et forebyggendeoghelsefrem-
mendeopplæringstilbud. LMS-tilbudet
er for foreldre somnylighar fått barn
mednedsatt funksjonsevneeller
kronisk sykdom,og somvil habehov
for tett oppfølging frahelsevesenet
framover.

LMS-tilbudet er det lagt til rette for
formidling av informasjon og kunnskap
om de muligheter og rettigheter som
familien har, om det å mestre familie-
livet, foreldrerollen og hverdagen, og

for utveksling av erfaringer. Tilbudet
representerer også et møtested mellom
foreldre og fagpersoner fra ulike deler av
hjelpeapparatet, og mellom foreldre som
er i lignende situasjon.

Arrangørene, som er både fagpersoner
og brukerrepresentanter, tilrettelegger
for veiledning og støtte ved å tilby infor-
masjon, fagkunnskap og erfaringskom-
petanse, med vekt på familieperspektivet.
Målet er å bidra til å styrke deltakernes
forståelse, innsikt og kunnskap om deres
nye situasjon.

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

www.ungefunksjonshemmede.no

www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/valgutstyr.



Gi en gave!

Du får:
• Informasjon om muskelsykdommer
generelt og om din diagnose spesielt.

• TidskriftetMuskelnyttmed 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 (2011):
• Hovedmedlem kr. 300,-
• Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr. 50,-
• Støttemedlem kr. 310,-
• Abonnement kr. 290,-

Fra 1/7 og ut året koster
hovedmedlemsskapet kr. 150,-

Bli medlem
i FFM!

Foreningen for
Muskelsyke omfatter
følgende nevro-
muskulære sykdommer:

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

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

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

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

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

Inflammatoriskemyopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

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

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

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

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.
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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 Forskningsfon-
det. Gavene innbetales til
konto 1600.47.91197.

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

Skattefradrag for gaver
Ønsker du skattefradrag
må du oppgi fødsels-
nummeret ditt. Økonom-
iske bidrag til FFM kan
føres som fradrag på
selvangivelsen.

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
sykdommer, Brynsveien 96,
1352 Kolsås.

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.
Innbetalingen merkes med
avdødes navn og navn og
adresse til pårørende.

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

Ta kontakt med oss for
informasjon,
telefonnr.: 67 13 74 70,
e-post: ffm@ffm.no
og fondet@ffm.no.
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Tillitsvalgte i Foreningen for muskelsyke

Leder:
Arne Fredrik Vogt
Tlf.: 414 12 234 / 40 32 69 84
E-post: frevogt@online.no

Nestleder:
Sonja Jennie Tobiassen
Tlf.: 918 88 737
E-post: sonjenn@online.no

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

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

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

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

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

Varamedlem:
Odd Kjell Talsethagen
Tlf.: 906 43 651
E-post: oktalset@tele2.no

Varamedlem:
Elisabeth Johannessen
Tlf.: 416 70 016
E-post: elisajo@c2i.net

Varamedlem:
Ian Melsom
Tlf.: 918 33 821
E-Post: ian@melsom.be

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

Likemannsutvalget

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

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

Medlem:
Laila Bakke-Larsen
Tlf: 419 09 938
E-post: laila.bakke.larsen@gmail.com

Medlem:
Maria Hagen
Tlf.: 69 34 75 33
E-post: m-hag2@frisurf.no

Medlem:
Kari Dragsnes
Tlf.: 975 31 074
E-post: kari.dragsnes@gmail.com

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

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

Nestleder:
Silje Rek Olsen
Tlf.: 941 85 506
E-post: siljerekolsen@
hotmail.com

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

Styremedlem:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
E-post: inge_borg182@
hotmail.com

Styremedlem:
Lene Henriksen
Tlf.: 986 50 663
E-post: lenehenriksen54@
hotmail.com

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

Varamedlem:
ChristinaTh Buvollen
Håland

Valgkomiteen:

Leder:
Karen-Elise Hauge

Medlem:
Carolyn Ryder

Varamedlem:
Espen Nordwald

FFM i Agder
Tonny Fløystad
Høyåsen 1,
4843 Arendal
Tlf: 37 01 63 41
E-post: tonnyffm@
online.no

FMM i Buskerud
GroWold Kristiansen
Bruveien 2 A,
3055 Krokstadelva.
Tlf 32 87 92 37 / 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.horda-
land.sognogfjordane@
gmail.com

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

FFM i Nordfjord, Møre
og Romsdal
Asbjørn R. Gausdal
Varleitevegen 58,
6065 Ulsteinvik.
Tlf: 470 12 501 / 70 01 11 26
E-post: a-gausda@
online.no.

FMM i Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 H, leil. 408
8009 Bodø
Tlf: 75 43 03 15 / 958 07 078
E-post: i-syd@hotmail.
com

FFM i Oslo og Akershus
Andrea Kjustad
Midtstien 6,
2750 Gran
Tlf: 954 934 88
E-post: kjustm@online.no

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

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

FMM i Trøndelag
Tanja Fuglem
7584 Selbustrand
Tlf: 936 069 68
E-post: tanjafuglem@
hotmail.com

FMM i Vestfold
Jørund Lothe
Grevinneveien 78
3118 Tønsberg
Tlf: 33 32 90 90/917 55 576
E-post: joerulo@online.no

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

FMM i Rogaland
Rossi Nilsen
Postboks 116, 5575 Aksdal
E-post: rossnils@online.no
Mob: 466 28 847 / 951 29 918

Fylkesforeningene

Sentralstyret

Kontrollkomité

Leder: Asbjørn Gausdal 1.medlem: Inger Helene Sydnes 2.medlem: Viggo Gangstad



Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Smedsvingen 4
NO-1395 Hvalsttad


