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Vi er i gang med det nye året og ser fremover. Hva skal vi bruke kreftene våre på? 
Alle mennesker må gjøre, kall det, vanlige prioriteringer over bruk av tiden og 

kreftene. Vi som lever med eller dere som er nære til en med muskelsykdom må gjøre 
spesielle prioriteringer, i tillegg til de vanlige. Det betyr ofte forandringer i livet. Sett 
utenfra kan det se ut som om det kun er negative endringer, men de fleste av oss vet at 
det er det ikke. Flere personer i dette nummeret forteller om å leve livet og å ta utford-
ringer. Blant annet ved å være engasjerte, teste kollektivtilbud og delta i OL. 

Hva skal FFM gjøre i fremtiden? Hva skal prioriteres? Det har du forhåpentligvis gitt 
innspill til. Hovedmedlemmene har fått tilsendt en spørreundersøkelse. Allerede første 
dagen etter utsendelsen fikk vi 78 svar. Det er vi godt fornøyd med, men ser frem til å 
motta mange flere. Vi sendte ut ca. 1.200 skjema. En halvpart på e-post og den andre 
halvparten på papir. Svarene blir en del av grunnlaget for foreningens fremtidige 
arbeid, som skal planlegges på Landsmøtet i mai. Der skal også vi tilpasse likepersons-
arbeidet, interessepolitisk arbeid og drift av fylkesforeninger og sekretariat til nytt 
regelverk for driftstilskudd. Vi går en utfordrende fremtid i møte, sammen kan vi finne 
gode løsninger.

Å forbedre FFM og å forenkle rutiner er noe vi stadig arbeider med. Som medlem kan 
du være med i dette arbeidet ved å sende din e-postadresse til ffm@ffm.no og huske å 
melde fra når du endrer adresse og telefonnummer. 

Med ønske om en god vår til alle!

Med hilsen Tone I. Torp
Leder i FFM

Foto: Colourbox
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Ar restert og mistenkt
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Tekst: Bernt Roald Nilsen
Foto: Erik Birkeland

Det er sent lørdags kveld i starten av 
desember, og Thorgeir har vært på 

fest på et hotell i Molde sentrum. Han 
er 20, og går på fotballinjen på Molde 
Folkehøgskole. Thorgeir har en muskel-
sykdom, Emery Dreyfuss’ muskeldys-
trofi (EDMD), og bruker rullestolen når 
avstanden blir for lang. Sånn som i kveld 
når han skal hjem til leiligheten. Han er 
ganske full, ifølge han selv, men å kjøre 
Mini Crosseren går greit. Helt til en politi-
bil med blålys bråstopper ved siden av han.

Arrestert
To politimenn kommer ut, drar han ut 
av rullestolen, og han detter i bakken. 
De spør hvor han har stjålet rullestolen, 
og han får klar beskjed om at han er 
arrestert for fyllekjøring, og må bli med 
på sykehuset for å ta blodprøve. Thorgeir 
blir redd, dyttes opp i bilen og kjøres til 
sykehuset mens han prøver å si at han 
er muskelsyk og rullestolen er hans. Når 
blodprøven skal tas, klarer ikke Thorgeir 
strekke ut armen, og endelig møter han 
en som tror på han, nemlig legen som tar 
blodprøven. Men politiet lar seg ikke så 
lett stoppe når de mener de har en god 
sak.

Mistenkt
Politiet kjører han hjem, litt spakere nå, 
gir han nøkkelen til rullestolen og sier 
hvor den står. Det er ikke snakk om 

yte Thorgeir bistand, han får selv gå og 
hente den. Det blir søndag, og Thorgeir 
er rådløs, vil ikke involvere foreldrene, 
og han husker ikke hvor de to betjentene 
sa at rullestolen var hensatt. Mandag 
ringer han politiet, men får beskjed om 
at rullestolen ikke kan hentes. Han er nå 
mistenkt for fyllekjøring og tyveri av rul-
lestolen. Thorgeir ber dem ringe Hjelpe-
middelsentralen, men de legger bare på. 
Thorgeir skjønner at han er i trøbbel, og 
ringer foreldrene sine. 

VG-forside
Det er blitt onsdag, broren til mamma 
Laila har tipset VG, og snøballen begyn-
ner å rulle. Litt utpå dagen ringer politiet, 
og gir han adressen til der hvor han kan 
hente rullestolen. Han sier at han ikke 
kan gå tre kilometer, men får som svar 
at han har vel en kompis som kan kjøre 
ham? Han er ikke lenger anmeldt for å 
ha stjålet den, og bare ti minutter senere 
ringer VG. De har ringt politiet, som ikke 
vil svare vedrørende tyveri av rullestolen, 
men bekrefter at Thorgeir er anmeldt 
for å ha vært uskikket fører i forhold til 
Vegtrafikklovens § 21. VGs journalist 
kjører Thorgeir til rullestolen, som står 
parkert nesten ute på gata, så hvem som 
helst kan ta den med seg. To dager på rad 
er saken på forsiden til VG, i godt selskap 
med Nelson Mandela og Joshua French. 
Så blir det plutselig stille, og Thorgeir 
har ikke hørt noe mer fra politiet. Ingen 
forklaring, ingen beklagelse, ingen unn-
skyldning. 

Noen ganger i livet  
er du på helt feil sted 
til feil tid. Thorgeir  
Benjaminsen fra 
Grovfjord i Troms 
fikk erfare hva det 
kan innebære på vei 
hjem fra fest før jul.

– Ikke ulovlig!
– Det er nok ikke det lureste jeg 
kunne gjort, men det er ikke ulovlig, 
sier Thorgeir når Muskelnytt konfron-
terer han med historien. 

Han trodde at han ble regnet som gå-
ende så lenge rullestolen ikke kan gå 

fortere enn 10 kilometer i timen. Han har 
lest i brosjyren om Mini Crosser, som er 
tilgjengelig på NAV, og den er helt krys-

tallklar: ”Bruker av elektrisk rullstol som 
Mini Crosser med maksimal hastighet på 
opptil 10 km/t regnes som gående, og har 
samme plikter og rettigheter som sådan i 
trafikken.”

Ansees som gående
– Jeg har loven på min side i dette tilfel-
let, og mener politiet høflig burde stoppet 
meg og eventuelt tilbudt å kjøre meg 
hjem. I stedet behandlet de meg dårlig, 
og som en kjørende! Jeg har heller ikke 
fått svar på blodprøven, og det er snart to 

måneder siden, sier Thorgeir når vi inter-
vjuet han i slutten av januar. Arne Lein, 
forbundsleder i Handikapforbundet, 
bekreftet i VG at rullestolbrukere skal 
behandles på samme måte som gående i 
forhold til alkoholinntak, og i en rullestol 
med maksfart 10 km/t skal føreren bli 
ansett som gående. Generelt skal ikke 
politiet gripe inn mot rullestolbrukere 
som har drukket alkohol, men når det var 
sagt, la Lein til at rullestolbrukere bør ta 
vare på seg selv, og ta samme hensyn som 
gående generelt i trafikken.  

Ar restert og mistenkt
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SMARTE
TING Ferietips 2

Ergoterapeut i Sola kommune
Tone Edvardsen:

I forrige nummer av Muskelnytt ga vi deg gode,  
generelle reisetips. Denne gang får du konkrete 
tips som gjør reisen enklere.

Her gir vi deg noen tips vedrørende 
elektrisk rullestol, dusj/toalettstol, 

seng, lett rampe og manuell rullestol.

Elektrisk rullestol
Dersom du skal fly – få merket hvilken 
type batterier du har. Om mulig så få 
montert en hovedstrømbryter som mer-
kes godt. Trenger du spesielt verktøy for 

å redusere størrelsen på stolen, så ta det 
med. På nettsidene til flyselskapet finnes 
et skjema du kan henge på stolen, som 
forteller hvordan den kan løftes, demon-
teres, frikobles. Det minimerer risiko for 
at stolen blir ødelagt under transport. 
Ta løse deler med inn, slik at de ikke 
forsvinner på turen.

Dusj/toalettstol
Det finnes sammenleggbare, både med 
og uten hjul. Cameleon’en går i en veske, 
og er så smal at den kommer gjennom de 
fleste dører som ikke rullestolen går gjen-
nom. Den er også høyderegulerbar, så du 
får den høyden du trenger for å reise deg 
eller flytte deg over til rullestolen. Ofte er 
det bedre å ta med en dusj/toalettstol enn 
en doforhøyer. Den kan brukes to plasser, 
og du unngår monteringsproblemer på et 
ukjent toalett. Da vet du alltid at toalettet 
er høyt nok. Bruker du personløfter, kan 
du bruke et toalett/hygieneseil direkte på 
toalettet, og slippe å ta med toalettstol.
 
Seng
For å få riktig høyde i forhold til å 
komme inn/ut eller ha riktig arbeids-
høyde er det mulig å ta med klosser til å 
bygge den opp. Det er også mulig å bruke 
hjertebrett beregnet på rammemadras-
ser oppå madrassen hvis du trenger å 
komme opp med overkroppen. Hvis du 
trenger å ligge med hodet høyt, men ikke 
trenger justeringsmuligheten, finnes det 
et oppblåsbart hjertebrett som tar liten 
plass. Har du behov for trykkavlastning, 
finnes det overmadrasser du kan ta med. 
Enkelte med luft blir små når du legger 
dem sammen. 

Lett rampe
Det finnes sammenleggbare ramper som 
har lett vekt og kan festes på rullestolen. 
Disse kan være svært nyttige når du er 
på ukjente plasser og møter trinn eller 
terskler. Det vil være spesielt nyttig på 
reise – da du ofte ikke vet hvor det finnes 
alternative butikker eller restauranter i 
området.

Manuell rullestol
Det finnes mange typer, noen blir mindre 
enn andre når de slås sammen. Det kan 
være smart å ta med seg puten inn i fly/
taxi etc. når du forlater stolen. Puter har 
en lei tendens til å forsvinne. En annen 
mulighet er å montere en elektrisk 
hjelpemotor. Denne varianten veier mye 
mindre enn tradisjonelle elektriske rulle-
stoler og er sammenleggbare. Stolen kan 
da blant annet tas inn i en vanlig bil.

Foto: Colourbox
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Er opptatt av  
nettsiden til FFM

For fire år siden fikk Tore Græsdal 
diagnosen Limb Girdle. Han meldte 

seg umiddelbart inn i FFM etter tips fra 
legen. Veien til verv som styremedlem 
i FFM i Oslo og Akershus var kort, og 
hans IT-kompetanse har satt spor. Han er 
tydelig når det gjelder nettsiden til FFM 
sentralt.

Nyhetstung
– Det klassiske ved mange nettsider 
er det jeg kaller ”nyhetssykdom”. Det 
viktigste er å produsere nyheter, å holde 
medlemmene oppdatert om hva som 
skjer, men er det nyheter folk vil ha når 
de går inn på ffm.no? Jeg tror mange er 
interessert i de to stikkordene hjelp og in-
formasjon. Hjelp til å slåss mot systemer, 
og saklig og dokumentert informasjon 
om sykdommen min var det første jeg 
tenkte på da jeg klikket meg inn på ffm.
no for noen år siden, men nettsiden viste 
seg å være nyhetstung, sier Græsdal.

muskelsyk.no
Han mener det er spesielt viktig at 
nettsiden til FFM er universell og enkel å 
manøvrere i, og viser til nettsiden www.
muskelsyk.no som er under oppbyg-
ging for FFM i Oslo og Akershus. Det er 
også viktig at nettsiden henvender seg til 
potensielle medlemmer, og gir følelsen av 

å få hjelp. Han mener nettsiden kan bidra 
til å rekruttere nye medlemmer.   

Åpenhet
 Den største utfordringen 
er at vi er en så liten fore- 
ning. Men dette kan vi 
også gjøre til en styrke. 
Vi må jobbe for å få 
flere støttemedlemmer 
gjennom våre nettverk. 
Blir vi flere, har vi også 
mer gjennomslagskraft og 
setter større avtrykk i in-
formasjonssamfunnet. Det 
er for få mennesker som 
vet hva en muskelsykdom 
er. Jeg tror større åpenhet og 
bevisst medlemsrekruttering 
er et skritt i riktig retning i så 
måte, sier Græsdal. 

I spalten Min Mening skal ordet være fritt og konstruktivt. Muskelnytt vil i 
hvert nummer fremover la medlemmer snakke ”rett fra levra”.  Første mann ut 
er Tore Græsdal fra Oslo.

Tore Græsdal er spesialist på brukervennlighet 
i forhold til nettsider. Kanskje ikke så rart at han 
er opptatt av nettsiden til FFM?

Tore Græsdal har laget nettsiden til FFM  
i Oslo og Akershus.
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Muskelnytt har her gleden av å 
presentere en fersk rapport fra 

toppidrettsutøver Sonja Tobiassens 
forskningsprosjekt. Rapporten er kalt 
”Mestring og inspirasjon – veien til 
innertieren”.  Prosjektet har mottatt 
støtte fra Forskningsfondet til FFM.

Kort presentasjon
Mitt navn er Sonja Tobiassen og jeg nær-
mer meg 43 år. Jeg er født og oppvokst 
i Bø i Vesterålen, men har vært bosatt i 
Tromsø fra1994. I voksen alder fikk jeg 
muskelsykdommen Limb Girdle Mus-
keldystrofi. Jeg er utdannet sykepleier, og 
har vært uføretrygdet de siste 16 årene. 
Jeg er mamma til Regine, født 1999. Jeg 
bruker elektrisk rullestol i hverdagen og 
har assistanse hjemme. Jeg er lykkelig 
optimist, aktiv og allsidig, toppidretts-
utøver og på det norske landslaget i 
skyting for funksjonshemmede. Luftrifle 
er hovedvåpenet, men jeg skyter også 
med 22.kaliber.

Tema og problemstilling
Kan aktiv paralympisk idrett, tross min 
sykdom, virke inn på mine evner til å 
mestre andre utfordringer i hverdagen? 
Er det mulig at jeg med idretten i sen-
trum kan få et bedre liv? Er det mulig at 
jeg via toppidrettsatsingen kan øke mine 
evner/muligheter til å løse nye utfordrin-
ger? Kan satsing mot aktiv paralympisk 
idrett være noe andre kan ta lærdom 
av? Kan vi ved dette prosjektet inspirere 
andre til å gjøre noe lignende?

Jeg har tatt for meg skyting, min idrett. 
Jeg har sett på hvordan idretten har på-
virket livet mitt. Hvilke utfordringer den 
gir, og hvilke gleder som følger med. Jeg 
har også prøvd å finne ut om jeg har vært 
med på å inspirere andre til å følge drøm-
mene. Jeg har sett på om dette kunne gi 
kunnskap om hvordan det er å være 
muskelsyk og toppidrettsutøver, og hva 
det krever for å komme så langt.

Mitt mål har hele veien vært å få reise til 
Paralympics 2016 i Rio i Brasil. Etter at jeg 

fikk innvilget prosjektet ble jeg tatt ut til 
å representere Norge under Paralympics i 
London 2012.

Tidsplanen for prosjektet er desember 
2012 til 1. mars 2014.

Metode/plan for gjennomføring
Jeg har brukt kasuistikk som metode, og 
har vært mitt eget forskningsprosjekt. Jeg 
har skrevet dagbok kombinert med skyte-
dagboken, og har brukt den for å evaluere 
hvordan skytingen har påvirket mestring 
i hverdagen. Jeg har holdt foredrag for 
Skytterforbundet, samt foredrag for FFM 
Trønderlag. I tillegg har jeg fått noen 
spørsmål fra en lege jeg har prøvd å få be-
svart som en del av evalueringen min av 
hvordan toppidrett har påvirket hjelpe-
behovet mitt, og hvilke utfordringer som 
har møtt meg som funksjonshemmet 
utøver som funksjonsfriske ikke har. 

Faglig formidling
Jeg har formidlet hvordan veien fra idé 
til realitet har vært for andre muskelsyke, 
helsepersonell, sponsorer, venner og 
familie. Jeg har ikke lagt skjul på at det 
koster fysisk, psykisk og økonomisk hvis 
du vil drive idrett på et så høyt nivå.

Det har vært en utfordring at jeg er så 
funksjonshemmet at jeg har hjelpebehov 
på reiser, konkurranser og i treningssi-
tuasjoner. Det har medført at jeg har måt-
tet ha hjelp til blant annet å lade riflen, 
tilrettelegge for trening/konkurranser på 
selve banen, behov for hjelp til å legge 
på sklilaken, bære kofferter, hjelp inn i 
dusj/badekar hvor det er for dårlig tilret-

Forskning

Muskelsyk toppidrett
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telagt og forsyne meg med mat når ting 
står vanskelig til m.m. Når hjelpemidler 
svikter (spesielt elektrisk rullestol) har jeg 
måttet ha hjelp til å gå på toalettet,  
noe som har vært en stor mental utfor- 
dring da landslagsledelsen er menn. Her 
tror jeg utfordringen har vært ganske 
stor andre veien også! Jeg er flink å tenke 
”hva er alternativet”? Å være hjemme er 
for meg ikke et godt nok alternativ når 
jeg har lyst til å skyte, så da får jeg svelge 
noen kameler og ofre noe.

Jeg har prøvd å formidle at hvis det er 
noe du virkelig vil, så er det stor sann-
synlighet for at du klarer å få det til. 
For meg har det ikke handlet om å nå 

Rio 2016



Forskning

«
Jeg tror det  

umulige er mulig, 
men det tar  

lengre tid
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selve målet, men om å ha gleden av å gå 
veien mot målet, takle utfordringene og 
mestre livet. Det handler fremdeles om 
oppturer og nedturer i hverdagen som 
for alle andre, og om å mestre disse. Det 
har vært og er økonomisk utfordrende å 
drive med skyting på høyt nivå. Utstyr og 
drift koster ganske mye. I tillegg kommer 
reiser og konkurranser, og alle utgifter 
knyttet til dette. Jeg har vært avhengig 
av sponsorinntekter, og var heldig å få 
stipend fra Olympiatoppen i 2013. 

Jeg er en person som ikke gir meg så lett, 
så når jeg ramler så reiser jeg meg igjen 
etter litt. Jeg har fått noen skrammer 
i fallet og noen erfaringer ekstra, som 
jeg kan ta med på veien. Dette er med å 
hjelpe meg å vokse som menneske hver 
gang. Jeg har lært at når du går utenfor 
komfortsonen vokser du på det.
Mitt motto:
Jeg tror det umulige er mulig, men det tar 
lengre tid. 

Betydning av prosjektarbeidet vil  
få for muskelsyke, pårørende og 
fagmiljøene:
Jeg har vist mange at det er mulig å drive 
idrett på et høyt nivå, også som mus-
kelsyk. Jeg håper jeg klarer å formidle 
kunnskap om hvordan det å mestre på en 
arena virker inn på andre arenaer i livet. 
Jeg har prøvd å skape holdninger som 
viser at muskelsyke/funksjonshemmede 
er mye mer enn en utgiftspost uten mu-
ligheter. Jeg har fokusert på å inspirere og 
fokusere på hva som er mulig – ikke nød-
vendigvis nå langt – men at med innsats 
kan du få til det meste.
Jeg har vist at jeg som muskelsyk kan 
holde et mye høyere tempo i hverdagen 
enn mange tror, noe som inspirerer andre 
til å klare mer i sin hverdag. Jeg har ikke 
lagt skjul på at det koster, og at for å nå 
dit jeg har nådd må det gjøres tøffe prio-
riteringer. Jeg er også veldig tydelig på at 
man blir sliten av å holde et slikt tempo 
over tid, men at det gir utrolig mye, og at 

gleden over mestringen overskygger sli-
tet. Jeg er ikke i tvil om at jeg vil anbefale 
dette til andre som har lyst å satse. Det 
gir veldig mye tilbake både på idrettssi-
den og i privatlivet.

Hvordan virket grunnsykdommen 
min inn? (spørsmål fra legen)
Jeg lever med en diagnose – men til tross 
for dette går jeg rundt i hverdagen og 
føler meg frisk, og lever deretter!

De største utfordringene med tanke på 
muskelsykdommen har vært en begren-
set fysisk treningskapasitet og hjelpe-
behov. Jeg blir fortere sliten enn funk-
sjonsfriske og pådrar meg lett betennelse 
ved overbelastning. I tillegg er det dyrt å 
måtte ha behov for ledsager på trening, 
konkurranser og reiser. Jeg har ikke hatt 
nok assistansetimer til å dekke hele be-
hovet, så jeg har latt skitne gulv og vinder 
få være akkurat det – skittent – og reist 
på skyting istedenfor. Jeg har også vært 
heldig som har hatt familie og venner, 
skyteklubb og landslagsledelse som har 
stilt opp og hjulpet meg mye på veien.

Men det finnes også ”fordeler” med å ha 
denne sykdommen når det kommer til 
skyting/idrett. Jeg føler at jeg kan bruke 
veldig mange av de mentale teknikkene 
jeg bruker i hverdagen også på skyteba-
nen. Jeg er veldig flink å fokusere på det 
positive, og ikke det som jeg ikke får gjort 
noe med. Med andre ord flytte fokuset 
bort fra det negative til det positive. Jeg 
er også flink til å omstille meg når noe 
uforutsett skjer. Det kommer godt med 
når du opplever at du må bytte skyte-
skive midt under konkurransen, eller får 
advarsel for at du sitter for nær ryggen på 
rullestolen osv.



BPA på dine premisser
Pålitelighet, menneskelighet og engasjement er noen av våre verdier. Våre personlige 
assistenter skal være  tilgjengelige, og sammen med deg skape en hverdag etter dine 
behov, vaner og gjøremål. Velkommen til Dedicare Assistanse – En av de største 
leverandørene av brukerstyrt personlig assistanse.

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

        www.facebook.no/DedicareAssistanse

Alle mennesker er unike!

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

Vi er tydelige.

Vi har et bredt mangfold  
i vår personalgruppe.

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

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

Som kunde hos Dedicare kan du føle deg trygg!

Hos oss 

handler alt om 

mennesker!
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FFM i Vestfold har de samme ut-
fordringene med å rekruttere nye 
medlemmer som mange andre fyl-
kesforeninger. Nå går de nye veier for 
å rekruttere.

Tekst: Bernt Roald Nilsen  
Foto: Colourbox

Torill Knutsen-Øy har vært styremed-
lem i FFM i Vestfold i fire år. Man-

nen hennes, som gikk bort i fjor vår var 
muskelsyk, og datteren har samme diag-
nose. Dystrofia myotonica. Foreningen 
har et stort ønske om å rekruttere flere 
medlemmer, og prøver nye veier for å få 
tak i flere muskelsyke og deres familier.

Pop og glass
– Vi vil jo gjerne ha flere yngre medlem-
mer, og kjøpte billetter til konserter i 
Nøtterøy Kulturhus, en type billetter til 
”voksenkonsert” og en til en konsert for 
et yngre publikum. Det viste seg at folk 
kom, så det er kanskje ikke siste gang vi 
prøver den metoden. I vår kutter vi også 
ut den årlige grillfesten og leier tilrette- 
lagt buss for en fellestur til Hadeland 
Glassverk. Grillfesten tar vi på slutten av 
sommeren, sier Torill. 

Fag og hygge
Ellers drives fylkesforeningen ganske likt 
andre foreninger. Styremøter holdes en 
gang i måneden, og en gang hvert halvår 
inkluderes en bedre middag. Julebordet 

Rekruttering på konsert

har vært en fast tradisjon i mange år, 
før jul kom cirka 40 på julebordet, som 
ble avholdt på Karlsvik gård utenfor 
Tønsberg. Årsmøtet i år skal holdes på 
Furulund kro, det er viktig at møtene 
ikke bare er fag, men også hyggelige, 
både styremøter og medlemsmøter,  
ifølge Torill.

Pust og mat
– Ellers ser vi frem til Respirasjonskurset, 
som vi arrangerer på Sandefjord Motor-
hotell 2. april. Kvelden innledes med 
middag, deretter skal en lungeoverlege 
holde foredrag, og det er satt av tid til 
erfaringsutveksling. Til denne kvelden 
er også medlemmer fra FFM i Buskerud 
invitert, det er en god idé å samarbeide 
med naboen om slike temakvelder. Vi har 
også planer om kanskje å ha ”ernæring” 
som tema senere, og planlegger å få tak 
i en kokk som kan lage riktig mat. Og så 
må du få med at vi planlegger ny Syden-
tur for våre medlemmer neste år, sier en 
engasjert Torill Knutsen-Øy. 

FFM i Vestfold:

« Det er  
kanskje ikke  
siste gang vi  
prøver den  

metoden

Torill Knutsen-Øy, styremedlem i FFM Vestfold

Å drive en fylkesforening

Foto: Colourbox
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Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Alice bor i Drøbak, i Frogn kommune. 
Akkurat det er hun og ektemann 

Øystein Thorsen glad for. Kommunen 
har stilt opp i ti år på en forbilledlig måte. 
I år fyller hun 73, og hun har tenkt å bli 
minst 80. Helst vil hun hjelpe andre som 
har fått ALS. Gi tips om hvordan de kan 
takle den snikende sykdommen, hva de 
kan forvente av kommunen, hvordan 
de kan leve et verdig liv. NRK, VG og 
diverse ukeblader har allerede fått en bit 
av henne. Nå er det Muskelnytts tur, selv 
om hun ikke er medlem av FFM. 

Veldig frisk
– Den kom snikende, det begynte i 
venstre ben, det ble tyngre å gå, jeg ble 
sliten i ulike sammenhenger jeg ikke 
hadde vært det før. Første gang var på en 
sykkeltur i Frankrike i 1997. Nevrologen 
på A-Hus klødde seg i hodet. Det skulle 
gå sju år i uvisshet før jeg fikk diagnosen. 
Samme år som Ulla-Carin Lindquist, 
journalist i svensk TV, skrev boken om 
sin ALS. Hun levde i 11 måneder etter 
at hun fikk diagnosen. Men jeg er veldig 
frisk ti år etterpå. Alle prøver viser at jeg 
er veldig frisk. Bortsett fra at jeg har ALS, 
sier Alice og smiler.

Kamp mot tiden
Hun ligger i sengen, med pustemaskin. 
Lyden av pusten, lyden av liv, stemmen 
er fortsatt klokkeklar, smilet på lur. Hun 
har lest boken om Ulla-Carin, vet at hun 
kjemper en kamp mot tiden. Alle ALS-

pasienter gjør det. Derfor handler det 
om å leve. Derfor drømmer hun om hva 
hun og Øystein skal gjøre i sommer. Og 
derfor deltok hun på ALS-konferansen i 
Danmark.   

Nordisk konferanse
– Det var en fantastisk opplevelse, og jeg 
lovet å markedsføre neste konferanse, 
på Island til sommeren. Det var hele 95 
deltakere inkludert hjelpere på Musholm 
Bugt, Korsør, og så flott å treffe andre i 
samme situasjon og utveksle erfaringer, 
selv om det ikke finnes to like forløp. Vi 
blir jo stadig flere ALS’ere, blant annet 
fordi legene er flinkere til å stille diagno-
ser. Stadig bedre hjelpemidler bidrar også 
til at vi lever lengre, sier Alice.     

Travel uke
Hun skryter av kommunen, hun har flere 
assistenter, fysioterapeut et par ganger 
i uka, og hjemmesykepleiere er innom 
fem ganger i døgnet. Så langt klarer hun 
seg uten nattevakt, hun 
sender bare en sms hvis 
det er noe. Og så har hun 
jo mannen Øystein, som 
nettopp er blitt pensjonist. 
Totalt 75 besøk i heimen 
blir det i løpet av uka, så 
privatlivets fred kan de se 
langt etter. Men helgene 
er hellige, da er det bare 
Alice og Øystein.  

ALS i 27 år
– Du må love å skrive om 

konferansen, det er viktig at vi som har 
ALS møtes. Det var en boost å komme til 
Danmark i fjor sommer og møte så man-
ge blide, fornøyde mennesker. Høre på 
relevante foredrag, snakke med likestilte, 
jeg traff en svenske som hadde hatt ALS 
i 27 år, tenk det, sier hun når intervjuet 
nærmer seg slutten. Nok en gang roser 
hun Frogn kommune, gjentar hvor viktig 
det er å ikke gi opp. Hun er den tredje i 
kommunen som får ALS på 15 år, og den 
lille kommunen har overgått alle hennes 
forventninger. Du hører fra meg, smiler 
hun lurt når jeg takker for at hun ville 
stille opp og la seg intervjue.

*   *   *
Dagen etter: 
To Facebookmeldinger fra Alice: 
Først: Jeg meldte meg inn i FFM i går. 
Så: Kan vi være venner på Facebook? 

Under:
Musholm Bugt Feriecenter
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– Jøss, jeg 
dør jo ikke!
Da Alice Schulstad fikk diagnosen ALS i 2004, fikk hun 
beskjed om at hun kanskje ville leve i fem år. Sommeren 
2013 deltok hun på ALS-konferanse i Danmark.



Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Meningen er at alle skal kunne delta 
ut fra sine forutsetninger. Dette er 

nytt, morsomt og sosialt. Variert trening 
til inspirerende musikk en hel time, og 
øvelser som de aller fleste kan klare. Her 
er det mye smil og latter, mennesker med 
ryggmargsbrokk, trafikkskadde og en 
som har falt ned fra taket og brukket nak-
ken. Men ingen muskelsyke. Foreløpig.

Individuell tilpasning
– Dette er enkle øvelser, og handler om 
styrke, kondisjon, balanse og bevegelig-
het. En ideell idrettsforening, Friskis & 
Svettis, arrangerer med støtte fra Extra-
stiftelsen, og det er rom for individuell 
tilpasning, sier idrettspedagog Lene 
Carin Vik fra Sunnaas. Hun viser øvel-
sene, og musikken er til å bli glad av. Ti 
deltakere i alder 20 til 60 år tøyer og svet-
ter den tirsdagen jeg er i Kombihallen på 
NIH, hver betaler 500 kroner for et kort 
med åtte klipp. Det er Lill Granlund som 
har laget øvelsene, hun brakk selv nakken 

for ti år siden, og holder treningene i 
Eikhallen i Tønsberg tirsdager kl 1730. 

Aktive Roger
– Jeg datt ned fra taket for ti år siden, 
og siden har jeg sittet i rullestol, sier 
håndverker Roger Bakken fra Skedsmo. 
Han er i full jobb igjen, nå kalkulerer 
og beregner han bygg på PC, og tilvæ-
relsen blir altfor stasjonær.

Mange diagnoser
– Jeg var vant til å være aktiv før 
arbeidsulykken, drev flere idretter, så 
dette er veldig bra for meg, sier Roger. 
Han smiler når han trener, og er en av 
tre gutter på treningen. – Det kunne 
kanskje vært litt hardere, sier han med 
et smil, før han legger til at det sosiale 
er det viktigste. Og å treffe andre i 
samme situasjon. Med andre diagnoser. 
Kanskje er dette også noe for deg med 
en muskelsykdom?

Trening for sittende:

Åpner nye dører Hver tirsdag, i Tønsberg og 
Oslo, møtes mennesker som 
trener best når de sitter. Vi 
overvar en times trening for 
treningsglade i stol.
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Fra august skal 10 traineer med 
nedsatte funksjonsevner ansettes i 
Oslo kommune. Traineetiden varer i 
18 måneder, og opplegget bygger på 
positive erfaringer fra fire trainee-
programmer i Staten. 

Oslo kommune er første kommune 
som prøver en slik ordning, og hå-

per programmet vil være en døråpner til 
nye jobber for dem som blir plukket ut. 
Bakgrunnen er målet om et inkluderende 
arbeidsliv og et mangfoldig arbeidsmiljø 
som speiler befolkningen, ifølge prosjekt-
leder Siri Johanne Koch-Larsen. 

Normal søkeprosess
– Dette blir stillinger i administrasjonen, 
og de kommer til å kreve ulik utdannelse. 
Vi er i gang med å etablere prosjektorga-
nisasjon, der blant annet Rådet for Funk-
sjonshemmede er representert, og 10 ad-
ministrative stillinger skal identifiseres og 
utlyses. Det vil bli en normal søkeprosess, 
der de utvalgte får tilbud om å begynne 
som trainee basert på sine egne spesifikke 
kvalifikasjoner, sier Koch-Larsen.

Kommer til kort
Mange mennesker med nedsatte funk-
sjonsevner har opplevd å komme til kort 
når jobber skal fordeles, og havner langt 
nede i søknadsbunkene. Undersøkelser 
i 2013 viser at kun 43 prosent av alle 
personer med nedsatt funksjonsevne er 
i arbeid sammenliknet med 77 prosent 
av befolkningen ellers (SSB). Erfaringer 
viser også at det er markant forskjell på 
arbeidsgivers holdning til funksjonshem-
mede som allerede er ansatt og å rekrut-
tere nye. 

Ikke fast jobb
– Traineene får ingen garanti om faste 
stillinger etter perioden, men sjansen til 
å søke på faste jobber med bedre ut-
gangspunkt enn før. Det viktige er å få 
relevant arbeidserfaring, så får fremtiden 
vise om en videre arbeidskarriere i Oslo 
kommune blir en realitet. Det er mange 
mennesker i Oslo kommune som ikke 
jobber i faste stillinger, så det er mu-
ligheter, men traineeprogrammet er et 
tidsbegrenset prosjekt for den enkelte, 
sier Koch-Larsen. 

Fire barrierer mot  
å ansette en  
funksjonshemmet
I Jobbstrategien til Regjeringen står 
følgende:
”Regjeringen retter innsatsen mot fire 
barrierer som kan gjøre det vanskelig 
for personer med nedsatt funksjons-
evne å søke jobb. Dette er barrierer 
som berører både arbeidssøkere og 
arbeidsgivere.”

• Diskrimineringsbarrieren: 
Personer med nedsatte funksjonsev-
ner kan utsettes for diskriminerende 
holdninger og handlinger når de 
søker arbeid.

• Kostnadsbarrieren: 
Ansettelse betyr kostnader, for ek-
sempel praktisk og fysisk tilretteleg-
ging, oppfølging og opplæring.

• Produktivitetsbarrieren: 
Det kan være personer i målgrup-
pen som har nedsatt eller variabel 
arbeidsevne.

• Informasjons- og holdnings- 
barrieren: 
Mangel på informasjon om virke-
middel og holdninger hindrer anset-
telse av arbeidssøkere med nedsatt 
funksjonsevne.

Traineeprogram for  
funksjonshemmede

Prosjektleder Siri Johanne Koch-Larsen

Foto: Colourbox
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Kjære medlemmer og lesere

Da FFMU gjennomførte sitt årsmøte 
og kurs helgen 8.-10. november 

2013 ble nytt styre valgt. Det nye styret 
består av:

•  Leder – Lin Christine Solberg
•  Nestleder – Gustav Granheim
•  1. styremedlem – Rebecca N. Harcourt
•  2. styremedlem – Kristina Nilsen
•  Vara – Ida Tvedt

Jeg vil, på vegne av FFMU, takke Martine 
S. Eikeland, Elin Sunde og Morten Tangre 
for deres innsats i styret. Vi håper på å se 
dere igjen ved en senere anledning.

Valgkomitè for neste årsmøte ble:

•  Leder – Svenn- Olav Frogner
•  Medlem – Martine S. Eikeset
•  Vara – Ingebjørg Larsen Vogt

Dersom du allerede nå har kandidater til 
neste års styre kan valgkomitèen kontak-
tes på svenn-olav@frogner.net.

I mars reiser styret på sin årlige styre-
møtetur, hvor vi møtes ansikt til ansikt 
(til forskjell fra våre månedlige møter 
over Skype) for å jobbe med blant annet 
søknadsskriving til diverse kurs og ar-
rangementer. Om du har en sak du vil ta 
opp eller et arrangement du tenker kunne 
passe for FFMUs medlemmer, ta gjerne 
kontakt med oss på ffmu@ffm.no. Vi er 
alltid åpne for idèer, innspill og forslag til 
morsomme ting vi kan finne på!

Med vennlig hilsen
Lin Christine Solberg
Leder i FFMU

Lin Christine Solberg, leder FFMU

Gustav i Barcelona:

– En by for
Da ny rullestol endelig var i hus i fjor vår, åpnet det en ny verden 
for en reiseglad. Nå kunne jeg endelig orke litt mer hver dag. 

Tekst: Gustav Granheim
Foto: Joen Granheim og  
Bernt Roald Nilsen

Som ilddåp sto Barcelona på planen. Vi 
reiste med SAS, og hjem med Nor-

wegian etter kluss med Vueling/Iberia. 
Det var enkelt å få med rullestol på både 
SAS og Norwegian. Faktisk hadde SAS 
kapasitet til 6 stk og Norwegian 5 stk. Så 
mange plasser gir visse muligheter for en 
gruppetur.

Tilpassede rom
Å skaffe rullestolvennlig hotell for meg 
som kan gå litt, var ikke noe problem. 
Jeg kontaktet flere hoteller per e-post, og 
alle hadde tilpassede rom. Vi endte på 
to steder i byen: Først hotell i Eixample, 
deretter leilighet i Barceloneta. En fin 
mulighet til å oppleve mer av byen, og 
begge steder anbefales.

Supert tilrettelagt
For en by! Da vi ankom, tok vi Aerobus 
rett til sentrum. Den har plass til én 
rullestol, og går ofte (hvert 10. minutt?). 
Toget har derimot plass til flere rulle- 
stoler.  Gater er supert tilrettelagt for 
rullestolbrukere. Å komme inn i kirker, 
museer, butikker og spisesteder er dog 
ikke alltid like lett. Kirker og museer har 
ofte en rampe bakveien, og folk er mer 
enn hjelpsomme med å åpne bakdøra. Å 
betale inngangsbillett slapp jeg også, vi 
ble geleidet forbi alle køer. Det er uteser-
vering overalt, så det er ikke vanskelig å 
få seg tapas. Hard Rock Café geleidet oss 
inn via kjøkkenveien. 

Særegen frihetsfølelse
Tog og Metro er stort sett tilgjengelig. 
Det er plass til én rullestol i hver metro-
vogn. Det er riktignok en del metrostopp 
som ikke har heis og dermed er utilgjen-
gelige, særlig i sentrum. Sightseeingbus-
sen har plass til én rullestol. Nede. Jeg 
parkerte stolen og gikk opp trappen til 

toppetasjen og satt der. Barcelona er en 
utrolig fin by med mye spennende å se. 
Maten er en egen grunn til å ta turen, og 
vi opplevde kun vennlige folk. Å sitte i 
stol og oppleve byen var utrolig deilig. En 
særegen frihetsfølelse. Sliten ble jeg heller 
ikke. Det var verre for reisefølget. Hun 
måtte halse etter en rullestol på altfor høy 
gangfart ...

Møtehelg i Barcelona
Vi testet også byens ene rullestoltaxibyrå, 
Taxi Amic. Dette er spesialtilpassede 
biler, som akkurat fikk plass til min Per-
mobil Lowrider. En trang og annerledes 
biltur, men greit for korte turer. Vi kom 
frem, og det føltes trygt. Planer om ny 
tur er også lagt. En venninne vil oppleve 
byen, og i mai drar vi. Før den tid har 
styret i FFMU valgt å legge sin årlige 
styremøtehelg til Barcelona. 11 personer 
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inklusive 5 rullestoler reiser med Nor-
wegian i mars. Med god planlegging blir 
dette billigere enn på Gardermoen. For 
heldigvis byr Spania på hyggeligere priser 
enn hva vi er vant til hjemme.

funksjonshemmede
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Rampe eller 
inngangsparti?

Tekst og foto: Rebecca Harcourt

Siden begge var i full jobb, følte vi at 
tiden var moden til å kjøpe noe eget, 

gjerne et hus. Banken var enig, og vi 
begynte å gå på visninger. Å finne det 
perfekte huset er lettere sagt enn gjort, 
spesielt når du lever med en muskelsyk-
dom. Det gjør at du stiller en del krav, 
som kan være vanskelig å få innfridd. For 
eksempel bør alle nødvendige rom være 
på ett plan, det kan ikke være for høye 
terskler eller for trange bad. I tillegg ville 
vi ikke ha et oppussingsobjekt. 

Drømmehuset
En dag i januar 2013 fant vi drømmehus- 
et. Det lå for seg selv i Sarpsborg, likevel 
ikke mer enn 10 minutter fra sentrum. 
Alt på ett plan, og selv om det var et gam-
melt hus, så hadde det blitt pusset opp av 
eierne. Eneste ulempe var at det var tre 
trinn opp til ytterdøra. “Det fikser vi”, sa 
Svenn-Olav. Vi kunne ikke la det gå ifra 
oss. Vi overtok huset i slutten av mai. Jeg 
pleier stort sett å gå innendørs, og bruke 

elektrisk rullestol ute. Siden det var en 
stor trapp som hindret meg i å ta den inn 
i huset, flyttet den midlertidig ut i bilen 
(Mercedes Vito), og sto på lading på job-
ben når jeg var der. Det ville bare fungere 
så lenge det var varmt ute.

Ti meter rampe?
Før vi overtok huset, hadde vi vært i 
kontakt med hjelpemiddelsentralen 
i Sarpsborg. Vi hadde sett for oss en 
rampe, men når representanten fra HMS 
fortalte oss hvor lang rampen måtte være 
for å få riktig fall, fikk vi bakoversveis. 
For at HMS skulle kunne levere rampen, 
måtte den være ti meter lang! “Men,” sa 
han, “vi kan gi tilskudd hvis dere vil heve 
hele inngangspartiet, og få en planfri 
adkomst.” Vi kunne få kr 50 100 eks 
moms i rampetilskudd fra NAV, så lenge 
tegningen oppfylte deres krav. Vi trom-
met sammen gode venner som kunne litt 
og var praktisk anlagt og interessert i å 
lære. Vi fikk anbud fra diverse gravere og 
satte i gang. Nå hadde høsten kommet til 
Sarpsborg, og hver helg og flere ettermid-

Min mann Svenn-Olav og jeg hadde i lang tid sett etter 
et hus i Østfold. Jeg hadde fått jobb i Halden, og det ble 
en lang reisevei fra leiligheten vår i Vestby. 

dager i uken sto min mann og vennene 
våre ute i vind og regn og blandet sement 
og støpte mur. Mur måtte vi ha inn 
mot huset, da det nye bakkeplanet ville 
komme høyere enn kledningen. Det var 
viktig for å sikre ventilasjon, så ikke huset 
råtner.  

Fikk makssatsen
I oktober var vi endelig ferdig. Trappa 
var begravd, og vi kunne kjøre rett inn i 
huset! En ergoterapeut og representanten 
fra HMS var på befaring, og var enig i at 
det hadde blitt riktig bra. Vi leverte fra 
oss kvitteringene som viste at det nye 
inngangspartiet hadde kostet mer enn 
det tilskuddet var på, så vi fikk faktisk 
hele makssatsen Ergoterapeuten skrev 
søknad om rampe, som så ble gjort om 
til rampetilskudd. Til sammen kostet 
det 130 000 kr, men med rundt 60 000 
kr vi fikk av NAV, ble det overkommelig. 
Kanskje har vi høynet verdien på boligen, 
og vi er fornøyd. 

PS: Vi gjorde ting i feil rekkefølge, fordi 
vi misforsto litt. Egentlig skal man først 
innhente priser, og så ta kontakt med 
ergoterapeut og få skrevet søknad om 
rampetilskudd, så skal dette bli innvilget 
før du begynner å bygge. Vi hadde  
heldigvis dokumentert prosessen med 
bilder underveis, så det ordnet seg. 

Etter

Før



Rehabiliteringsoppholdet varer i 2 eller 3 uker med 2 
ukers oppfølging. Det legges opp til trening som du kan 
klare ut fra dine forutsetninger.

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

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

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

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

Rehabilitering for barn og voksne 
med muskelsykdommer
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Abilia AS | Tel 37 14 94 50 | Fax 37 14 94 70 | info@abilia.no | www.abilia.no

Nova er unikt!
Et banebrytende tilbehør til 

Compact Rolltalk

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

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

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



Vi reiste fra Kirkøy på Vega 31 juli 
2013, med hurtigbåt til Sandnes-

sjøen. Det gikk greit å reise med hurtig-
båten fordi det var flo sjø den morgenen, 
det er vanskelig når det er fjære sjø. Ellers  
er ikke den hurtigbåten tilrettelagt sånn 
at det går an å komme ombord uten å 
bære rullestolen med passasjeren ned/
opp en bratt trapp. Vi valgte å overnatte i 
Sandnessjøen. 

Tilrettelagt akvarium
Neste dag reiste vi med hurtigbåt (Nord- 
landsekspressen) til Bodø. I Bodø gikk 
det fint å reise med buss, da den var 
tilrettelagt. Vi var i Bodø to dager før vi 
dro til Svolvær med hurtigbåt som var 
tilrettelagt. Vi bodde på hotell i Bodø og 
Svolvær. I Kabelvåg på akvariet var det 
greit å komme rundt med rullestol. 

Måtte endre planer
Vi tenkte å reise videre vestover i Lofoten 
med buss, og så ta ferje til Værøy, men 
den eneste bussen som var tilrettelagt 

gikk så sent at vi ikke rakk ferja til Værøy. 
Vi måtte reise tilbake til Bodø, og over-
natte for så å ta ferja neste dag til Værøy. 

Gjestfritt på Værøy
På Værøy ble vi veldig godt mottatt av 
ordføreren, som viste oss rundt på øya. 
Der vi overnattet, var det ikke tilrettelagt 
for rullestol, men det gikk greit. Var på 
Værøy i to dager før vi reiste tilbake til 
Bodø. Vi overnattet og tok fly til Brønn- 
øysund neste dag. Så reiste vi med hurtig-
båt til Rørøy på Vega. Da hadde vi vært 
på tur i 10 dager. Kjempetur :)

Sommeren 2013 reiste to brødre fra Vega Nordland på langs med 
Ungdomskortet. Kristian har facioscapulo-humeral muskeldys-
trofi og sitter i rullestol. Broren Brede går. Brødrene har blogget 
om veivalg, utfordringer og opplevelser. 
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Hva er Ungdomskortet?
Med Ungdomskortet kan ungdom-
mer mellom 16 og (til og med) 19 
år i Nordland reise ubegrenset med 
Nordland fylkeskommunes buss- og 
hurtigbåtruter i hele Nordland i 30 
dager for kun kroner 400. Du må 
være fylt 16 år for å kunne bestille 
Ungdomskort. Øvre aldersgrense er 
19 år, altså kan Ungdomskort ikke 
kjøpes når du passerer 20 år. 

Les hvordan det gikk da 
Kristian og Brede Kvannli 
testet hvordan det er å 
sitte i rullestol Nordland 
på langs. Her er Kristians 
historie:
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tlf: 66 76 18 60
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!

Vintersportsuka på Venabu er en 
aktivitetsuke for alle som liker å være 
ute i fjellet sammen med masse hyg-
gelige mennesker, uansett funksjons-
hemming og alder.

Her er det full integrering, så du kan 
ta med venner, familie eller andre 

som har lyst til å være med på moro i 
snø. Uka har vært arrangert siden 1965, 
og skal fortsette så lenge noen vil være 
med. Tanken er å få ut dem som sitter 
inne fordi de har problemer med å kom-
me seg ut om vinteren. De som savner å 
få snø i ansiktet og vind i håret.

Aktivitet og sosialt
Her er det skigrupper, pulkekjøring, ski-
cart, hundespann og muligens kanefart 
(litt føreavhengig). Ellers er sosialt sam-
vær noe av det viktigste. Aktiviteter tilret-
telegges etter hva deltakerne vil og kan 
eller har lyst til å prøve. Fleksibilitet er 
selvfølgelig alfa omega. Vintersportsuka 

Vintersportsuka  
for 50. gang!

finner sted på Venabu Fjellhotell i tida 5. 
– 12. april, og prisen er den samme som i 
fjor: kr 4650,- + eneromstillegg + buss t/r 
(Oslo/Venabu). 

Ta gjerne kontakt
Påmeldingsfristen har nettopp gått ut, 
men ta kontakt umiddelbart hvis dette er 
noe for deg. Kontakt Torun på 922 66 966 
eller gå inn på hjemmesiden www.vinter-
sportsuka.no. Der ligger alt du trenger av 
opplysninger og påmeldingsskjema. Det 
er også laget egen gruppe på Facebook:  
”Vintersportsuka – en aktivitetsuke for 
alle!” 
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Foto: Colourbox
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Allerede fredag vil temaet ”Planleg-
ging av FFMs fremtid” være i fokus 

for alle påmeldte fra kl 17-1930, før 
middagen inntas. Samme tema vil være i 
fokus helt frem til deltakerne reiser hjem 
søndag etter lunsj.

Spennende lørdag
Lørdag vil det være felles møte for alle 
påmeldte (både Landsmøte og Like-
personskurs), fra kl 9-12.30, der FFMs 
fremtid skal diskuteres. Før lunsj er det 
satt av en halvtime for å presentere årets 
utstillere, og etter lunsj deler deltakerne 
seg på Landsmøte (delegater og andre 
påmeldte) og Likepersonskurs, der tema 

fortsatt er foreningens fremtid. Som van-
lig blir det festmiddag lørdag kveld.

Oppsummeringssøndag
Søndag kl 10-13 skal den røde tråden 
følges opp, og fremtiden planlegges. Alle 
er igjen samlet, og kommer forhåpentlig 
frem til nyttige synspunkter på hva foren-
ingen skal være i fremtiden, og hvordan 
den skal drives. Endelig program for 
denne spennende og viktige helgen blir 
sendt ut etter påmeldingsfristen, som er 
15. april. Aldri har det vært viktigere å 
delta. Det er jo fremtiden vår som skal 
planlegges!

Nytt fra FFM

Delta på årets Landsmøte!

FFM ønsker å møte fremtiden i takt 
med utviklingen i samfunnet og et-

ter medlemmenes ønsker. Poenget med 
spørreundersøkelsen var å gi det enkelte 
medlem anledningen til å få være med 
og påvirke hva FFM skal jobbe med i 
fremtiden.

Temaer i undersøkelsen
Blant temaer i undersøkelsen var: Hvor 
henter du informasjon om diagnosen din 
fra? Hva synes du om Muskelnytt? Hva 
synes du om nettsiden? Hvordan bruker 
du sosiale medier for informasjon? Hvor 
viktig er Facebook? Hva synes du om 
arrangementene våre? Hva slags kurs øn-
sker du deg? Hvor viktig er likepersons-
arbeid? Hva skal FFM jobbe med? 

FFMs medlems- 
undersøkelse 2014
Uten medlemmer er FFM ingenting. FFM er til for medlemmene, 
og sendte derfor ut en spørreundersøkelse i januar. Fristen for å 
svare var 28. februar.

Info om resultatene
Spørreundersøkelsen, som selvsagt var 
anonym, vil også kartlegge hva FFM kan 
forbedre seg på. Resultatet brukes til å 
planlegge FFMs fremtid, og vil bli publi-
sert i Muskelnytt og på www.ffm.no etter 
Landsmøte 2014. 

Årets Landsmøte avholdes på Clarion Hotel, Oslo Airport,  
Gardermoen fredag 30. mai til søndag 1. juni. FFMs fremtid vil 
være i fokus denne helgen. Blir du med?

Troll 2014
Beitostølen helsesportsenter 
(BHSS) arrangerer i samarbeid 
med FFM et opphold for voksne 
mennesker med ulike former for 
muskelsykdommer.  

Hvem kan delta? Voksne med 
ulike muskelsykdommer. De som 
trenger assistanse til daglig stell/ 
gjøremål, må søke plass med 
egen ledsager.
Tidspunkt: Uke 41-44
Søknad/inntak: Brukere mottas etter 
søknad fra lege. Det bør vedlegges re-
levante epikriser og/eller informasjon 
fra annet fagpersonell - som fysio-
terapeut eller sosionom. Vi benytter 
ikke søknadsskjema, og søknaden kan 
skrives i brevs form.
BHSS er en spesialisthelseinstitusjon. 
Inntak vurderes av inntaksteam/medi-
sinsk ansvarlig overlege. Sentral enhet 
for Rehabilitering avgjør retten til 
helsehjelp for søknader fra fastlege.
Søknadsfrist: 1. mai 2014
Søknad mrk "Troll 2014" til:  
Beitostølen Helsesportsenter  
Legekontoret, 2953 Beitostølen
Informasjon: legekontor@bhss.no  
Tlf:   61 34 08 00 Fax: 61 34 16 57



Selg lodd 
for en Aktiv 
uke!
Årets lodd sendes ut i juni. 
Inntektene av årets lotteri går 
til FFMs Aktiv Uke 2015.  For å 
kunne gjennomføre denne er 
vi avhengig av inntektene fra 
FFM-lotteriet. 

Aktiv Uke er et viktig møtested for 
barn og unge og deres familier, 

og skal gi påfyll til store og små.  
Takket være våre medlemmers inn-
sats med loddsalg, har FFM kunnet 
arrangere Aktiv Uke hvert år siden 
2005. All organisering i forkant av 
uka skjer på frivillig basis av medlem-
mer i foreningen.

Frivillig
FFM håper du har anledning til 
å støtte årets lotteri, og takker på 
forhånd for støtten. Flere lodd kan 
bestilles på epost: ppartner@online.
no Send konvolutten i retur hvis du 
ikke har mulighet til å støtte lotteriet. 
FFM minner om at det er frivillig å 
delta i lotteriet. Det er også mulig å 
reservere seg mot loddsalg via mail 
til ffm@ffm.no eller ved å ringe Unni 
Tangerud, tlf.: 403 29 009
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"Hva skjer a?" 
i full gang
FFMU-ambassadørene er i gang 
med å reise rundt og formidle 
kunnskap for alle interesserte.

FFMU-ambassadørene holder 
foredrag rettet mot barn og unge 

for å øke kunnskapen om nevromus-
kulære sykdommer, samt formidle 
hva som er viktig for denne gruppen 
til helsepersonell.

Hva er ”Hva skjer a?”
Prosjektet har fått midler fra Helsedi-
rektoratet, og hovedmålet i prosjektet 
er å øke kunnskapen om nevromus-
kulære sykdommer blant barn/ung-
dom, samt formidle til helsepersonell 
hva som er viktig for denne grup-
pen. Prosjektet består av to deler, og 
i den første delen var hovedmålet 
å utarbeide informasjonsmateriell 
rettet mot barn og unge. Det er 
utarbeidet diagnosevideoportretter 
med tilhørende brosjyrer. I del to 
skal dette informasjonsmaterialet ”ut 
i verden”. FFMU-ere er blitt kurset til 
”ambassadører”, og skal jobbe med 
oppsøkende virksomhet mot barn 
og unge. Ta gjerne kontakt om du vil 
vite mer

Halv pris på  
medlemskap 
for studenter 
og deg som bor 
på institusjon
FFM har innført 50 prosent rabatt 
på hovedmedlemskap for studenter 
og dem som bor på institusjon. Vær 
rask med å sende kopi av student-
bevis eller bostedsadresse til oss, så 
reguleres kontingentbeløpet til kr 
175,-. Ta eventuelt kontakt med Unni 
Tangerud på FFM.  
Epost: unni.tangerud@ffm.no  
Tlf: 403 29 009  

Nytt fra FFM

Ny nettside for Nasjonal 
Kompetansetjeneste for 
Sjeldne Diagnoser 
Nasjonal Kompetansetjeneste for 
Sjeldne Diagnoser (NKSD) er en 
nasjonal tjeneste som samordner 
alle kompetansesentrene for sjeldne 
diagnoser. Kjernevirksomheten skjer 
fremdeles ved sentrene.

Tekst: Tone I. Torp

NKSD er nå etablert, og har fått utvik- 
let en internettside: www.sjeldne-

diagnoser.no. Her finner du lenker til 
kompetansesentrene, og en oversikt 
over diagnoser som har tilbud fra et av 
sentrene. Ellers finner du generell info og 
kontaktinfo.

Hva med oss muskelsyke?
FFM har fått bekymringsmeldinger i for-
hold til om muskelsyke må til det senteret 
som er nevnt i diagnoselisten på NKSD. 
Sånn er det IKKE. Det er fortsatt slik at 
muskelsyke følges opp ved det sykehuset 
de tilhører. NKSD kommer til nytte når 
dere som har en diagnose, helsepersonell 
eller andre trenger eksperthjelp. Fordi 
mange av våre diagnoser tilhører sjelden-
feltet gir kompetansetjenesten også tilbud 
med ”å leve med”-perspektivet.

FFM-kontoret 
inn i nye lokaler
FFM har skrevet 5-års kontrakt på 
kontorlokaler, som er tilgjengelige 
for rullestolbrukere.

Ny adresse fra 1. mars: 
Fekjan 7, 1394 Nesbru. 

Vi har ikke lenger fasttelefon.  
Nå treffer dere oss på følgende 
telefonnummer.:

Unni Tangerud:  403 29 009

Line Wåler:  411 90 702

Kristin Rolfsnes:  415 13 981

NMK leder sentrene
Det er besluttet at Nevromuskulært 
kompetansesenter (NMK) skal lede 
kompetansesentrene for nevromuskulære 
diagnoser. Det betyr at Frambu, NMK og 
Kompetansesenter for medfødte muskel-
sykdommer på Oslo universitetssykehus 
arbeider med å finne enda bedre løsnin-
ger for tilbudene til muskelsyke, deres 
pårørende, helsepersonell og andre. FFM 
er med i arbeidet. NKSDs diagnoseliste 
kan bli endret, men vi muskelsyke skal 
uansett få så gode tilbud som mulig. Det 
vil FFM alltid ha fokus på og jobbe for.



Likepersons- 
helg!
Sett av helgen 30.5-1.6. Da er du 
som er likeperson velkommen til 
likepersonstreff og landsmøte. 

Vi står nå overfor et spennende skifte 
i likepersonsarbeidet. Det innebærer 

at vi må tenke nytt og kreativt rundt det å 
jobbe med likepersonsarbeid. Det endrer 
til og med navn. Det skal nå hete likeper-
sonsarbeid! Søknads- og rapporteringen 
blir helt annerledes, og tilskuddsordnin-
gene reformert. Vi i Likepersonsutvalget 
synes at det er viktig at flest mulig er med 
på skiftet, og vil derfor ønske dere alle 
velkomne til et framtidsverksted. Vi øn-
sker at dere er med på å påvirke hvordan 
vi kan bygge foreningen med likeperson- 
en som den viktigste pillaren! 

Vi håper å se dere alle siste helgen i mai!

Foreldre til barn 
med muskel- 
sykdom – se her!

Er du pappa eller mamma til et barn 
med muskelsykdom? Vil du få svar på 

mange av dine spørsmål nesten umiddel-
bart og oppleve et sterkt fellesskap? Øn-
sker du tips om hjelpemidler, ordninger, 
kurs og samlinger, forskning, lovgiving, 
husbygging, bilombygging...? Og kanskje 
gi tips selv? Da er du velkommen til 
Facebookgruppen "Foreldre til barn med 
muskelsykdom"! Gruppen er åpen for 
foreldre til barn i mange aldre og med et 
bredt utvalg av muskelsykdommer. Grup-
pen ble opprettet i november 2011 og har 
nå passert et medlemstall på 100 foreldre. 
Ressurssterke foreldre med et spekter av 
kunnskap og erfaring er kun få tastetrykk 
unna! Siden gruppen er lukket og "hem-
melig" må innmelding skje på følgende 
måte: Send mail til Randi Helene Tillung 
på randihelene@gmail.com og presenter 
deg selv. Så vil jeg snart kontakte deg for 
å vise deg veien videre inn i gruppen. 
Velkommen til oss! 

Vennlig hilsen Randi Helene Tillung,
gruppens admin og mamma til to jenter 
hvorav en har muskelsykdom.

glet. Hun har en 
muskelsykdom, 
som gjør at hun 
sjangler litt og lett 
mister balansen 
på flatmark. Hun 
fortalte vakten at 
det var derfor hun 
sjanglet. 

Vakten spurte om hun hadde bevis på at 
hun hadde en funksjonsnedsettelse, eller 
legeerklæring, noe hun ikke hadde. Inge-
bjørg var ikke klar over at man har plikt 
til å vise det når man er ute på by’n. Det 
eneste beviset hun hadde var et kort, noe 
vakten mente at hvem som helst kunne 
skaffe seg. Hun ikke kom inn, ble ganske 
irritert, og gikk vekk fra inngangen for å 
roe seg ned. Med seg hadde hun en ven-
ninne og kjæresten sin. Venninnen spurte 
vakten om Ingebjørg ble nektet inngang 
fordi hun virket full, og sikkerhetsvakten 
sa ”nei”. Sikkerhetsvakten var også frekk 
mot hennes venner da de spurte om de 
kunne gå inn for å se om resten av ven-
nene var inne på utestedet. 

Ingebjørg forteller at hun opplevde si-
tuasjonen som en ubehagelig opplevelse, 
synes sikkerhetsvakten var frekk, og har 
valgt å sende en klage til LDO for tydelig 
brudd på Tilgjenglighet og diskrimine-
ringsloven av funksjonshemmede.
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Nytt fra FFM

Takk for gaver 
Forskningsfondet mottok 
i 2013 gaver på til sammen 
160.828 kroner

Et medlem i foreningen overfører 
et månedlig beløp til Forsknings-
fondets konto.
Årlig har vi mottatt gaver til fors-
kning på polynevropatier.

I 2013 mottok vi også frie gaver, 
og gaver som er øremerket til  
forskning på ALS.

Minnegaver ble gitt i forbindelse 
med følgende personers bort-
gang: 
Frie gaver: Kirsti Grethe Løfsgaard, 
Unni Stenerud Iversen, Evy Britt 
Rathe, Oddvar Hansen. 
Øremerket Dystrofia myotonica: 
Arne Bø
Øremerket ALS: Steinar Jarl  
Sørensen, Nils D. Christensen,  
Torbjørn Gåsnes, Hans Kåre  
Nøkkevangen, Jan Petter Korsmo

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

Takk for gaver til Forskningsfondet.

Ingebjørg Vogt Larsen:

Ble nektet  
adgang  
ute på by’n
Lørdag 11. januar var Ingebjørg 
Larsen Vogt ute med noen ven-
ner i Oslo. De bestemte seg for å 
stikke innom TGI Friday's Bar & 
Restaurant City. Her er Ingebjørgs 
versjon av hva som skjedde: 

Sikkerhetsvakten der spurte hvordan 
formen var. Hun hadde inntatt litt 

alkohol, men følte seg ellers i fin form. 
Sikkerhetsvakten sa i en litt sarkastisk 
tone at han ikke trodde på henne, og ville 
ikke slippe henne inn fordi hun sjan-

Gode søknader 
og gode vedtak?
Frambus sosionom Lise Beate Hox-
mark holdt innlegg på Norsk foren-
ing for Rett syndroms årlige fagsemi-
nar og likemannstreff i Oslo før jul. 

Hun ga råd og tips til hvordan man 
kan få til gode søknader og gode 

vedtak. I presentasjonen viste Hoxmark 
blant annet til et faktaark Frambu har 
utarbeidet på oppdrag fra Helsedirek-
toratet. Her går det frem at mange med 
sjeldne diagnoser opplever at fagpersoner 
ikke har nok kunnskap om deres tilstand 
eller møter dem på en måte som medfø-
rer unødige ekstrabelastninger. Faktaar-
ket viser derfor hvordan tjenesteytere 
kan bidra til å gjøre dette på bedre måter. 
Store deler av Hoxmarks innlegg handlet 
om råd og tips til hva man selv kan gjøre 
for å skrive best mulige søknader og for-
søke å få til best mulige vedtak. Les  om 
hele presentasjonen på frambu.no
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Spinal muskelatrofi (SMA) er en syk-
dom som skyldes feil i de motoriske 
forhornscellene i ryggmargen. Dette 
er en type nerveceller som fungerer 
som et bindeledd mellom hjernen og 
muskulaturen i kroppen, i og med at 
nervesignaler fra hjernen går via de 
motoriske forhornscellene på vei ut 
til muskulaturen. 

Tekst: Fysioterapeut Camilla Hjelm

Muskulaturen er avhengig av disse 
signalene for å kunne fungere 

normalt. Dersom feil i forhornscellene 
hindrer disse signalene i og nå frem til 
musklene, vil ikke muskulaturen kunne 
fungere normalt og den vil derfor svinne 
hen (muskelatrofi). Dette er en medfødt 
sykdom, men muskelsvekkelsen kan opp-
stå i ulik alder avhengig av hvor mange 
forhornsceller som er ødelagt. 

I 2007 ble det publisert internasjonale 
retningslinjer for diagnostikk og oppfølg-
ning av pasienter med SMA i tidsskrift- 
et Journal of Child Neurology. Disse 
retningslinjene ble utarbeidet av interna-
sjonale eksperter på SMA, medlemmer i 
The International Comitee for SMA.  En 
kortversjon av disse retningslinjene ble 
i 2013 oversatt til norsk av Inger Lund 
Petersen her ved Kompetansesenteret for 
medfødte muskelsykdommer på OUS. 
Denne veilederen er nå tilgjengelig både 
på våre nettsider (www.oslouniversitets-
sykehus.no/muskel) og i papirformat. 
Veilederen er primært tiltenkt helseper-
sonell, men vi tror den også vil kunne 
være til glede for pårørende ettersom den 
viser hvilke områder som er spesielt vik-
tige i forhold til oppfølgning av barn med 
SMA. Vi ser derfor for oss at den kan 
være et godt hjelpemiddel ved for eksem-
pel utarbeidelse av individuelle behand-
lingsplaner. Det er en del medisinske ord 
og uttrykk i veilederen, og for å hjelpe 
lesere uten helsefaglig bakgrunn ble det 
laget en ordliste med forklaringer bakerst 
i heftet. Skulle innholdet likevel bli  
vanskelig å forstå, anbefaler vi at veilede-
ren leses i samarbeid med helsepersonell. 

Veileder om  
Spinal Muskel Atrofi (SMA) på norsk 

Veilederen inneholder i tillegg informa-
sjon om nyttige ressurser og nettsteder 
i Norge, samt om aktuelle pasientregis-

Veilederen er delt opp i fem 
kapitler som tar for seg følgende 
hovedtemaer:

- Diagnostikk og oppfølgning av nye 
SMA-pasienter. Klinisk diagnose 
og klassifisering.

- Lungemedisinsk oppfølgning og 
behandling. Forebyggende tiltak. 
Behandling ved kronisk og akutt 
lungesykdom.

- Oppfølgning og behandling av 
mage/tarm og ernæring.

- Ortopedi og rehabilitering.  
Skinner. Ortopediske operasjoner.

- Palliativ omsorg. 
Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger 
på mail: muskel@ous-hf.no  
Bruk også denne mailadressen 
om du ønsker å få tilsendt et trykt 
eksemplar. Veilederen kan også lastes 
ned på flere språk fra:  
www.treat-nmd.org.eu/smacare

tre for SMA-pasienter. Vi har forsøkt å 
trekke frem den viktigste informasjonen 
i denne norske utgaven, men har pga 
lengden måttet prioritere. I denne sam-
menheng ønsker vi å informere om at det 
særlig innen områdene akutt sykdom og 
ernæring vil være ytterligere informasjon 
å finne i den originale versjonen. 

Vi vil til slutt takke foreldrerepresentant 
Sigurd Idland, de ansatte ved Frambu 
(senter for sjeldne sykdommer)og ved 
UNN som har hjulpet oss med støtte og 
tilbakemeldinger under oversettelsespro-
sessen. 



Nytt&Nyttig

Rehabilitering  
på rød resept
Gi rehabilitering på rød resept, krever 
Norges Blindeforbund. Forslaget er 
ment å sikre bedre rutiner for henvis-
ning til rehabilitering som en naturlig 
del av behandlingstilbudet for alle 
pasientgrupper. 

Kilde: Handikapnytt

Senter for 
sjeldne  
diagnoser
Senter for sjeldne diagnoser er et 
landsdekkende kompetansesenter 
for cirka 70 sjeldne diagnoser. Her 
får du informasjon om diagnosene, 
og rådgivning og kurs om det å leve 
med en sjelden diagnose.

Vi er tverrfaglig sammensatt av leger, 
medisinsk genetiker, spesialsykeplei-

ere, psykologer, pedagog, sosionomer, 
bioingeniør, fysioterapeuter, ernærings-
fysiologer m.fl. som gir råd om alle typer 
spørsmål knyttet til en av våre diagnoser. 
I tillegg samarbeider vi tett med medisin-
ske fagmiljøer som har behandlingsan-
svar for våre diagnosegrupper. Du kan 
kontakte oss direkte uten henvisning fra 
fastlege. Våre tjenester er gratis.
Vårt mål er at du som bruker lærer å leve 
bra med din sjeldne diagnose, uansett 
hvor i livet du befinner seg, slik at målet 
om full deltakelse og likestilling kan 
oppnås. Vi arbeider særlig aktivt for at 
dine overganger mellom ulike livsfaser, 
eksempelvis fra barn til ungdom, ung-
dom til voksen og eldre, fra barnehage 
til skole, fra skole til jobb blir best mulig. 
Det å ha en sjelden diagnose er ofte et 
livslangt prosjekt. Derfor har vi fokus 
på livsløpsperspektivet som et bærende 
prinsipp i vårt arbeid.

Les mer: www.sjeldnediagnoser.no

Kurs om  
lunge- 
problemer
Kurset arrangeres av Nasjonal 
kompetansetjeneste for hjem-
merespiratorbehandling (NKH) og 
Nevromuskulært kompetansesenter 
(NMK)16.06.-17.06. 2014 i Ingeniør-
enes  Hus i Oslo.

Hovedmålgruppen for kurset er 
fysioterapeuter som har oppfølging 

av barn eller voksne med progredierende 
nevromuskulær muskelsykdom. Andre 
interesserte kan også delta. Kurslokalene 
har universell utforming. Konferanse-
språkene er engelsk og norsk. Frist for 
påmelding er 1.mai. Kursavgift: 600 kr. 
Mer informasjon og kontaktopplysnin-
ger: Nevromuskulært kompetansesenter 
(NMK) i Tromsø.
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På Frambuleir 
i sommer?
Fra juni til august arrangerer Frambu 
fire begivenhetsrike leire for barn, 
ungdom og voksne med sjeldne 
diagnoser. Søknadsfristen var 1. 
mars, men det er fortsatt mulig å ta 
kontakt.

Hver sommer arrangerer Frambu 
flere leire for barn, ungdom og unge 

voksne med sjeldne funksjonshemninger 
som får tilbud fra Frambu eller et av de 
andre sentrene for sjeldne diagnoser. Lei-
rene arrangeres uten foreldre og varer én 
eller to uker. Deltakerne er under faglig 
tilsyn hele tiden.
Leir på Frambu er ikke et ferie- eller av-
lastningstilbud, men et annerledes kurs-
tilbud hvor deltakerne får møte, utveksle 
erfaringer og knytte nettverk med andre 
i samme situasjon og oppleve mestring 
gjennom deltakelse i nye situasjoner og 
aktiviteter. Det legges til rette for at delta-
kerne skal få mulighet til å sprenge egne 
grenser og se nye muligheter.
Mer informasjon og søknadsskjema:  
www.frambu.no

Genzyme støtter 
forskning for fremskritt 
innenfor sjeldne lidelser 

som Pompe sykdom

sanofi -aventis Norge AS · Strandveien 15 · Postboks 133 · 1325 Lysaker 
Tlf.: 67 10 71 00 · Faks: 67 10 71 01 · www.genzyme.no
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Tilskudd til  
rimelige  
hjelpemidler
Fra 1. januar 2014 ble det innført en 
tilskuddsordning for rimelige hjelpe-
midler spesielt utformet for personer 
med nedsatt funksjonsevne.

Det er nå mulig å få dekket en del 
småhjelpemidler gjennom en ny 

tilskuddsordning. I 2012 ble hjelpemidler 
til å spise, drikke, kle på seg, lage mat 
m.m. tatt ut av folketrygden og hjel-
pemiddelsentralenes bestillingslister. 
NHF og FFO har i samarbeid jobbet 
aktivt for å endre det politiske vedtaket 
fra 2012.  Ny ordning er et skritt i riktig 
retning, men en tilskuddsordning med 
fast økonomisk ramme er ikke likeverdig 
med tidligere ordning. Brukere som fyller 
vilkårene kan få utbetalt et tilskudds-
beløp på 2 000 kroner. Bruker kjøper 
selv hjelpemidlene. Tilskuddet er ment 
å dekke de ekstrautgifter bruker har til 
rimelige hjelpemidler, spesielt utviklet 
for personer med nedsatt funksjonsevne, 
som ikke er en del av hjelpemiddel- 
sentralens sortiment.

Bokomtale av Ole Hagen: 

Skal vi VELGE 
LIVET  (Kai Zahl)

En aktuell bok 
for politikere 

og leger om reser-
vasjonsretten – og 
for muskelsyke 
med diagnoser 
som kan overføres 
ved arv. Gentek-
nologi gjør at vi 
som foreldre kan 
sjekke arvelig-
het av våre egne 
bevisste og ubevisste diagnoser. Uønsket 
resultat av fosterprøve kan medføre at vi 
som foreldre kan fjerne "uønskede" barn. 
I fremtiden kan det kanskje åpnes for å 
påvirke fosterets egenskaper. 
Med egne og andre næres funksjonsned-
settelser er det flott med forskningsresul-
tater, men å ta abort eller endre på egen-
skapene til barna våre er både vanskelige 
og viktige valg. Til og med grunnleggeren 
av Dissimilis, Kai Zahl, som har en sønn 
med psykisk utviklingshemming og en 
kone som døde av kreft, er usikker. 

I siste avsnitt i boken er han glad han 
slapp å velge: 
Jeg sier så klokt at vi må vite før vi kan 
velge, at vi må kjenne til alle konsekvenser 
før vi kan ta rett beslutning. Samtidig er 
jeg så glad for at jeg aldri har måttet ta en 
beslutning omkring akkurat det, Børge. Du 
er min og jeg er din. Vi skal tilhøre hveran-
dre så lenge vi lever.

Hva er grunnen til at Zahl først er mot-
stander av abort, for senere å bli en tviler 
og kanskje tilhenger? I pasientorganisa-
sjonen til psykisk utviklingshemmede 
er det sterkere meninger om abort enn i 
mange andre organisasjoner. 

Zahl stiller spørsmål om befruktede egg 
testes for å hindre at barn med enkelte 
sykdommer ble født. For flere vil abort 
kunne forsvares hvis graviditeten avslut-
tes tidligere. Og hvis det er befruktning 
med prøverør, det er flere befruktede egg 
og disse testes før et plasseres i moren... 
En annen fremtidig løsning kan være 
om det istedenfor abort og utvelgelse blir 
mulig å endre arveegenskapene på det 
befruktede egget så barna våre kan slippe 
våre arvelige sykdommer, og får vokse 
opp friske. Uten sykdommer som kan 
tynge oss fordi vi har overført disse ... 

Limmex er et sveitsisk ur som kan 
varsle i nødsituasjoner. Med ett trykk 

på knappen på klokken ringer den opp 
et telefonnummer som er lagt inn. Med 
klokken på armen har du en sikkerhet 
hvis du glemmer mobiltelefon. Sjekk 
cognita.no Kilde: Handikapnytt

Stilsikker 
sikkerhet
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Ikke råd til 
bestikk

I    et brev til Arbeidsdepartementet høs-
ten 2013 advarte Norges Handikapfor-

bund og Funksjonshemmedes Fellesorga-
nisasjon om at flere funksjonshemmede 
får en betydelig økonomisk belastning 
fordi småhjelpemidler ikke lenger kan 
dekkes av Folketrygden. Folk får ikke 
lenger dekket spesialbestikk som koster 
3-400 kroner per del. Dermed må de ha 
mer hjelp av assistentene sine, og blir 
mindre selvhjulpne. Kilde: Handikapnytt

Ny forskrift 
lovfester rett 
til funksjons-
assistent
Forskriften trådte i kraft 1. januar 
2014, og det er mulig å organisere 
Funksjonsassistanse-ordningen 
gjennom ordningen med Personlig 
assistanse.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet 
er for deg med omfattende fysiske 

funksjonsnedsettelser. Ordningen 
dekker utgifter til nødvendig praktisk 
hjelp i arbeidssituasjonen. 

Hvem kan få funksjonsassistanse i 
arbeidslivet?
Du kan få funksjonsassistanse hvis du 
er yrkesaktiv, har omfattende fysisk 
funksjonsnedsettelse, og har behov for 
ordningen for å kunne være i jobb.

Hva er funksjonsassistanse i ar-
beidslivet?
Ordningen dekker lønnsutgifter til 
praktisk hjelp til gjøremål som av- og 
påkledning, i lunsjen, kopiering, på 
tjenestereise m.m. Mulig tilrettelegg- 
ing og aktuelle hjelpemidler må være 
klarlagt før behovet for funksjonsas-
sistent kan bli vurdert. NAV utbetaler 
tilskuddet til funksjonsassistentens 
arbeidsgiver.

Varighet og omfang
NAV innvilger funksjonsassistanse for 
ett år av gangen. Antall timer vurderes 
individuelt.
NAV vurderer årlig, i samarbeid med 
arbeidsgiver og arbeidstaker, omfan-
get og varigheten av bistanden. Ved 
endringer i behovet for assistanse, 
eller når andre tiltak blir vurdert som 
mer hensiktsmessige, skal bistanden 
justeres eller falle bort.

Nyttig å vite
Assistenten skal ikke utføre dine ordi-
nære arbeidsoppgaver, heller ikke ved 
sykefravær, ferier eller lignende.

Hvordan søker du?
Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral 
eller NAV-kontoret ditt for nærmere 
informasjon.
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BO LENGRE HJEMME MED HJELPEMIDLER FRA HEPRO!

Støtte der du trenger det!
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Gripo Alu – et sikkert støtteredskap  
ved oppreising og forflytning 
med utallige anvendelsesmuligheter!

Tlf: 75 69 47 00 l marked@hepro.no l www.hepro.no
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Nasjonal kompetanse- 
tjeneste for sjeldne 
diagnoser (NKSD)

NMK og Frambu er nasjonale 
kompetansesentre samorganisert 
med åtte andre kompetansesentra 
under ”paraplyen” NKSD. Målet med 
samorganiseringen er å synliggjøre 
sjeldensentrene bedre, stå samlet i 
spørsmål som angår flere – og styrke 
kvaliteten på tjenester til personer 
med sjeldne diagnoser. Brukermed-
virkning er et sentralt element for å 
lykkes med de målene vi setter oss. 
Hvordan mener du vi bør jobbe vi-
dere i forhold til det du er opptatt av? 
Vi tar gjerne imot forslag og innspill 
til hvordan vi kan gjøre en bedre 
jobb for å bygge og spre kompetanse 
til nærmiljøet der den enkelte bor. 
Send en e-post til: nmk@unn.no så 
lover vi å svare.

Nytt fra NMK

Tekst:  Irene Lund,  
senterleder ved NMK.

Det ble bestemt i 2013 at kompetanse-
miljøet ved OUS (Oslo Universitets-

sykehus), Frambu, FFM og NMK skal 
organisere ivaretakelsen av det nevro-
muskulære feltet i nært samarbeid. NMK 
vil konsentrere kreftene om å lage gode 
arrangementer i samarbeid med fagmiljø 
og brukere over hele landet samtidig som 
vi må jobbe med organisering av tjenes-
ten i samarbeid med brukerne. I 2014 vil 
Frambu kjøre sine tre kursopphold for 
personer med muskelsykdommer som 
planlagt. Senere skal vi diskutere hvordan 
vi gjør det i 2015. 

Pusteprosjektet
Vi startet opp et samarbeidsprosjekt med 
Nasjonal kompetansetjeneste for hjem-
merespiratorbehandling og Nasjonalt 
senter for samhandling og telemedisin og 
NMK i 2013. Hensikten med prosjektet 
er å lage et e-læringsprogram for brukere, 
pårørende, assistenter og helsepersonell, 
der de kan lære hva som skjer når pusten 
svekkes ved muskelsykdom, hva som 
oppleves av symptomer og hvordan man 
kan hjelpe på en slik situasjon – slik at 
man kan leve godt med pustehjelpemidler. 

Kurs i Oslo
Prosjektet skal ferdigstilles i 2014. I år har 
vi et kurs for fysioterapeuter og andre om 
hva man kan gjøre hvis man oppdager at 
pustefunksjonen ikke er så god som den 
burde være. Kurset Med fokus på pusten 
- lungeproblematikk hos personer med 
muskelsykdommer arrangeres i Oslo 
16.-17.juni. Program og påmeldingslink 
på www.unn.no/nmk. Vi vil også lansere 
e-læringsprogrammet på dette kurset, og 
kurset er åpent for alle interesserte.

Hurtigruteseminar, OUS-møte, 
Frambu-kurs og pusteprosjekt

Det viktigste i år er å sy sammen et velfungerende 
kompetansetjenestetilbud for personer og familier 
med arvelige nevromuskulære sykdommer.   
 

Fagdag på Oslo universitets- 
sykehus (OUS)
Kompetansesenteret for medfødte mus-
kelsykdommer ved OUS har tradisjon på 
å arrangere en fagdag på vårparten. Fore-
løpig siktes det mot en dato i begynnel-
sen av mai. Mer informasjon etter hvert.

Jubileumstur med hurtigruta
NMK startet opp sin virksomhet som et 
hovedsakelig nasjonalt diagnostisk senter 
i 1994. Siden den gangen har vi alltid 
fokusert på viktigheten av å stille riktig 
diagnose. Spørsmålet om riktig diagnose 
er ikke blitt mindre viktig i de 20 siste 
år. Vi vil arrangere en reise mot nord fra 
Trondheim til Tromsø med hurtigruta 
Trollfjord. På reisen vil vi diskutere hva 
som har skjedd siste 20 år – hvor står vi 
i dag, og hva kan vi tenke oss de neste 
20 år? Vi vil fokusere på diagnostikk og 
rehabilitering og legge fram eksempler. 
Tone I. Torp er invitert med for å gi oss 
innspill fra brukersiden. Vi har invitert 
med oss noen av de dyktigste fagfolk fra 
det internasjonale miljøet og gleder oss 

veldig til turen som går fra Trondheim 
til Tromsø 30.10.-1.11. 2014. Deler av 
konferansen er på engelsk. Alle kan delta 
mot påmeldingsavgift som tilsvarer det 
hurtigruteturen koster. Mer opplysninger 
vil bli lagt ut på våre websider.



Bli medlem i FFM!
Du får:
•  Informasjon om muskelsykdommer 

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

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

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

situasjon.
•  Mulighet til å arbeide aktivt for dine 

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

Foreningen får:
•  Økonomisk støtte
•  Økt gjennomslagskraft  

overfor myndigheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

•  Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

•  Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

Medlemskategorier (2014):
•  Hovedmedlem kr 350,-
•  Studenter/institusjonsbeboere halv pris
•  Husstandsmedlem (på samme  

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

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

Gi en gave!
Vi er takknemlige for 
alle gaver til FFM og 
Forskningsfondet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foreningen for  
Muskelsyke omfatter  
følgende nevro- 
muskulære sykdommer:

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

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

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

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

Sykdommer ved overgangen  
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.: 951 648 48
E-post: toneinge@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Likepersonskoordinator:
Guro Skjetne

Medlem:
Gustav Granheim

Medlem:
Laila Bakke

Medlem:
Andrea Kjustad

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

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

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

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

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

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

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

Valgkomiteen:

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

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

FFM i Buskerud
Gro Wold Kristiansen
Bruveien 2 A
3055 Krokstadelva.
Tlf.: 908 81 793
E-post: wold4@online.no

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

FFM i Hordaland,
Sogn og Fjordane
Alf Are Skog
Co/FFO Hordaland,
Vestre Strømkai 7, 6 etg
5008 Bergen
Kontortid: hver tirsdag
12:00–16:00
Tlf.: 55 33 31 36 / 456 06 598
E-post: alf.are.skog@gmail.
com eller ffm.hordaland.
sognogfjordane@gmail.com

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

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

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

FFM i Oslo og Akershus
Andrea Kjustad
Midtstien 6
2750 Gran
Tlf.: 954 93 488
E-post: kjustm@online.no

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

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

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

FFM i Vestfold
Jørund Lothe
Saxilds gt 7 A
3117 Tønsberg
Tlf.: 901 94 589
E-post: joe.lothe@gmail.com

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

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

Kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

Leder: Asbjørn Gausdal  1.medlem: Trine Fissum  2.medlem: Viggo Gangstad

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Fylkesforeningene

Sentralstyret
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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Smedsvingen 4
NO-1395 Hvalstad


