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Kjære lesere!

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge. 

Gjennom 13 fylkesforeninger informerer og hjelper vi muskelsyke og deres pårørende,  
og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser. 
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FFM sprer kunnskap om  
muskelsykdommer og  

muskelsykes livssituasjon, medvirker til 
bedre behandlingsmuligheter og støtter 
forskning omkring muskelsykdommer. 
Foreningen er med i Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) og har søster-
organisasjoner i en rekke land. 

FFM ble stiftet i 1981. Foreningens høye 
beskytter er prinsesse Märtha Louise.
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Fekjan 7, 1394 Nesbru
Telefon: 411 90 702
Telefontid: Man. tirs. ons. 9-15.
E-post: ffm@ffm.no
Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042
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I september ble fylkeslaget i Troms og Finnmark stiftet på nytt. Det er vi veldig glade 
for. Sentralstyret i samarbeid med FFM i Buskerud inviterte til samling i Tromsø. 
En entusiastisk gjeng deltok, og alle fikk hver sin plass i det nye styret. Vi setter 

stor pris på at dere vil gjøre en jobb for FFM.

På TV2 i høst har vi fått et innblikk i livene til ”Søsken”. Du kan lese om det her i 
bladet. Episoden der tvillingsøsteren forteller om Linnea, dukker stadig opp i mine 
tanker. Hun minner oss på at vi har de samme tankene og følelsene om vi har en  
muskelsykdom eller ikke.

I mange år har Unni på FFM-kontoret ført regnskap og holdt oversikt over alle med-
lemmene. Hun har fylt 70 år, og nå er tiden inne for å bli pensjonist. Glad for at du 
likevel er villig til å hjelpe til hvis det er noe din arvtaker lurer på. Tusen takk, Unni, 
for at du alltid har stilt opp for oss og ferdigstilt oppgaver til avtalte tider. Du er livlig, 
trygg og god å jobbe sammen med.

I året som snart er over har enkeltpersoner og grupper engasjert seg i forskjellige opp-
gaver. Mange i privat og offentlig regi og mange i regi av FFM. Jeg er takknemlig for 
alle som bidrar til enda bedre livskvalitet for mennesker med muskelsykdom.

Jeg ønsker alle ei fredelig jul og  
et innholdsrikt nytt år!

 
Tone I. Torp
Leder i FFM
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4  HAN SYKLET 57 MIL FOR  
Å SE PÅ SYKKEL-VM    
Møt Geir, som bruker fysisk  
aktivitet som god terapi.

6 MYASTHENIA GRAVIS PÅ 
TVERS AV NORDEN 
Elleve deltakere med MG fra hele 
Norden møttes i Oslo.

8  PABLO HAR EN SØSTER  
SOM KAN GÅ – 
det er litt morsomt, men mest 
irriterende. 

12 NÅR RULLESTOLEN TAKKER 
FOR SEG PÅ TUR 
Vibeke opplevde det store reise-
marerittet. Dobbelt opp.

16 DET HVITE BADEHUSET – EN 
VIRKELIGHET?  
Nå synes Thorvald Steen at det er 
på høy tid å si ifra.

22 MYOTONE TILSTANDER –  
PERIODISKE ANALYSER? 
Les om de første fagdagene om 
periodiske paralyser i Norge.

25 NÅR PÅSKEFERIEN TIL- 
BRINGES I ET VIKINGSKIP 
For mange ungdommer er The 
Gathering årets høydepunkt.

29 HVA MED TO UKER SOM  
PASIENT HOS NMK I TROMSØ?  
NMK tilbyr pasienter fra hele 
landet opphold med bevegelses-
terapi.  

Innhold

MUSKELNYTT  nr.  4 – 2017 3

Klar for 3 uker  
på Beito?

side 18

Foto: BHSS



TeKST: BERNT ROALD NILSEN
FoTo: PRIVAT
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– Terapi, svarer han når Muskelnytt spør hvorfor 
han syklet 57 mil for å komme seg til Bergen og 
sykkel-VM. – Fysisk aktivitet som terapi er helt 
fantastisk.

Terapi på sykkel

Geir Haugli bor på Sula i Møre 
og Romsdal. Han er interes-
sert i fysisk aktivitet, blant 
annet sykling. Men sykling 

er ikke så enkelt når du har polynevro-
pati. I fjor høst fikk han seg en el-sykkel 
som han syklet med til og fra jobb. Det 
fungerte, men Geir ville sykle lenger, og 
kom over appen SykletilVM. De første 
sykkelpostene på appen fant han inne på 
Sula. Der sto det også et skilt til Bergen. 
Da Geir hadde tatt bilde av seg selv foran 
skiltet, var det ingen vei tilbake. Han 
skulle sykle 570 kilometer fra Sula til 
Bergen for å oppleve Sykkel-VM.

Hybrid og lette gir
– Jeg syklet ikke på el-sykkel, men skaf-
fet meg en fin hybrid som passet mine 
behov perfekt. Det er viktig å finne en 
sykkel med god sittestilling tilpasset de 
utfordringene man har, og for meg ble 
sykkel med racerstilling for tøft for bena, 
pluss at jeg da har et problem med å 
bremse skikkelig. På sykkelsendingene 
på TV2 har Johan Kaggestad også sagt at 
det å sykle på lette gir gjør at du ikke får 
melkesyre i bena så fort og holder ut mye 
lenger. Det var også et godt råd, sier Geir.

Topp vestlandsvær
Han startet om morgenen 8 september 
i tåke og regn, og ble fulgt av samboer 
Margrete til den første ferja. Så lettet 
skydekket, og resten av turen hadde han 
et fantastisk vestlandsvær. Han syklet i 
åtte dager, og etappene var på mellom 46 
og 121 kilometer. Han hadde trent litt, og 
lagt opp ruta på forhånd, og overnatting 
seks ulike steder var også forhåndsbestilt. 
Men hva gjorde han så da han kom til 
Bergen?

Frivillig for VM
– På forhånd hadde jeg meldt meg som 
frivillig for sykkel-VM. Jeg jobbet som 
løypevakt, og var ute langs løypa hver 
eneste dag, og det var både spennende 
og lærerikt. Under VM syklet jeg også 
publikumsrittet Race to celebrate, ikledd 
den t-skjorta som FFM hadde fått laget. 
Så avsluttet jeg sykkel-VM med å sykle 
herrenes avslutning på temporittet opp 
til Fløyen, sier en ikke så lite stolt Geir 
Haugli. Men – er han en rollemodell? 

Samlet inn kr 50 000,-
– Jeg er en helt vanlig kar, og har en 
diagnose som gjør at det å bevege seg er 
en god terapi for meg. Jeg vet ikke om jeg 
er en rollemodell, men jeg er opptatt av 
å bevege meg og opptatt av frivillig virk-
somhet. Derfor ble prosjektet også noe 
mer enn bare en egotripp, der jeg skulle 
bevise at jeg klarte å sykle fra Sula til Ber-
gen på en uke. Jeg garanterte for å samle 
inn penger til gode formål, og det ble 25 
000 kroner til FFM og 25 000 kroner til 
Qhubeka, en afrikansk bistandsorgani-
sasjon, som tidligere var sykkellaget til 
Edvald Boasson Hagen, sier Geir.

T-skjorte fra FFM
Han syklet i en t-skjorte som FFM hadde 
fått laget. Logoene til FFM og Qhubeka, 
og selvsagt måtte logoen til idrettslaget 
hans hjemme i Volda også være med, 
nemlig Vestsida IL. Og da sykkel-VM var 
over og eventyret ute, tok Geir Hurtig-
ruta hjem. Etter å ha vært borte i nesten 
tre uker, var det godt å ta den letteste 
veien. Nå handler livet om å søke seg en 
ny jobb, gjerne innen BPA. Han har job-
bet innen helsesektoren og friluftsliv før, 
og satser på at ting løser seg etter hvert. 
Akkurat slik det gjorde med sykkelturen 
til sykkeleventyret i Bergen siste halvdel 
av september.

UTFoRDRINGeN

” 
Jeg er en helt  

vanlig kar
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Terapi på sykkel
UTFoRDRINGeN

” 
Fysisk aktivitet 

som terapi er helt  
fantastisk



TeKST oG FoTo: 
MARIT j. HANSEN 
OG ØYSTEIN HYNI
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Samlingen var i Nordisk Råd My-
asthenia Gravis (NRMG) sin regi, 
og samlet 11 deltakere som har 
Myasthenia Gravis fra de nordiske 

landene. NRMG har en slik helg annet 
hvert år i de forskjellige nordiske landene. 
I år var det Norge som var vertskap, og 
Marit og Øystein var gitt ansvar for å 
tilrettelegge og ordne alt mulig som hører 
med ved en slik samling, og alt foregikk 
på engelsk. Øystein, som også var Norges 
representant i Danmark i 2015, hadde 
Marit møtt før, så hun kjente han. Men 
Marit syntes det skulle bli gøy å få møte 
de andre fra Sverige, Finland, Danmark 
og Island, og Øystein gledet seg også til å 
hilse på "gamle kjente". 

Foredrag av Gilhus
Fredagen brukte vi til å møtes og hilse på 
hverandre, slappe av etter lengre reiser 
og spise god middag i restauranten – Top 
Floor – i toppetasjen på hotellet. Samling 
etter middagen med mingling om alt mu-

lig ble det også. Etter frokost på lørdag 
møttes vi i møterommet på hotellet, der 
vi formelt presenterte oss selv. Hoved-
posten denne dagen var et foredrag med 
hovedtyngde på hvor langt vi er kommet 
med Myasthenia Gravis, forskning og 
medisinbruk med Professor Nils Erik 
Gilhus fra Haukeland Universitetssjuke-
hus. Alle var spente og gledet seg til dette. 
Han holdt et solid og meget bra foredrag 
på engelsk om MG, og han kunne svare 
på de spørsmålene alle deltakere hadde. 
Det ble også god tid til diskusjon rundt 
sykdommen.

Hva skjer i kroppen?
Nils Erik Gilhus er veldig interessert i 
MG, og veldig flink til å forklare hva syk-
dommen går ut på. Marit har vært på ett 
seminar før med Nils Erik Gilhus, så hun 
visste hva han er god for. Han fortalte hva 
som hva som skjer i kroppen med MG, 
hvilke behandlinger og medisiner som er 
på markedet og hvilke medisiner vi ikke 

skal bruke/unngå. Det finnes mennesker 
som har LEMS, men det er en annen di-
agnose, det blir som et slags søskenbarn. 

Ulik tid – lik prosess
Det er forskjell fra person til person hvor 
lang tid det tar for å få diagnosen, men 
prosessen er den samme: Først kliniske 
tester på sykehuset for å sjekke om man 
har antistoffer i blodet. MG skyldes en 
autoimmun prosess. Autoantistoff mot 
AChR er av patogenetisk betydning. 
AChR antistoff binder seg til acetyl-
kolinreseptorene ved de tverrstripete, 
motoriske endeplatene og blokkerer 
for effekten av acetylkolin, og dermed 
uteblir muskelkontraksjonen. Mengden 
av AChR antistoff varierer sterkt mellom 
ulike pasienter. Hos den enkelte pasient 
samvarierer mengden AChR antistoff 
med pasienten kliniske tilstand. Så blir 
nevrologiske tester gjennomført før man 
medisineres. I hovedsak blir mestinom 
brukt. Alle reagerer forskjellig på medisin 

22.-24. september var Marit j. Hansen og Øystein 
Hyni på Quality Hotell 33 i Oslo for å ha samvær 
med andre i Norden som har Myasthenia Gravis. 

Nordisk Myasthenia Gravis-samling

Marit J. Hansen og Øystein Hyni hadde ansvar for å tilrettelegge og ordne alt på samlingen
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(mestinon). Her må lege og pasient finne 
riktig dose sammen. Den dosen som pas-
ser for én pasient, trenger nødvendigvis 
ikke passe for en annen. 

Behandlingstypene
De vanligste behandlinger for MG: 

•  Anticholinesterase drugs
•  Thymectomy
•  Immunosuppressive drugs: Corti-

costeroids, azathioprine, rituximab, 
mycophenolate, Cyclosporine A, 
methotrexate, tacrolimus, cyclo-
phosphamide, other

•  IvI
•  Plasma exchange
•  Supportive therapy
•  Intensive care crisis treatment

Et eget nordisk register?
Vi snakket om at man skulle få til ett 
nordisk register over dem som har MG, 
slik at man kunne samarbeide på tvers 
over landegrensene, både for leger og 
pasienter. Sverige og Danmark har et 
register over dem med MG. Etter denne 
solide dosen fra Gilhus, og en god lunsj, 
hadde hvert land en egen presentasjon fra 
sitt land over hva som foregikk om MG. 
Det var interessant å høre om hvordan 
de har det i forhold til Norge angående 
diagnostisering, medisinering, i forhold 
til forskjellige leger, hvor mange som har 
MG i de respektive land og hvilke tilbud 
de har.

På Wallmanns Salonger
På lørdagskvelden dro vil til Wallmanns 
Salonger. Fra bordet vårt hadde vi en 
meget god utsikt til scenen. Alle gledet 
seg til dette, og ingen hadde vært her før. 
Vi fikk kjempegod mat og drikke. Showet 
som de hadde var kjempebra! Hit anbefa-
les det på det sterkeste å dra om man har 
mulighet til det. Dette innslaget ble en 
kjempesuksess, og alle var superfornøyde 
med kvelden. Når vi alle dro fra Wall-
mans Salonger, dro vi med ett stort smil 
om munnen, og skravla gikk på alle.

Til Helsinki neste gang
Søndag hadde vi etter frokost en kort 
samling for å gjøre ferdig presentasjonen 
fra landene, og bestemte at Finland skal 
ha neste samling. Da var det slutt, og et-

ter lunsj dro alle hjem med en god følelse 
etter en meget god helg. Vi vet at alle del-
takere som var samlet denne helgen var 
veldig fornøyde, og vi gleder oss til neste 
gang vi skal møtes – i Helsinki i Finnland 
om to år. 
Takk for denne gang til alle deltakere fra 
de nordiske land, og takk til FFM som 
gjorde denne samlingen til en realitet. 
Takk for oppdraget vi fikk også. Vi vil 
også takke Nordens välfärdscenters stöd-
ordning, som sponset noe av budsjettet.

Vi som var verter var også veldig fornøyd 
med helgen. Vi synes det er kjempekjekt 
å kunne få møte på flere som oss – slik at 
man ikke føler seg helt alene. Sammen er 
vi sterke!

Nordisk Myasthenia Gravis-samling

” 
Sammen  

er vi sterke!

Petur, Bjarney og Bryndis fra Island Den nordiske Myasthenia Gravis-gruppen

en engasjert foreleser, Nils erik Gilhus



Det startet med at regissør Mari 
Storstein ringte og spurte om 
Pablo og Elina ville være med. 
Det ville de, selv om de ikke 

skjønte rekkevidden av hva de sa ja til. 
Innspillingen tok nesten halvannet år. Fa-
milien Rogstad måtte åpne hjemmet sitt 
for seere av alle slag. Det var verdt innsat-
sen, ifølge mamma Therese Rogstad. 

Som søsken flest
Forholdet mellom Pablo og Elina er som 
søskenforhold flest. De krangler, er ven-
ner, er sure på hverandre. Den lille, store 
forskjellen er kanskje at Elina stiller opp 
når bror Pablo trenger hjelp. Han har 
SMA og sitter i rullestol. Han er forbil-
det hennes på mange vis. TV-serien har 
på mange måter gitt seerne innsyn i et 
annerledes søskenforhold, som likevel er 
akkurat som mange andre. Når TV-serien 
var over, var alt som før mellom Pablo og 
Elina, ifølge mamma Therese.  

En søster som kan gå
– Hvordan er det å ha en bror som sitter 
i rullestol, spurte KrF-politiker Hareide. 
Pablo svarte før Elina fikk svart politi-

keren. Svaret hans traff mange seere i 
hjertet: – Og hvis du lurer på hvordan 
det er å ha en søster som kan gå, så er det 
litt morsomt og mest irriterende. Pablo 
er kjapp i leppa, og selv om det ble litt 
kjedelig og langtekkelig med alle disse 
opptakene etter hvert, er han klar for del 

2 av serien hvis det blir noe av. – Det ska-
der ikke med mer oppstyr og oppmerk-
somhet, og så er det litt gøy at mamma er 
litt misunnelig på oss som er mest med, 
sier Pablo med et glimt i øyet.

Berg-og-dalbanefølelser
Mor Therese Rogstad er opptatt av å få 
frem at familien Rogstad er en helt van-
lig familie trass i rullestoler og mange 
praktiske utfordringer. Det aller meste 
kan gjøres, noen ting tar bare litt mer 
tid. Å åpne opp hjemmet for hele Norge 
ga henne berg-og-dalbanefølelser til å 
begynne med, men i dag er hun glad for 
at hun gjorde det. Stefar Thomas deltok 
også uten å tenke seg om i det hele tatt. 
Alminneliggjøring er et viktig prinsipp i 
familien. Først og fremt for Pablos del. 

Tabu er gammeldags og ut
Jeg håper og tror virkelig at Søsken har 
gjort det lettere å forstå situasjonen til 
mennesker med funksjonshemninger. At 
det er blitt enklere å snakke om og med. 
At åpenheten er blitt større, slik at vi kan 
snakke om det med folk flest på en natur-
lig måte. Tabu temaer er gammeldags 
og ut. Vi må være rause og ha plass for 
forskjeller i livene våre. Så er det selvsagt 
sider som ikke er enkle å takle. Vedta-
ket om SMA-medisinen Spinraza for 
eksempel, som kan gi Pablo et mye bedre 
liv, sier mamma Therese samme dag som 
vedtak i saken ble utsatt enda en gang 
fordi det ble sagt JA til medisinen, men 
NEI til den ekstremt dyre prisen. 

Har planer om å lage slim
Ikke alt, men mye var gøy. Og rollen som 
TV-kjendis har gitt mersmak. Han blir 
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Pablo og elina i TV2-serien Søsken:

en helt vanlig familie
Å ufarliggjøre funksjonshemninger var målet da familien Rogstad ble 
bedt om å være med i TV2-serien Søsken.  Pablo (10) og Elina (8) hadde 
sentrale roller i den populære serien.

” 
Å ha en søster 

som kan gå, er litt  
morsomt og mest  
irriterende

Pablo, 10

TeKST: BERNT ROALD NILSEN 
FoTo:  PRIVAT



gjerne med på nye opptak. Og han har en 
plan. Pablo har tenkt å invitere en kompis 
på besøk. Da skal de lage slim, resepten 
holder han bokstavelig talt tett til brystet, 
men slim kan komme godt med. Søsteren 
Elina er fremdeles litt irriterende, kanskje 
ikke bare litt, og all praten om omsorg 
og søskenkjærlighet får de voksne ta 
seg av. Det skader ikke å ta med seg et 
nytt år med opptak og oppmerksomhet, 
er refrenget. Det er helt greit å være litt 
kjendis, for å bruke Pablos egne ord. Og 
helt greit å bare være en helt vanlig fami-
lie hjemme på Hønefoss. 
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” 
Tabu er både 

gammeldags og ut
Mamma Therese

I slutten av oktober gikk debatten om 
medisinen Spinraza og SMA for fullt 
i norske medier. De fire administre-

rende direktørene i de regionale helse-
foretakene vil nå gå i forhandlinger med 
legemiddelfirmaet Biogen om en ny pris. 
Listepris på Spinraza er én million kroner 
per sprøyte. Det første året vil pasientene 
vanligvis trenge seks sprøyter. Deretter vil 
de trenge cirka tre sprøyter i året. Og selv 
ikke med den nye medisinen vil barna 
kunne bli friske.

Uetisk pris
– Vi sier ja til legemiddelet, men nei 
til prisen. Vi vil gå i forhandlinger om 
prisen, som vi mener er uetisk. Vi har fått 
et tilbud, men prisen er for høy, sier leder 
for Beslutningsforum, Lars Vorland til 
TV 2. Spinraza er den første medisinen 
som er laget til behandling for SMA. – 
Jeg har snakket med mange av foreldrene 
før møtet, og jeg skulle gjerne ha sagt ja 
nå. Men prisen de opererer med er uan-
stendig, og vi kan ikke bli tatt som gisler 
med en sånn pris, sier Vorland.

SMA og Spinraza

• Spinal muskelatrofi (SMA) er en al-
vorlig, arvelig nevrologisk sykdom.

• Barn som fødes med den alvorligste 
typen av sykdommen, dør tidlig.

• Legemiddelet nusinersen (Spin-
raza) er det første legemiddelet som 
har vist effekt på SMA.

• SMA har forskjellige alvorlighets-
grader: Type 1 og 2 er mest alvorlig 
og har kort levetid.

• Ved type 3 lever man lenger, men 
med betydelige plager.

• Det er cirka 85 pasienter i Norge 
med SMA.

• Studier som ligger til grunn for 
godkjenning av medisinen viser at 
noen barn med SMA får effekt når 
medisinen gis på et tidlig tidspunkt.

• Medisinen virker ikke like mye på 
alle tilfeller av SMA. Den gjør ikke 
pasientene friske, men kan forsinke 
sykdomsforløpet.

Kilde: Beslutningsforum  
for nye metoder.

Ja til godkjenning 

– nei til pris
Beslutningsforum har sagt jA til å godkjenne medi-
sinen Spinraza i Norge, og samtidig NEI til prisen på 
medisinen, som er blant verdens dyreste.



FFMs viktigste oppgave:

Å engasjere
medlemmene
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I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene snakke rett fra 
levra.  Denne gang lar vi Ingeleiv Haugen, leder av FFM i Hordaland og Sogn og Fjordane 
slippe til.  Ingeleiv er opptatt av hvor viktig det er med engasjerte medlemmer.

En forening uten engasjerte medlemmer 
blir på sikt en død forening. Derfor er 
det en viktig oppgave å få medlemmene 

engasjert. Gi dem tilbud som de vil ha. Du er 
medlem fordi du vil ha noe tilbake, ikke minst 
hyggelige, sosiale møteplasser, sier den enga-
sjerte lederen av FFM i Hordaland og Sogn og 
Fjordane.

En organisasjon for pasientene
– FFM er en pasientorganisasjon, og da er det 
viktig med treff der du kan høste erfaringer 
sammen med likepersoner, slik vi nettopp 
gjorde det i vår fylkesforening med bowling 
og pizza. Bare å møtes uten noe spesielt faglig 
program er grunn god nok til at muskelsyke er 
medlem av foreningen vår. Så er det selvsagt 
også viktig at møteplassene fungerer godt, at 
slike treff blir ordentlig arrangert, sier Haugen. 

Diagnosebasert interessepolitikk
Hun er også opptatt av at FFM må jobbe enda 
mer aktivt med det hun kaller diagnosebasert 
interessepolitikk. Derfor er hun glad for at for-
eningen nå styrker innsatsen på dette områ-

det, ikke minst i disse tider når bruken av nye 
medisiner diskuteres, enten det gjelder Spinraza 
for SMA (som hun selv har) eller nye Duchen-
nemedisiner som nå er på markedet. Mange 
aktive grupper mener mye om dette temaet på 
sosiale medier. FFM må følge med på hva som 
skjer, og være en meningsbærer i denne debat-
ten, ifølge Haugen.

Prioritere BPA og Hjelpemidler 
– BPA bør også være en fanesak for foreningen. 
For mange med muskelsykdommer er BPA en 
helt sentral del av det å leve et verdig liv, dessu-
ten et verktøy i likestillingsarbeidet. BPA bør 
ligge under Nav, ikke under helselovgivningen, 
som blant annet setter grenser for friheten til å 
reise ut av bostedskommunen din. Når kommu-
nene får bestemme selv, blir det fort ulik praksis 
fra kommune til kommune, det er vi ikke tjent 
med. Hjelpemidler er også et område der vi som 
organisasjon må være på vakt. Hjelpemidler 
bør absolutt ligge under Nav. Hvis hjelpemid-
ler blir et kommunalt ansvar, vil det også på 
dette området kunne utvikle seg en urettferdig 
behandling, slår Ingeleiv Haugen fast.  

Ingeleiv Haugen ble valgt inn i Sentralstyret på Landsmøtet før sommeren.  
Her forteller hun hva hun mener er FFMs viktigste oppgaver.

MIN MeNING

TeKST: BERNT ROALD NILSEN 
FoTo:  PRIVAT
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Tidligere har Tore Græsdal 
skrevet i Muskelnytt om 
en dings som hentet strøm 
fra rullestolen. Senere har 
han fått mange tilbake-
meldinger på sin prototyp, 
og har brukt disse til å 
utvikle et nytt produkt.

SMARTe TING

Rullende strøm
TeKST oG FoTo:  TORE GRæSDAL

Etter at Tore lanserte sin mobillader 
i Muskelnytt, fikk han mye hygge-
lig respons og gode, konstruktive 

tilbakemeldinger. – Jeg husker best tilba-
kemeldingen fra Gusse, sier Tore. – Han 
syns den første versjonen var for stor og 
hadde for mye ledning. 

– Kan du ikke bare lage en liten dings, 
spurte Gustav? 

– Jeg svarte at det ikke gikk fordi jeg 
måtte krympe både elektronikk, boks og 
teknikk for å montere det sammen. Men 
jeg klarte ikke å slå fra meg tanken på 
hvor kult det hadde vært å få det til. Så 
jeg brukte noen uker på å lage verktøy og 
teste ut ideer, og den kvelden jeg fikk det 
til, var jeg så oppspilt at jeg ikke fikk sove, 
forteller Tore og sender samtidig en stor 
takk til Gustav for utfordringen.

Laderen koster 299 kroner, og du kan 
bestille ved å kontakte Tore på epost  
tore@gresdal.no. Du kan betale med 
vipps eller kontooverføring. Husk å 
skrive hvilken farge du vil ha og hva 
adressen din er.

Som takk for hjelpen kan de som eier 
prototyp-utgaven bestille gratis lader mot 
å betale frakten på 45 kroner.

www.rullestol-usb.no

” 
Kan du ikke bare 

lage en liten dings?



– Du er modig som reiser helt alene, sier folk. – Det går 
så greit, så, svarer jeg litt kjekt. – Men ikke nå lenger. 

TeKST: VIBEKE AARS-NIcOLAYSEN
FoTo:  FFM

Rullebesvær

Tekster av gode skrivere
FFM kjørte skrivekurs for 6 voksne 
medlemmer en langhelg helt i 
slutten av oktober 2016 i oslo.  
Denne gang slipper vi til Vibeke 
Aars-Nicolaisen, nestleder i FFM.

NYe SKRIVeRe

Rullebesvær del 1

Først skulle jeg til København og ta tog vi-
dere til Korsør for å være med på Brick-
less-konferansen på Musholm. På Kastrup 

ble jeg hentet med manuell stol på flyet, og 
trillet ned til bagasjeutleveringen. Der sto vi og 
ventet og ventet. Til slutt kom rullestolen, og 
en uvanlig sur danske bannet og svor og sa at 
det ene hjulet på Pumaen hadde kilt seg fast. 
Dessuten var frikoblingshendelen brukket av. 
Jeg fikk skademelding, ble trillet over til Clarion 
hotell på Kastrup og plassert på et hc-rom. Der 
satt jeg og gråt mine modige tårer. Jeg kommer 
ingen steder uten rullestol, eller noe å holde 
meg i. Jeg klarer ikke trille en manuell stol. Jeg 
har aldri noen gang følt meg så hjelpeløs og satt 
ut. Jeg hadde fått telefonnummer til en repara-
tør, med beskjed om at han ikke var på jobb før 
mandag morgen.

Det ble tomt i minibaren etter hvert.

Mandag morgen ringte jeg til reparatøren, som 
ikke kunne gjøre noe, fordi han ikke visste om 
han hadde reservedeler. Da ringte jeg til Nav i 
Sarpsborg, og de lovet å ringe litt rundt. Dagen 
gikk, jeg ringte tilbake om ettermiddagen for 
å høre om noe var på gang, og fikk vite at han 
som drev med Puma i København var syk. 

Mandagen gikk med til å tømme minibaren.

Jeg har aldri følt meg så totalt alene. Et hotell-
værelse med utsikt mot flyplass, roomservice og 
minibar var slett ingen trøst.

Tirsdag utpå dagen ringte de fra SAS og sa jeg 
kunne hente rullestolen. Hente? sa jeg. En blid 
og buttet liten dansk dame kom skyvende med 

stolen. Jeg var så forgrått og sliten at jeg sa bare: 
Jeg vil hjem! Så ordnet hun billett, jeg kom frem 
til Gardermoen, stolen var i orden og jeg tok 
toget hjem, helt satt ut. Jeg hadde snakket med 
mine søstre som strengt sa: ”Du er ikke hjelpe-
løs, du har telefon, kredittkort og strikketøy, så 
ta deg sammen”. Vel hjemme satte jeg opp alle 
utgiftene, og sendte det inn til reiseforsikringen. 

Rullebesvær del 2
Uken etter skulle jeg reise til Praha for å møte 
min eldste søster, som bor i USA og skulle på 
elvecruise. Jeg tok med en av jentene mine som 
assistent. Hun skulle møte tanten, og jeg ha sel-
skap underveis.

Vel fremme i Praha ble jeg hentet ned til Balde-
ren. Den var død. Ikke snakk om å få liv i den, 
servicemannen lå langflat og forsøkte alt, men 
nei. Den ble satt på oppbevaring, og jeg fikk 
låne en manuell stol. Det var en førkrigsmodell, 
og det er fortauene og gatene i Praha, også. 
Nini skjøv og dyttet som best hun kunne, jeg 
jamret hver gang vi traff en kant eller et hull, 
og det hele var håpløst. Jeg fikk igjen tak i Nav 
i Sarpsborg, som syntes litt synd på meg, de 
ringte raskt tilbake og sa at jeg ville få ordnet 
stolen så fort jeg var tilbake på Gardermoen. Vi 
ankom seint, seint, jeg hadde fått booket meg 
inn på hotell, og så kom en fra Nav Oslo og 
Akershus tidlig neste morgen og satte på plass 
alle ledningene som var dratt ut under stolen. 
Det var umulig for oss å se i Praha.

Denne regningen til reiseforsikringen ble heller 
ikke liten. Og mitt spørsmål er såre enkelt:

Hvorfor klarer de ikke håndtere rullestoler 
under transport? 
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Likepersonsarbeid  
 i et fylkeslag

Foto: Colourbox

TeKST: GURO SKjETNE

I slutten av oktober hadde FFM i Trøndelag sin 
årlige høstsamling i Åre. I år var vi cirka 50 stk, 
og deltakerne var fra ett år opp til pensjonist-
alderen.

Turen er svært populær i fylkes-
laget, og det er en ypperlig anled-
ning til å kjøre temaforedrag som 

gir FFM likepersonspoeng. 

Med på lasset hadde vi med oss FFMs 
leder Tone I. Torp, som hadde tatt turen 
sørfra. Hun hadde temaforedrag lørdag 
og søndag om Bare pisspreik. I foredraget 
sitt tok hun oss gjennom en rekke tisse-
tips, som ble krydret med personlige 
opplevelser og betraktninger. Tone er en 
herlig foredragsholder, og treffer selv dem 
som ikke er i målgruppen for temaet.

To foredrag per dag
Vi startet dagene med frokost etterfulgt 
av foredrag på 2 x 45 min, og hadde fritid 
etter det. Samlingspunktet vårt er møte-

rommet og hobbyrommet. Hobbyutstyret 
blir oppdatert årlig, og er veldig populært 
blant barna. I tillegg er det badeland på 
hotellet, så det ikke noe problem for den 
yngste garde å få tiden til å gå!

Gir likepersonspoeng
På en slik tur er det mange muligheter til 
å holde tiltak/aktiviteter som gir likeper-
sonspoeng. Temaforedrag, samtalegrup-
per og aktivitetsgrupper er eksempler 
på hva du kan sette på programmet. 
Det gjelder bare å finne det som treffer 
målgruppen i fylkeslaget ditt i forhold til 
hvem som er medlemmer, hvor gamle er 
de og hva de interesserer seg for. Lurer 
du på hva reglene for likepersonstiltak 
er? Du finner mer informasjon på ffm.no 
under Likepersonsarbeid. 

LIKePeRSoNSSToFF

” 
Husk at tissing  

er naturlig

” 
Det finnes  

morsommere ting  
enn å tisse ...

Om Likepersonsaktiviteter skriver Bufetat:

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

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

Med samtalegruppe og aktivitetsgruppe menes en tidsavgrenset og tema-
basert samling ledet av en likeperson. Det gis poeng pr. dag samtalegruppen 
møtes og aktiviteten gjennomføres.”
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Brickless 2017
Brickless arrangeres av Rehabiliteringscenter for Muskelsvind i Dan-
mark annet hvert år. Dansk konsortiummøte for nevromuskulære syk-
dommer arrangeres samtidig. Møtene fant sted 4.-6.september i nyde-
lige omgivelser på Musholm Ferie, Sport og Konferansesenter i Korsør.

TeKST: FYSIOTERAPEUT HANNE LUDT FOSSMO (EMAN) OG KOMMUNIKA-
SjONSRÅDGIVER jORUN WILLUMSEN (NMK)

Det var mange norske deltakere på både 
Konsortiet og Bricklesskonferansen. 
Representanter fra ulike habiliterings-

enheter, Foreningen for Muskelsyke, Nevro-
muskulært kompetansesenter (NMK), Frambu 
senter for sjeldne diagnoser og Enhet for 
medfødte og arvelige nevromuskulære tilstan-
der (EMAN) var tilstede både som foredrags-
holdere og deltakere.

Lovende med Spinraza
Konsortiummøtet diskuterte nye medisinske 
behandlinger for nevromuskulære sykdommer, 
og etiske og økonomiske utfordringene som 
dette medfører. Det er for tiden mange medi-
sinske studier på gang. Medisinen Spinraza er 
under utprøving, og har vist gode resultater. 
Flere barn i nordiske land har fått behandling 
med Spinraza i utprøvingsforsøk.  Det har vist 
lovende resultater, flere av barna har forbedret 
funksjonsnivået fra bare å være liggende til å 
sitte oppreist. Spinraza er ikke godkjent som 
behandling av helsemyndighetene i Danmark, 
Sverige og Norge. Fagfolk sier det er viktig å 
få prøvd ut medikamentet over lengre tid for å 
kunne bedømme effektene. En avgjørelse om 
godkjenning som behandling for SMA1 vil 
komme i oktober 2017.

Hvem skal behandles?
Det ble reist mange etiske spørsmål, blant annet 
at vi har behandlinger som er for dyre til å kun-
ne tilbys. Forskerne tror at Spinraza også har 
effekt på andre typer SMA. Hvem skal få tilbud 
om behandling, skal den tilbys alle personer 
med SMA, eller bare noen? Hvem skal betale 
behandlingen, skal det være aldersbegrensnin-
ger? Molekylærgenetikere er kommet langt i 
forskning for å utvikle genterapibehandling for 
SMA. Skal det satses på genterapibehandling 
eller medikamentellbehandling? Genterapibe-
handling er billigere.

Nye metoder på gang
Flere forskningsprosjekter på medisinske 
behandlingsmetoder for andre muskelsykdom-
mer er på gang. Prosjekter for behandling av 
Duchennes muskeldystrofi (DMD), der flere 
medisiner er under utvikling og utprøving, feks 
Ataluren, men også Drisaspersen, Eteplirsen, 
Idebenone, Vamporolone og Edasaloexent. Det 
er for tiden stor interesse for Vamorolone, et 
syntetisk fremstillet steroid, som har de gode 
virkningene fra prednison uten alle bivirknin-
gerne. 

Internasjonale registre
Det ble understreket viktigheten av å kjenne 
til sykdommens bakgrunn og historie for å 
kunne dokumentere og se virkning av medi-
sinsk behandling. Det er viktig å finne ut av om 
pasientene som får behandling klarer seg bedre 
enn dem som ikke mottar behandling. Det ble 
også satt fokus på viktigheten av å ha interna-
sjonale registre for å dokumentere virkning av 
nye medisiner.

Brickless møtet hadde som tema «Aldring 
med en nevromuskulær sykdom» -  hva vil 
fremtiden bringe?
Nye utfordringer melder seg på grunn av lengre 
liv og sideeffekter av steroidebehandling. Det 
skaper nye områder for forskning innenfor 
nevromuskulære sykdommer.

Gjennomsnittsalderen i befolkningen øker, det 
gjør den også i gruppen med nevromuskulære 
sykdommer. En av grunnene til økt levealder 
er tidlig diagnostikk og gode medisinske og 
rehabiliteringstilbud. Gutter med Duchennes 
Muskeldystrofi (DMD) lever lengre på grunn av 
tidlig start med steroid-behandling og respira-
sjonsstøtte. Tidligere var livsperspektivet 20-25 
år. I dag er mange med Duchennes over 40 år. 
Utfordringene nå er å kunne tilby god opp-
følging av alle følgetilstandene og gi mulighet 
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til god livskvalitet gjennom tilrettelegging og 
sosiale ytelser.

Betraktninger rundt det å leve med en 
progredierende sykdom.
Folk har forskjellige mestringsstrategier for å 
takle alvorlig sykdom. Blant annet hadde Eva 
Jeppsson Grassman fra Lindkøbing et foredrag 
om sitt studie gjennom 30 år – Implikasjoner 
for mennesker som eldes med en funksjons-
hemming. Resultatene pekte på at det største 
problemet viste seg å være bekymringer for 
fremtiden. Konklusjon etter forskningsprosjek-
tet ble: De som ikke var gode til å se realistisk 
på forholdene faktisk var de som klarte seg best.

Psykolog Torun Vatne fra Frambu la vekt på 
betydningen av å holde fast på den person man 
var før man fikk sykdommen, det kan ha stor 
betydning for hvordan man håndterer hverda-
gen. «Forsøk ikke å snu vinden». «Lær å seile». 
Dette sitatet kom fra et pasientintervju Torun 
viste oss. 

Antoniett Vebel Pharao var en ung sporty jente 
som fikk symptomer på muskelsykdom som 11 
åring. Hun fortalte at hun skrev brev fra sin nye 
muskelsyke kropp til sin gamle sporty kropp. 
Hun fikk på den måten satt ord på opplevelsen 
av tap.

Nytt fra fysioterapeuter
Karen Schmidt Rudolf fra Rikshospitalet i 
København snakket om aksial svakhet hos 
nevromuskulære pasienter, det vil si svakhet i 
mage og ryggmuskulatur. Det viser seg at aksial 
svakhet hos nevromuskulære pasienter, opptrer 
tidligere i sykdomsforløpet enn tidligere antatt 
ved en rekke nevromuskulære tilstander. 

Fysioterapeut Kirsten Lykke Knak fra Riks-

hospitalet i København snakket om et forsk- 
ningsprosjekt med anti-tyngdekraftstrening for 
CMT pasienter.  Anti-tyngdekraftstreningen 
var utholdenhetstrening på en tredemølle med 
mulighet til å redusere/fjerne tyngdekraften. 
Det var vanskelig å få nok deltakere til denne 
studien, da den krevde at deltakerne dro til 
Rikshospitalet i København tre ganger i uken 
for å gjennomføre treningen. Hun fortalte også 
om et studie med gripestyrke som målemetode 
for å se endringer hos pasienter med kronisk 
inflammatorisk demyeliniserende polynevro-
pati.  

Pia Zinck fra Rehabiliteringscenter for Muskel-
svind snakket om dynamiske bevegelsesortoser 
som en måte å redusere smerte på hos pasienter 
med FSHD. 

Velferdsteknologi
Velferdsteknologi var også på programmet 
med fremtidige perspektiver på offentlig sektor 
som til stadighet blir overbelastet på grunn av 
økende andel aldrende befolkning.

Det siste nye innen velferdsteknologi med ulike 
hjelpemidler og treningsutstyr for bevegelses-
hemmede ble presentert og demonstrert. Her 
var det blant annet en sammenleggbar scooter 
som man kunne ha med som håndbagasje på 
flyet, og mulighet til å styre datamaskiner ved 
hjelp av tungen. 

Deltakerne fikk også mulighet til å prøve ut 
sport som rehabilitering. Musholm gir mulig-
het for både klatring i klatrevegg, zipline og 
el-hockey i de superraske spesialtilpassede 
rullestolene. 

Spørsmål som ble stilt var hvordan motivere for 
å ta slike hjelpemidler i bruk?
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Thorvalds litterære  
    virkelighet

– jeg har opplevd råere saker enn det som skjer i 
denne romanen. Og slitt med å skrive om kroppen 
min. Men når sortering av folk kobles til fremskritt,  
er det på tide å si ifra, også litterært. 

Foto: Aas, erlend / SCANPIX

Foto: Klaudia Lech/Cappelen Damm ForlagFoto: Per Maning/oktober Forlag

TeKST: BERNT ROALD NILSEN 
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Vi er i den største salen på 
Litteraturhuset i Oslo. Salen 
tar 300, og er full. På scenen 
sitter to av våre mest kjente, 

nålevende forfattere. Begge vet hva det 
betyr å blottstille sitt eget liv i litterære 
sammenhenger. Vigdis Hjorth, som spilte 
hovedrollen i fjor høst da diskusjonen 
om virkelighetslitteratur raste i norske 
medier. Thorvald Steen, som har lan-
sert høstens viktigste roman, ifølge flere 
anmeldere. Kvelden skal handle om Det 
hvite badehuset.

Ugunstige egenskaper?
– Boken er et opprør mot sorterings-
samfunnet. I mellomkrigstiden sorterte 
vi mennesker etter raser. Nå tenker vi at 
mennesket stadig må forbedres. Teknolo-
gien setter oss i stand til å finne det som 
kalles ugunstige egenskaper stadig tidli-
gere i svangerskapet. Hos fastlegen ledes 
folk stadig oftere til å velge vekk fosteret 
når ting ikke er 100% i orden. Og er det 
virkelig mulig å sortere bort av barmhjer-
tighet, sier Thorvald Steen til spørsmålet 
om tema i romanen. 

jeg’et blir kullkastet
Det starter med en telefon. Like før 
advent, i november den tristeste av alle 
måneder. Jeg får en telefon fra en ukjent 
kvinne. Hun sier at hun er kusinen min. 
Familien min på morssiden har jeg aldri 
hørt om. Bestefars navn har jeg aldri fått 
vite. Kan hemmeligholdet ha noe med 
det at jeg har en arvelig sykdom og sitter 
i rullestol å gjøre? Jeg må oppsøke min 
gamle mor for å få henne i tale før det er 
for sent. Hvem jeg er? Hovedpersonen 

i romanen og Thorvald Steen. To sider 
av samme sak. For begge blir ideen om 
hvem de er kullkastet når røret er lagt på. 

Forakt for sykdommen
Mor har aldri fortalt noe om sin egen 
far og bror. Begge har vært usynlige 
i oppveksten til jeg. Thorvald skulle 
ønske forklaringen var rasjonell, men 
det handler om forakt for sykdommen 
gjennom generasjoner. Når han prøver å 
få mamma i tale om bestefar og onkel, er 
hun taus. Men er det virkelig en mennes-
kerett å være taus? Gjør ikke stillhet like 
vondt som de verste fysiske slag? Mamma 
velger sin rett til å tie på bekostning av 
sønnen sin. Slike fornektelser foregår 
systematisk i vår moderne sivilisasjon. 
Morsstemmen i romanen er samfunnets 
blikk, ifølge Thorvald Steen.

En løgn på liv og død
Mors makt over sønnen er fremtredende 
i romanen. Hvis hun bare kunne vise en 
antydning til å møte spørsmålene hans? 
Men nei. Spørsmålene avledes med andre 
ting, demningen brister ikke. Løgnen går 
i arv, og det er en løgn på liv og død. Be-
stefar var ikke fyllik, bestefar hadde ikke 
syfilis, bestefar hadde samme diagnose 
som meg. Mamma tok meg med da hun 
forlot far og bror, og problemet er ikke at 
mamma er slem, dette er et alvorlig sam-
funnsproblem, ifølge Thorvald Steen.

Opphav til nytenkning
– Vi skal ikke rosemale det å ha en funk-
sjonshemming, men vi som represente-
rer de sjeldne artene her på kloden kan 
også gjør nytte for oss. Forskning viser 

at sjeldne erfaringer ofte er opphav til 
nytenking. Og selvsagt har vi tunge stun-
der. Jeg vet hva det er å være langt nede, 
jeg har vært suicidal, men har lagt bak 
meg den fasen av livet mitt. Dessuten, et 
forbilde må ikke være ødeleggende, men 
ha tro på det livet vedkommende lever. 

Pasientens tenkende øyne
Så forteller han om scenen i romanen 
der jeg maler veggene på tårnbygget på 
Gaustad. Han jobbet der selv på 80-tall- 
et. Jeg insisterer på å male uten sikring, 
og står på toppen av en tårnhøy stige og 
maler. Kanskje også for å falle ned. Så 
kommer en pasient forbi og spør hvorfor 
i all verden han prøver å ta livet av seg. 
Det bidrar til å gjøre han klar over sin 
egen hovmodighet. Pasientens tenkende 
øyne, det åpne, oppmerksomme blikket, 
blir avgjørende. 

Om forakt og selvforakt
Hva gjorde så Vigdis Hjorth denne 
kvelden? Spilte en strålende annenfiolin. 
Utfylte når det var nødvendig. Stilte de 
rette, utfordrende spørsmålene. Var til 
stede i Thorvalds utgreiinger. Og sakte, 
men helt sikkert, skjønte vi at Det hvite 
badehuset er en roman om skam, fortielse 
og omkostningene ved å være ærlig. En 
skremmende relevant historie om ang-
sten for avvik, om forakt og selvforakt. 
Bevisstgjørende og spennende fra start 
til slutt, enten du kjenner en slik sykdom 
på kroppen eller ei. Sist, men ikke minst, 
forsto vi følgende: Av FFM-medlem 
Thorvald Steens 40 bøker, oversatt til 27 
språk, er kanskje Det hvite badehuset den 
viktigste.

Foto: Steigar Myrvold
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opphold for barn og ungdom
med muskelsykdom

Beitostølen helsesportsenter arrange-
rer i samarbeid med Foreningen for 

Muskelsyke (FFM) gruppeopphold for 
barn og ungdom med muskelsykdom 
våren 2018. Oppholdet er kostnadsfritt 
for brukere med rett til rehabilitering hos 
BHSS.

Målgruppe: Barn og ungdom 6-16 år 
med muskelsykdom. Tilbudet passer for 
barn og ungdom som fysisk og sosialt 
kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt 
i gruppe.

Periode for opphold:  
30.04.18 – 19.05.18

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortlø-
pende fram til 1. desember 2017.

Mål og virkemiddel
Det overordnede målet med det intensive 
habiliteringstilbudet er å skape grunn-
lag for økt aktivitet og deltakelse i eget 
lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er 
tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, 
pedagogisk og sosialfaglig veiledning 
og oppfølging. Sentralt står brukerens 
medvirkning og ansvar for egen habilite-
ringsprosess.

Organisering og innhold
Det intensive, målrettede tilbudet består 

av 3-5 aktivitetsøkter daglig, over en 
periode på tre uker (19 dager). I tillegg 
til det obligatoriske tilbudet på dagtid, 
legges det til rette for valgfrie aktiviteter 
og sosialt program på ettermiddag- og 
kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs, 
utendørs og i basseng.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i 
gruppe med fokus på aktivitetsutprøving 
og ferdighetslæring. Dette suppleres med 
individuelle tilbud og spesifikk trening. 
Aktivitetene tilpasses den enkeltes forut-
setninger og bygger på det barnet lar seg 
motivere for.

Beitostølen Helsesportsenter har en egen 
grunnskoleavdeling som tilbyr 6-8 timer 
vedlikeholdsundervisning i løpet av 
oppholdet.

Alle barn har med seg egen ledsager, 

oftest mor eller far, under hele oppholdet. 
Veiledning og erfaringsutveksling med 
foresatte for best mulig overføring til 
aktivitet i hjemmemiljøet har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på 
fagdager ved BHSS 14.05.18 – 16.05.18.

Henvisning/søknad
Beitostølen Helsesportsenter har avtale 
med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse 
Vest. Brukere som hører til disse helse-
foretakene kan søke om re-/habiliterings-
opphold på Beitostølen Helsesportsenter. 
BHSS tar unntaksvis inn pasienter fra 
Helse Nord gjennom gjestepasientord-
ning via Helse Sør-Øst. Brukere mottas 
etter søknad fra fastlege eller spesialist-
helsetjenesten. For mer informasjon om 
søknad/henvisning, se  

www.bhss.no/henvisningsoeknad

Foto: BHSS

FFM deltok på frivillige organisasjoners masse-
mønstring 28.9. foran Stortinget for full moms-
kompensasjon på frivillig arbeid.

Ja til full momskompensasjon

Over 200 frivillige deltok på masse-
mønstringen. Momskompensasjo-

nen er viktig for frivillige organisasjoner 
som må betale moms til staten for å få 
"lov til" å drive frivillig arbeid. Dette er 
noe alle frivillige organisasjoner stiller 
seg bak. For FFM har det stor betydning 
for foreningens økonomi at vi får tilba-
kebetalt mest mulig av innbetalt moms. 
Samtidig som foreningens medlemstall 
ikke øker, øker utgiftene. Vi ønsker oss 

selvsagt flere medlemmer, slik at vi 
sammen kan dra lasset for en enda bedre 
medlemsorganisasjon.

Nei til skatt på dugnad 
Fra fotballspillere og redningsmann-
skaper til ivrige vaffelsteikere: Over 200 
frivillige ga torsdag høylytt oppmerksom-
het for kravet om å gi frivilligheten full 
momskompensasjon. – Vi skal redde 
enda flere liv og ta med enda flere eldre 

på kafé. Da må rammebetingelsene til fri-
villigheten styrkes. Derfor har vi sammen 
med hundrevis av frivillige nå overlevert 
vårt krav for neste regjeringsperiode, sier 
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i 
Frivillighet Norge. Han mener kravet om 
å gi frivillige organisasjoner full moms-
kompensasjon er såre enkelt: – Jeg tror vi 
alle kan være enige om at det er urimelig 
å skattlegge frivillig innsats. I dag betaler 
frivilligheten nærmere 500 millioner kro-
ner til staten i året. Dette er utrolig mye 
penger, som kunne ha blitt brukt på å få 
flere løyper i fjellet, flere fotballtrenere og 
flere leksehjelper, sier han.
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Foto: Ronald Johansen

Gisle Røthe til minne
Det var med sorg vi mottok mel-

dingen om at Gisle var død. Vi 
møttes første gang på et Landsmøte i 
Foreningen for Muskelsyke på Dalgård 
skole i Trondheim på 80-tallet. Du var 
utsending for Nordland, og en meget 
god representant for din fylkesfore-
ning, en aktiv mann i diskusjoner, og 
en kulturpersonlighet gjennom din 
deltakelse i Vesterålen. Vi kan takke 
deg for at FFM ble startet i Bergen i 
1981 gjennom din deltakelse sammen 
med Rolf Slette, Ola Garnes og flere. 
Du var allerede da i gang med å bedre 
livskvaliteten for bevegelseshemmede. 
Gjennom FFM møttes vi på lands-
møter, og med dine kunnskapsbaserte 
meninger var du alltid en saklig og 
god bidragsyter. Dine innlegg var alltid 
basert på respekt for alle rundt deg og 
tydelige tilbakemeldinger når politikere 
og byråkrater gikk for langt i sin selvtil-
fredshet. Minnes også ditt engasjement 
i kampen for et kompetansesenter for 
muskelsyke i Norge, når tidsskriftet var 
oppe til debatt og mange andre viktige 
saker. Du var opptatt av Frambu sin 
rolle for voksne muskelsyke, og fortalte 
om dine opplevelser med en livslang 
muskelsykdom. Som voksen muskelsyk 
ble du lyttet til av foreldrene i deres iver 
etter å finne svar på hva som skjer med 
barna. 

Takk for at du har vært en så god venn 
med din lune humor og omtanker for 

dem rundt deg. Når jeg tok turen til Sort-
land, følte jeg meg både velkommen og 
ventet. Sist sommer ringte du og spurte 
om jeg hadde tenkt å kjøre nordover, og 
det ble et nytt godt sommerminne. På 
mine besøk hos deg lot du meg ta del i 
ditt engasjement for familie og lokalsam-
funn, noe som overskygget alle bekym-
ringene for sykdommen. Sommerbesøk-
ene ble turer rundt om i Vesterålen, og du 
likte ekstra godt å få vise Gisleøya, hvor 
din far hadde vokst opp og du hadde 
utallige minner fra. Det var ikke mulig å 
ha en bedre guide på turene i Vesterålen. 

Du var ikke den som utleverte seg selv og 
sykdommen, men gjennom godt venn-
skap ble det også åpenhet om hvordan 
du taklet din hverdag. Du ville ikke reise 
så mye de siste årene, men jeg tror også 
at du ikke skulle bry noen med å legge 
til rette for deg. Overraskelsen var derfor 
stor da jeg møtte deg i din permobil i Le-
vangers hovedgate en mørk høstkveld da 
du var på besøk hos din mor. Vi fikk en 
god samtale på hotellet, hvor du fortalte 
at hotelldirektøren hadde fått din kom-
mentar på hotellets dårlige tilrettelegging. 

Du var en kunnskapsrik mann og viet 
mye tid på lokalhistorie og tilgjengelighet 
i byen du fikk din fortjente påskjønnelse 
for. Du ble i 2013 hedret med Nordland 
fylkeskommunes tilgjengelighetspris – 
Døråpneren – for å ha fremmet funk-
sjonshemmedes livsvilkår i mange år. 

30. september var den inter-
nasjonale markeringsdagen 
for Limb-Girdle Muskeldys-
trofi. FFM har laget video 
med Sonja Tobiassen i fokus.

Limb-Girdle muskeldystrofi er en 
muskelsykdom som angriper pri-

mært muskulaturen i bekkenet, skulder 
og skulderbuen. Sykdommen viser stor 
variasjon i forløp, debutalder og grad av 
muskelsvikt. Det er flere undergrupper 
som har ulik utvikling, følgetilstander og 
arvegang. Ved noen undergrupper er det 
fare for utvikling av hjertekomplikasjo-
ner. I en ny video deler toppidrettsutøver 
Sonja Tobiassen fra Tromsø sine erfarin-
ger med diagnosen. Les mer på ffm.no.

Video om Limb-Girdle

Dessuten skrev du, til tross for at du 
var humanetiker, kirkespill til jubileet 
til Sortland kirke med dronningen på 
første benk, og du skrev også teater-
stykket Et riktig stygt sted til Hamsund-
jubileet. Jeg fikk ta del i din kunnskap 
om lokalsamfunn og mennesker langt 
tilbake i tid. Din evne til å sortere i 
offentlighetens mangfoldigheter, og 
formidle det på en måte som skapte 
både skjemt og alvor. Du snakket mye 
om Den blå byen med respekt for byen 
du var så glad i, og noen ganger med 
tydelig forargelse over fargesettingen. 
Du kjempet for bevegelseshemmedes 
verdighet og rettigheter i Sortland og 
for muskelsyke i Norge. 

Måtte ditt gode minne leve evig. 
Roy Staven
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“Bare pisspreik” 
i oslo og Akershus

Tirsdag 24/10 hadde FFM i Oslo og 
Akershus ”Bare pisspreik-kurs” for 

våre medlemmer i fine, store lokaler på 
Tåsen Seniorsenter. Tilsammen var vi 10 
medlemmer som deltok denne dagen. Vi 
var så heldige at det passet for Tone Torp 
å holde kurset. Hun var med på å lage 
kurset i 2010-11.
Kurset handler om å finne gode løsninger 
for å late vannet. I økt 1 fortalt Tone oss 
mye om ulike løsninger, og vi så mange 
informative bilder og filmsnutter som ga 
ideer til forskjellige teknikker. Vi snak-
ker om alt fra tisseflasker og uridomer 
til kateter og også til nødløsningen med 
melkekartonger. 

Etter 45 min tok vi en pause der vi fikk 
spist pizza og snakket sammen. Økt 
2 handlet om erfaringsutveksling, og 
mange spørsmål dukket opp underveis. 
Vi takker Tone for flott kurs. 

Invitasjon 
til julebord!
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Vi trenger alle noen «friminutter» i 
blant – og vår årlige høstkonsert er 

blant dem. Vi tente masse levende lys, 
og Jan Morten Helgestad gledet oss med 
nydelig sang og musikk enda en gang. 
Vi hadde utlodning og spiste pizza, og 
det ble mange gode samtaler i løpet av 
kvelden.  En mørk og regnfull høstkveld 
med lys og varme gjør godt for noen og 
enhver. 27 FFM’ere deltok denne fine 
kvelden.

Høstkonsert 
i Buskerud Bowling med 

FFM i Oslo og Akershus

Søndag 15.oktober møttes 25 store og 
små på FFM i Oslo og Akershus sitt 

bowlingarrangement. Det var god stem-
ning og høy aktivitet i snaue tre timer 
på Jessheim bowling. En runde bowling, 
pizza og brus og kake gjorde samværet til 

en hyggelig stund. Spesielt hyggelig var 
det å treffe nye medlemmer, men også 
stas med de "gamle". Likepersonspraten 
gikk lett mellom de voksne, og barna fant 
fort tonen. Vi håper på like stor deltakelse 
ved neste arrangement!

Foreningen for Muskelsyke i  
Trøndelag inviterer sine medlem-

mer til julebord på Scandic Hell Hotell 
søndag 10. desember klokken 11:00.

Vi starter dagen med temaforedrag/
aktivitet og går til den fantastiske  
buffeten klokken 13.00.

Mer info sendes ut på e-post og via 
FFM-Ts facebooksider. Det er ingen 
egenandel. Påmelding sendes:  
lederffmt@gmail.com  
innen 20. november.

Hilsen styret
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FFM i Troms og  
Finnmark reetablert

Medlemmene i Troms og Finnmark var invitert  
til organisasjons- og likepersonskurs 8.-10.  
september i Tromsø. Bakgrunnen for helgen var 
to damer fra Finnmark som deltok som observa-
tører på årets Landsmøte.

TeKST oG FoTo: GRO WOLD KRISTIANSEN
 På Landsmøtet ga de uttrykk for at 

de ønsket seg en egen fylkesfore-
ning nord i landet. Deres ønske ble 

tatt på alvor av Sentralstyret – og ideen 
om en informasjonshelg i Tromsø ble 
født. Kanskje en slik helg kunne være et 
første skritt på veien mot en reetablering 
av fylkeslaget i Troms og Finnmark? 

Nye FFM-venner
En glad gjeng ankom Tromsø i strålende 
høstsol fredag 8. september – og vi fikk 
flotte dager. Vi delte kunnskap og erfarin-
ger, latter og tårer. Og vi fikk nye FFM-
venner. Vi startet fredag ettermiddag 
med generell informasjon om FFM – og 
brukte tid til å bli kjent med hverandre.

Variert program
Lørdag formiddag var det organisering 
og drift av fylkeslag i FFM som sto på 
programmet – og på ettermiddagen ble 
det gjennomført likepersonskurs om 
brukerstyrt personlig assistanse. Søndag 
formiddag var det tid for informasjon om 
likepersonsarbeid i FFM. Og kurshelgen 
ga resultater! Større resultater enn vi 
våget å håpe på!

Dannet fylkeslag
Etter middagen på lørdagskvelden hadde 
medlemmene i Troms og Finnmark 
på eget initiativ et uformelt møte – og 
besluttet at de ville gjøre et realt forsøk 
på å få fylkeslaget i våre to nordligste 
fylker opp å gå igjen. De fordelte de ulike 
vervene seg imellom, og på søndag ble 
stiftelsesdokument for et interimstyre 
i Troms og Finnmark undertegnet. I 
slutten av oktober hadde de sitt første 
styremøte. 

Støtt fylkeslaget!
Vi gratulerer FFM i Troms og Finnmark 
hjertelig - og ønsker dem lykke til på 
veien videre! Å drive et fylkeslag er mye 
arbeid og gir masse glede. Oppfordrin-
gen til alle FFM-medlemmer i Troms 
og Finnmark er å støtte opp om sitt nye 
fylkesstyre.

NYTT FRA FFM

Interimstyret i Troms og Finnmark:

Leder:  Lillian Hoff Henriksen 
Nestleder:  Mia Irene Hansen
Kasserer:  Wiggo Aune 
Sekretær:  Kenneth Brandser Nilsen 

Styremedlem:  B.M. Kristine  
  Holmberg Aslaksen 
1. Varamedlem:  Annie Aune 
2. Varamedlem:  Rakel E.  
  Thorstensen 

Bak fra venstre: Rakel, Wiggo, Lillian, Kenneth og Annie. Foran fra venstre: Kristine og Mia.



MUSKELNYTT  nr.  4 – 201722

Fagdager om 
myotone tilstander 

og periodiske paralyser
cirka 50 leger, fysioterapeuter og andre faggrupper som arbeider innen 
feltet arvelige nevromuskulære tilstander var samlet på Rikshospitalet i 
oktober for å lære mer om myotone tilstander og periodiske paralyser. 

EMAN (enhet for medfødte 
og arvelige nevro-

muskulære tilstander) var arrangør, og 
hadde invitert gode forelesere som kan 
mye om disse sjeldne diagnosene. EMAN 
er en del av NMK-samarbeidet, som i til-
legg består av NMK v/UNN og den delen 
av Frambu som arbeider med sjeldne, 
nevromuskulære tilstander. Michael 
Hanna, professor i nevrologi ved Queen 
Square Division of UCHL i London, var 
hovedforeleser andre dag, og serverte 
mye ny informasjon om periodiske pa-
ralyser, ifølge Kristin Ørstavik, nevrolog, 
nevrofysiolog og leder av EMAN, OUS. 

Kaliummengden avgjør
Periodiske paralyser er på mange måter 
annerledes enn andre muskelsykdommer, 
og det finnes flere typer. Typisk for hypo-
kalemisk periodisk paralyse er at mengden 
av kalium synker på grunn av en genfor-
andring, og det medfører anfall med noe 
svakhet eller total lammelse i kroppen. 
Anfallene kan utløses av måltider med 
store mengder karbohydrater, og tilførsel 
av kalium eller kaliumrik mat (bananer) 
kan forebygge eller bedre et anfall. An-
siktet og pustemusklene rammes ikke. 
Behandling handler om å unngå måltider 
med store mengder karbohydrater, tilfør-
sel av kalium og visse medikamenter. En 
annen variant er hyperkalemisk periodisk 
paralyse, der kaliumkonsentrasjonen er 
for høy, men med liknende tilstander, 
ifølge Ørstavik. Med årene utvikler en del 
pasienter varig svakhet i noen muskler, 

men dette varierer også blant affiserte 
personer innen samme familie. 

Defekter i ionekanalene
Første dag ble også Dystrofia Myotonica 
I og II gjennomgått av Ørstavik og Stefan 
Winblad, nevropsykolog og universitets-
lektor ved Gøteborgs Universitet. Dessu-
ten foreleste Laurence Bindoff, professor 
og nevrolog ved Haukeland universi-
tetssjukehus om sine erfaringer med 
Myotonia congenita. Overlege Magn-
hild Rasmussen ved Barneklinikken og 
EMAN, OUS snakket om hvordan disse 
tilstandene arter seg hos barn. Felles for 
periodiske paralyser og myotoniske til-
stander er at genforandringene påvirker 
ionekanalene, særlig i muskler. Nevrofy-
siolog Hatice Tankisi fra Århus fortalte 
om nevrofysiologiske undersøkelser som 
kan si noe mer om hvilke ionekanaler 
som er affisert og spesielle forskningsme-
toder som kanskje kan hjelpe oss å forstå 
mer om disse sjeldne tilstandene.  

Oppfølging for pasienter
Dette er første gang det er arrangert fag-
dager med vekt på periodiske paralyser i 
Norge. To pasienter avsluttet fagdagene 
med å fortelle hvordan denne tilstanden 
påvirker deres hverdag, og hvordan de 
har tilpasset sin aktivitet og ernæring 
for å forebygge anfall. I fortsettelsen av 
fagdagene ble det arrangert Lærings- og 
mestringskurs for pasienter og pårørende 
i regi av NMK i Tromsø i slutten av okto-
ber med over 30 påmeldte.  

TeKST: BERNT ROALD NILSEN
FoTo:  PRIVAT

DIAGNoSe

Michael Hanna, professor i nevrologi, London
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I DET SISTE har jeg tenkt mye på hvilke hindring- 
er du har i livet og hva du gjør med dem. Noen 
overvinner du fordi du vet du kan. Andre gir du 
opp før du i det hele tatt har forsøkt. 

TeKST: MALIN F. PEDERSEN 
FoTo:  PRIVAT

Lever du slik du burde? 

NYe SKRIVeRe

H
vorfor er det sånn? Hvorfor 
forsøker du ikke alltid? Hva 
er det som holder deg tilbake? 
Kanskje har du møtt så mye 

motgang at du ikke ser poenget med å 
prøve. Kanskje har du ikke troen på deg 
selv og er redd for å feile. Kanskje har du 
hørt for mye på andre. Kanskje har du rett 
og slett ikke lyst, det er enklere å la være. 

jeg er vant til hindringer. Helt fra jeg 
var barn har jeg vært avhengig av å tenke 
raskt og være løsningsorientert. Når 
andre barn kunne strekke seg litt lengre 
for å få tak i leken som lå høyt oppe, 
måtte jeg finne en annen gjenstand først, 
som jeg kunne bruke til å få tak i leken. 
Jeg måtte tenke mer og annerledes. Jeg 
kunne spurt om hjelp, men har alltid 
vært sta. Ville klare ting selv, uansett om 
det krevde mer energi og tenking. 

jeg har alltid vært avhengig av å tenke 
annerledes, men det var ikke før jeg ble 
voksen at jeg innså at det var slik det 
faktisk var. Jeg følte meg alltid anner-
ledes, men trodde det var på grunn av 
rullestolen. Nå tror jeg ikke lenger at det 
var hovedgrunnen. Det var ikke mitt 
fysiske jeg som gjorde meg annerledes. 
Det var heller det at jeg var annerledes på 
innsiden – mitt mentale jeg. 

At jeg er annerledes gjør meg unik. Som 
barn ville jeg være som alle andre, nå kan 
jeg ikke tenke meg noe verre. Jeg sier ikke 

at det er noe galt med andre. Jeg sier at 
jeg trives godt som annerledes – unik, 
unormal, rar – kall det hva du vil. Jeg 
liker å være en raring, raringen i meg gjør 
livet herlig. 

I mange år levde jeg med tanker om at 
det var feil å være rar. I tillegg tenkte jeg 
at det var den fysiske delen som ga meg 
hindringer jeg umulig kunne overvinne. 
Jeg ble låst fast i de tankene, de stoppet 
meg fra å leve så bra som jeg burde. Etter 
hvert innså jeg at det ikke er noe galt med 
å være rar, at det aldri handlet om at jeg 
var fysisk hindret. Selvsagt er det mye jeg 
ikke kan gjøre fordi kroppen ikke funge-
rer som andres, men mitt største hinder 
var mitt mentale jeg. Når du konstant 
sier til deg selv det er noe galt med deg, 
tror du på det. Når du konstant sier til 
deg selv at du ikke kan, blir det til slutt 
åpenbart at du ikke kan. 

Men det er ikke noe galt med å være 
unormal, og mitt største hinder var ikke 
kroppen. Mitt største hinder var mitt 
eget sinn. Etter at jeg innså det, har mye 
forandret seg. I stedet for å la være å gjøre 
noe fordi jeg ikke tror at jeg kan det, 
velger jeg å forsøke. De gangene jeg gjør 
et forsøk og det viser seg at det er mulig 
motiverer meg til å forsøke neste gang. 
Kanskje blir jeg skuffet når jeg ser at noen 
ting ikke er mulig, men da vet jeg at jeg 
har prøvd. At jeg ikke ga opp før jeg vis-
ste om det var mulig. 

I altfor mange år lot jeg meg stoppe av 
mine egne tanker om at jeg var anner-
ledes på grunn av kroppen jeg er født i 
og at personligheten ikke passet inn. Jeg 
brukte det som unnskyldning til å ikke 
leve fullt ut. I dag vet jeg at livet ikke kan 
leves om du bor i komfortsonen. For å 
komme deg ut av komfortsonen, må du 
være deg selv. 

På et eller annet tidspunkt mistet jeg 
troen på meg selv, ble redd for hva andre 
ville tenke, og prøvde å være alt annet 
enn meg selv. I dag vet jeg du må stole på 
deg selv og tro at du kan. La være å bry 
deg om hva andre synes. Og du må forstå 
at den eneste du kan være, er deg selv. 

jeg er annerledes – utvendig og inn-
vendig. Men vet du hva? Jeg elsker det! 
Å være annerledes fysisk, mentalt, eller 
begge deler, kan bli din største styrke. For 
meg har det blitt det. Mange har begrens-
ninger og hindringer, men ikke la dine 
egne eller andres tanker være en av dem. 
Ikke bli fanget i ditt eget hode. Godta be-
grensninger på noen områder, men ikke 
la det stoppe deg fra å leve. Finn ut hvor 
komfortsonen går, og kom deg ut av den! 

VæR ANNERLEDES. Vær rar. Vær unik. 
Vær deg selv – lev livet slik det burde 
leves. 
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Tiden går så utrolig raskt, og snart 
er det igjen på tide å finne frem 
julepynt, pynte juletre og bake 

julekaker. Jeg gleder meg utrolig mye til 
jul i år, men jeg gleder meg aller mest 
til å starte på et nytt år. Jeg tror at 2018 
kommer til å bli et år med spennende ut-
fordringer, stor glede og nye opplevelser. 

FFMU er allerede i gang med planleggin-
gen av vår årlige styremøtesamling, samt 
årsmøte- og kurshelgen vår. Vi har ikke 
bestemt oss for noe kurstema enda, og tar 
gjerne imot forslag! Hva ønsker du å lære 
mer om? Send ditt forslag til  
ffmu@ffm.no. 

Selv om det nye året er rett rundt hjørnet, 
så er ikke 2017 over helt enda. Det som 
gjenstår for FFMU i år, er høstkurset 
vårt. Det blir helt sikkert knallbra, og jeg 
kunne virkelig ønske at jeg hadde mulig-
het til å delta selv. Dessverre så passet 
det seg ikke slik i år, men resten av styret 
kommer til å gjøre en strålende jobb uten 
meg, det er jeg helt sikker på! 

Jeg vil gjerne takke styret for nok et år 
med et godt samarbeid. Jeg vil også takke 
alle medlemmer som har deltatt på ar-
rangementene våre. Vi i styret håper at 
dere har hatt det like gøy på samlingene 
som vi har.  

God jul og godt nyttår alle sammen! 

Med vennlig hilsen
Line Nordal
Leder, FFMU
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Line Nordal, leder FFMU
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Årsmøtehelg   
2018

Nå som høsten er her og vinteren sniker seg inn, 
er det ikke lenge til årsskiftet. Dermed nærmer 
årsmøtehelga seg sakte, men sikkert.  Vi i styret 
gleder oss allerede til årsmøtehelgen, og har 
startet planleggingen. 

Årsmøtehelgen blir 13.-15. april 
2018 på Gardermoen. Som 
tidligere kombinerer vi årsmø-

tehelgen med kurs for våre medlemmer. 
Temaet for kurset blir bestemt i løpet av 
vinteren.  Vi kommer til å legge ut infor-
masjon om helgen på vår Facebookside 
(Foreningen For Muskelsykes Ungdom) 
og på vår blogg (ffmu.blogg.no). 

Følg med på Facebook og på bloggen, 
hold av datoene, og så sees vi på årsmøte-
helg på Gardermoen 13. til 15. april! 

Vennlig hilsen
Kine Lyngås
Nestleder, FFMU

Velkommen til Årsmøtehelg
13.-15. april 2018
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Påskemoro på 
The Gathering
Er du typen som synes det er mer gøy med data 
enn å dra på påskefjellet? Nå åpner snart billett-
salget til påskens store databegivenhet:  
The Gathering i Vikingskipet på Hamar.

TeKST: REBEccA HARcOURT

The Gathering (TG) er verdens 
største dataparty og verdens 
nest største LAN-treff. TG er et 

arrangement hvor over 6000 datainteres-
serte ungdom i alle aldre kan treffes for 
å spille, produsere musikk, spill, grafikk 
eller bare treffe venner og få oppleve 
magien og stemningen.

Hvordan er tilretteleggingen?
Tilretteleggingen på TG er så god som 
den kan bli i en skøytehall. Radene på TG 
blir bygd opp av paller, som det legges en 
sponplate oppå. Da får raden en høyde 
på 80cm. Hver plass har i mange år vært 
på 80x60 (bredde x høyde). Dette kan for 
enkelte være litt lite plass, særlig i bred-
den, og for noen er høyden en utfordring. 
Det har derfor fra arrangørenes side blitt 
reservert noen plasser slik at personer 
som har behov for lavere bord, og/eller 
bredere plass også kan få en grei sitte-
plass. Har du behov for plass, ta kontakt 
med deltakerombud. Kontaktinfo her på 
siden.

Toaletter er det en del av i skipet, dog 
ikke så mange HC-toaletter. Det kan til 
tider være litt kø, særlig med tanke på at 
ikke alle respekterer skiltingen. Det fin-
nes garderober som er reservert for HC, 
men denne er låst. Informasjon om hvor-
dan en får tilgang vil være tilgjengelig på 
nettsider o.l. før arrangementet starter. 
Når det kommer til søvn, har det de siste 
årene vært reservert et eget område for 
rullestolbrukere bak tribunene. Man må 
ta med egen madrass, reiseseng eller hva 
man ønsker å sove på.

Uten mat og drikke duger helten ikke. 
Det er selvfølgelig mulighet for mat i 
skipet. Det er et område nede på hallfla-
ten som selger pizza, burgere o.l. og en 
café i annen etg som selger pølser, salat, 
baguetter med mer. I tillegg går det an å 
kjøpe en matbillett i god tid før arran-
gementet har startet. Da får man også 
tilgang til frokost- og middagsbuffet. Den 
er til fastsatte tider, så her kan en ikke 
sove bort hele dagen. Ellers er tilgjenge-

ligheten i skipet grei. Noen kabler her og 
der, men flere steder er det lagt opp til 
overganger. 

Hva kan du oppleve?
Det er først og fremst data og gaming 
man forbinder med TG, men det skjer 
noe nesten hele dagen. I tillegg til 6000+ 
deltakere er det utstillere og salgsboder. 
Her er noe for de fleste. Det avholdes 
også mange konkurranser i diverse kate-
gorier. Utover dette er det en scene hvor 
det skjer mye. Her kan man få med seg 
interessante foredrag, show o.l. For å ikke 
snakke om konsertene! I år sto Freddy 
Kalas på scenen under åpningsshowet. 
Dagen etter var det Da Tweekaz som 
skapte stemning, før Sonny Alven rundet 
av konsertene på lørdagskvelden. For å 
ikke glemme alle nye menneskene du 
blir kjent med. Det er en opplevelse i seg 
selv å bare gå rundt i skipet og se. Folk 
har gjort seg flid med hyller, kostymer 
og kabinett, og de vil gjerne vise fram til 
likesinnede. Å tilbringe påska på TG er 
en intens opplevelse, som for mange vil 
bety lite søvn og mye godteri, men det er 
en opplevelse for livet, og folk kommer 
tilbake år etter år. 

Praktisk info:
Når: Onsdag til søndag i påskeuka
Hvor: Vikingskipet på Hamar
Ledsagerbevis aksepteres. Ledsager får 
ikke sitteplass, men fri adgang til skipet.
Hjemmeside: www.gathering.org.  
Lurer du på noe, kan du sende en mail til 
TGs eget deltakerombud på:  
do@gathering.org.

Foto: eirik Solheim / eirikso.com/ no.wikipedia.org
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Invitasjon til Aktiv Uke for 
familier sommeren 2018

Vi ønsker velkommen til Aktiv 
Uke for hele familien 30. juli.-5. 
august 2018. Den vil foregå på 

Musholm Bugt Feriecenter, som ligger 
idyllisk og landlig til på Sjælland i Dan-
mark. Stedet eies av Muskelsvindfonden, 
og er derfor godt tilrettelagt for muskel-
syke. Det er blant annet elektriske senger, 
takløfter, tilrettelagte bad og mulighet 
for stellebenk i alle leilighetene. Person-
lige hjelpemidler må medbringes av de 
enkelte deltakerne. For mer info se  
www.musholm.dk.

Programmet vil bestå av utflukter, 
foredrag, erfaringsutveksling og sosialt 
samvær. Det vil bli arrangert aktiviteter 
og mye moro for hele familien. Mer in-
formasjon vil bli lagt ut på FFMs nettside 
fremover. Vi vil ha med mange fellesassi- 

stenter. Fellesassistentene er familieukas 
gode hjelpere, de er overalt for å gjøre 
uka til en god opplevelse for alle deltaker-
ne. De som har behov for egen assistent 
vil få dekket reise og opphold for disse. 
På familieuka er fokus også på barna som 
er søsken til muskelsyke barn og/eller har 
muskelsyke foreldre. Det er viktig at disse 
barna også skal ha en likeverdig sommer-
ferie, og søsken kan derfor ikke meldes 
på som assistenter.

Bindende påmelding innen 15. februar. 
Bruk følgende link: goo.gl/TSUiRg
Får du problemer med nettskjemaet, så gi 
oss beskjed. Egenandel er maksimum kr 
2.500,- per voksen og kr 1.500,- per barn. 
Familier med dårlig økonomi kan søke 
Aktivukefondet om støtte til deltakerav-
giften. Deltakerne får dekket kostnader 
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Sanofi  Genzyme støtter 
forskning for fremskritt 

innenfor sjeldne lidelser 
som Pompe sykdom
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sanofi -aventis Norge AS · Prof. Kohtsvei 5-17 · 1366 Lysaker, Norway 
Tel: +47 67 10 71 00 · www.genzyme.no

ved billigste reisemåte, som er bil eller 
fly/tog. Billetter til transport som kjøpes 
uten avtale med komiteen, vil ikke bli 
refundert.

Program for uka og mer info om reise/
opphold sendes til deltakerne etter at 
påmeldingsfristen er gått ut. Hvis du har 
spørsmål angående Aktiv Uke-18, send 
en epost til aktivuke18@ffm.no 

Håper vi sees i Danmark til sommeren! 
Hilsen Laila, Lise, Mette og Guro

Aktivukefondet
Vi ønsker at så mange som mulig skal 
ha muligheten til å delta på sommer-
leiren. Derfor har vi opprettet et fond, 
der du kan søke om å få dekket hele 
eller deler av egenandelen. Søknad 
sendes aktivukefondet@ffm.no 

Opplysningene som sendes er taus-
hetsbelagte, og det er kun leder av 
FFM og leder av Familieukekomiteen 
som har tilgang til disse. Opplys-
ningene vil bli slettet med en gang 
søknadene er besvart.
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Trakk lovstridig 
konsesjon

Fredrikstad kommune ville selv bestem-
me hvilke arbeidsoppgaver assisten-

tene skulle utføre for sine arbeidsledere.
– Ulovlig, sa BPA-samvirket Uloba. Der-
med trakk kommunen hele den utlyste 
konsesjonen for brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) tilbake, skriver Fred-
rikstad Blad. Også hovedorganisasjonen 
Virke, som representerer mange av de 
kommersielle BPA-leverandørene, retter 
hard kritikk mot Fredrikstad kommune. 
Virke mener kommunen har lagd alt for 
mange egne regler og betingelser. Der-
med torpederes det meste som er gjort 
av arbeid for BPA. Protestene førte til at 
administrasjonen i Fredrikstad kom-
mune i juni trakk hele konsesjonen. Når 
konkurransen utlyses igjen, skal det skje 
etter en politisk prosess. 

Kilde: Handikapnytt

Forslaget om å overføre hjelpemidler til 
kommunene dukket opp igjen i regje-

ringens forslag til neste års statsbudsjett. 
– Dette vil bety et alvorlig tilbakeskritt 
for funksjonshemmedes levekår, sier 
interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen 
i NHF.

I arbeids- og sosialdepartementets 
budsjett kan vi lese at regjeringen mener 

at det "bør arbeides videre med sikte på å 
gjennomføre ansvarsendringer for enkle 
og høyfrekvente hjelpemidler, tilretteleg-
ging av bolig og velferdsteknologi. Dette 
vil kunne bidra til en mer effektiv hjelpe-
middelformidling, og er også i tråd med 
regjeringens mål om å gi kommunene økt 
ansvar og myndighet."

Kilde: nhf.no

Dokumentarfilmskaper Mari Storstein 
(31) er tildelt Norges Handikapfor-

bund Oslos hederspris.

– Hun har gjennom flere år vist seg som 
en svært dyktig dokumentarfilmregis-
sør, med en spesiell evne til å formidle 
funksjonshemmedes virkelighet, står det 
i begrunnelsen.

Storstein har laget en rekke dokumen-
tarfilmer, og har i høst vært aktuell med 

serien ”Søsken” på TV 2. Her ble seerne 
kjent med hverdagen til søskenpar og 
søskenflokker der én har nedsatt funk-
sjonsevne.

– Hun formidler på en måte som er 
troverdig og gjenkjennelig hos mennes-
ker i samme situasjon. Samtidig skaper 
hun nærhet og engasjement hos seere i 
alle grupper, het det i begrunnelsen fra 
Norges Handikapforbund.

NYTT & NYTTIG

Annonsere i  
MUSKELNYTT?
Støtt FFM og gjør 
deg synlig!

Kontakt Steigar Myrvold:
steigar.myrvold@ffm.no
eller telefon 480 79 688

Mari Storstein hedres for jobben med å formidle  
funksjonshemmedes virkelighet.

”Søsken”-regissør ble satt pris på

Foto: www.menneskeverd.no

Statsbudsjettet 2018 -  
regjeringen vil flytte hjelpe-
midler til kommunene
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REHABILITERINGSTILBUD FOR MUSKELSYKE

INTENSIV GANGTRENING - VOKSNE
Målgruppen er voksne med nevrologiske sykdommer 
og manglende eller nedsatt gangfunksjon. 
Rehabiliteringsoppholdet varer i 3 uker.
I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp 
individuell rehabiliteringsplan. Planen har definerte mål 
og et individuelt tilpasset program. 
Målsettingen er:
• Å gjenopprette/bedre gang- og stå-funksjon. 
• Bedring av motorikk, balanse, styrke og koordinasjon.
• Mestring, øke kunnskap og trygghet i forhold til  

tilstanden/funksjonsnedsettelsen. 
• Sosial mestring.

REHABILITERING BARN OG UNGDOM
Målgruppen er barn og ungdom (4-18 år) med behov 
for habilitering/rehabilitering i etterkant av alvorlig 
sykdom eller skade.
Rehabiliteringsoppholdet varer i 2 + 2 uker, over en 
periode på 3-6 måneder.
Et tverrfaglig team - i samarbeid med det enkelte barn - 
setter opp en individuell rehabiliteringsplan.
Utgangspunktet er barnets egendefinerte mål for et 
individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. 
Ledsager er påkrevd for pasienter barn og ungdom, og 
vil dele rom med pasienten under oppholdet. 
Det tilrettelegges for skoleundervisning.

HENVISNING OG INNTAK
Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til 
tilbudet. Søknaden sendes til vurderingsenhetet ved 
ditt lokale helseregion.

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

Sverige  
blir mer  
tilgjengelig
Nå blir alle frisørsalonger, butikker 

og kafeer i Sverige lovpålagt å sikre 
tilgjengelighet, uansett hvor små de er.
I 2015 innførte svenskene en lov som 
fastslo at manglende tilgjengelighet var å 
betrakte som diskriminering. Loven had-
de imidlertid en svakhet: Den ga unntak 
for bedrifter 
med færre enn 
ti ansatte. 
Nå er dette 
skjerpet inn. 
Det innebærer 
at også bedrifter 
med færre enn ti ansatte som formidler 
varer eller tjenester til allmennheten, nå 
kommer til å være omfattet av kravet om 
å sikre tilgjengelighet. 

Kilde: Handikapnytt

34 prosent er 
misfornøyd
Mens bare åtte prosent av befolknin-

gen som helhet sier de er misfor-
nøyd med det offentlige helsevesenet, 
mener 34 prosent av pasienter med 
kroniske lidelser at de ikke får et godt 
nok tilbud. Dette kommer frem i en ny 
undersøkelse som avdekker at det er store 
forskjeller på hvilke erfaringer ulike pasi-
entgrupper har med helsevesenet.

Kilde: Handikapnytt

Avis felt  
for rykte-
spredning
Politikerne hadde ”hørt om funk-

sjonshemmede som ikke har vært 
utendørs på ett år.” Nå er Moss avis felt 
i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha 
gjengitt et rykte uten å sjekke om det 
faktisk stemte. Det var i et intervju med 
kommunepolitikere fra AP og SV at 
påstandene ble framsatt. Moss kommune 
klagde Moss Avis inn for PFU. Kom-
munen mente at avisen skulle latt dem få 
muligheten til å imøtegå beskyldningen 
i samme avis. PFU valgte å støtte klagen 
fra kommunen, skriver fagnettstedet 
Medier24. Utvalget fastslår at redaksjon- 
en burde sjekket om påstanden faktisk 
stemte. Det hjalp ikke at avisen selv 
mente at de ikke hadde fremmet påstan-
den som ”et faktisk forhold”. 

Kilde: Handikapnytt

NYTT & NYTTIG
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MUSKULæRT KOMPETANSESENTER
 

Tirsdag 10.10.17 møtte jeg Helge 
Roar Orekåsa, Brynulf Flasnes og 
Tor Egil Roheim på Pingvinen pa-

sienthotell til samtale om oppholdet ved 
NMK. Nevromuskulært kompetansesen-
ter (NMK) tar imot pasienter med arvelig 
nevromuskulær sykdom fra hele landet 
til bevegelsesterapi. Behandlingsopphold 
varer i to uker og inneholder individuelle 
målrettede timer med spesialfysiote-
rapeuter. I tillegg er det mulig å trene i 
varmtvannsbasseng.

Skreddersydd behandling
Fysioterapibehandlingen skreddersys den 
enkelte pasient. Behandlingen har spesi-
elt fokus på optimalisering av bevegelses-
mønstre og funksjon. Det legges stor vekt 
på å formidle råd om videre oppfølging 
til lokal fysioterapeut. De tre gutta traff 
hverandre første dag da pasientkoordina-
toren ved NMK holdt informasjonsmøte. 
Vi arrangerer dette fellesmøtet for å gi 
mulighet for deltakerne å bli kjent. De 
fant raskt tonen og hadde mye glede av 
hverandre, og Tromsø viste seg fra sin 
vakreste side med nydelige høstdager, sol 
og milde temperaturer.

Slett ikke hospitalisert
De daglige treningene er konsentrerte 
og energikrevende. Det er derfor viktig 
også å ta seg tid til avslapping. ”Pasien-
thotellet med sin moderne flotte stil gir 
friskhetsfølelse”. ”Jeg føler meg ikke hos-
pitalisert”. ”Det er lett å senke skuldrene 
her og ha fokus på seg selv, tror nok det 
har betydning for utbytte av treningen”. 
Det er et viktig element å ikke føle seg 
hospitalisert når man trener for å bygge 
opp kroppen.

Facetime og fotballpub
– Det er ikke problematisk å være langt 
borte fra familien i dag når det finnes 
Facetime. Og Pasienthotellets toppetasje 
gir fabelaktig utsikt over byen, Troms-
dalstinden, Ishavskatedralen og Tromsø-
brua. Ikke bare er utsikten fin, den flotte 
oppholdsstuen kunne dessuten brukes 
som lokal fotballpub under VM-kvalifise-
ringskampene.

Kulturnatt på hotellet
Tromsøbyen bød på ulike aktiviteter. Fre-
dag 6. oktober ble Kulturnatta arrangert. 
Gutta valgte å ikke dra på byen, men var 
inspirert av temaet og lagde egen kultur-
kveld på Pingvinhotellet med pianospill 
og god stemning. – Dessverre stengte 
restauranten litt tidlig og satte en stopper 
for den lokale kulturnatta. Og selv om 
det graves på kryss og tvers i byen var det 
greit å ta seg frem. Vi fant Skarven i alle 
fall, og The Edge, sier gutta.

Naturskjønne omgivelser
De sier at fysioterapeutene gir råd om 
tilrettelegging i forhold til funksjonsnivå 
og aktiviteter som er gunstig for helsen. 
Vet ikke om det er et helseråd de har 
fått hos våre fysioterapeuter? Gangvei-
ene rundt de naturskjønne vannene like 
ved sykehuset ble ivrig brukt til trening 
hvis det var overskudd igjen etter dagens 
fysioterapi økt. 

Baklengsgange i gangen
Innetrening er også mulig selv om per-
sonalet er gått for dagen. Da brukes de 
lange gangene i sykehusets underetasje 
til baklengsgange, de sier det anbefales 
for muskelfriske også. Alle tre gutta er i 

fulltidsjobb. En av dem er glad han fikk 
muskelsykdom i voksen alder mens han 
var i fast jobb. – Det er ikke lett å få jobb 
når du er muskelsyk og trenger tilrette-
legging, selv ikke i det offentlige.

Helhetlig ivaretakelse
Gutta sier at de oppdager muskler som 
ikke har vært brukt på lang tid. – Krop-
pen føles bedre og mer oppmykt. Fysio-
terapeutene tar seg god tid, lytter og gir 
god veiledning. Flott at de tar filmopptak 
av treningen som vi kan ta med hjem for 
oppfølging av fysioterapeut hjemme, er 
omkvedet. Det mangler ikke på godord. 
De er svært fornøyd med en helhetlig 
ivaretakelse og oppfølging fra pasientko-
ordinator både før og under oppholdet. 
Tenk hva som kan ordnes og koordineres 
på kort varsel!

Ønsker du å lese mer om oppholdene vi 
tilbyr? Se vår webside: www.unn.no/nmk

Å være 
pasient ved NMK 
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PÅ TAMPeN

Et to-ukers opphold kan noen ganger føles 
lenge å være hjemmefra. Og hva brukes tiden 
til når dagens treningsprogram er ferdig?



BLI MeDLeM I FFM!

Du får:
•  Informasjon om muskelsykdommer 

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

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

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

situasjon.
•  Mulighet til å arbeide aktivt for dine 

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

Foreningen får:
•  Økonomisk støtte
•  Økt gjennomslags- 

kraft overfor myndigheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

•  Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

•  Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

Medlemskategorier (2017):
•  Hovedmedlem kr 350,-
•  Studenter/institusjonsbeboere halv pris
•  Husstandsmedlem (på samme  

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

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

GI eN GAVe!
Vi er takknemlige for 
alle gaver til FFM og 
Forskningsfondet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FFM oMFATTeR FØLGeNDe 
NeVRoMUSKULæRe  
SYKDoMMeR:

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

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

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

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

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

Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

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

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

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

FoReNINGSINFo
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Likepersonsutvalget

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

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

Likepersonsleder:
Guro Skjetne 

Medlem:
Ian Melsom

Medlem:
Mette Nonseth

Medlem:
Tore Ødegård

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

Nestleder:
Kine Lyngås
Tlf.: 918 83 587
E-post: 93kinel@gmail.com
 
Økonomiansvarlig:  
Karin Margrethe Dons 
Ranhoff
Tlf.: 901 71 263
E-post:   
karinranhoff@gmail.com

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

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

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

Varamedlem:
Mulan Friis

Valgkomiteen:

Leder: 
Kristoffer Pedersen Brede

Medlem: 
Gabriel Wilhelmsen Hoff

FFM i Agder
Syvert Skagestad
Marviksveien 36
4631 Kristiansand 
Tlf.: 38 04 81 96 
Epost:  syskage@online.no 

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

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

FFM i Hordaland,  
Sogn og Fjordane
Ingeleiv Haugen
Stadionveien 19A
5162 Laksevåg
Tlf.: 901 67 626
E-post: ffm.hordaland. 
sognogfjordane@gmail.com

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

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

FFM i Oslo og Akershus
Tor Egil Roheim
Rolf Hofmos gate 13C 
0655 Oslo
Tlf.: 971 76 206
E-post: ffm.oslo.akershus@
gmail.com

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

FFM i Troms og Finnmark
Lillian Hoff Henriksen
9143 Skibotn 
Tlf.: 919 91 044
Epost: 
troms-finnmark@ffm.no

FFM i Trøndelag
Guro Skjetne
Gamle Kongevei 20A
7604 Levanger
Tlf.: 992 47 796
Epost: gskjetne@hotmail.com

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

FFM i Østfold
Herman Holthe
Industriveien 18
1614 Fredrikstad
Tlf.: 457 69 936 
E-post:  
Hermanholthe@gmail.com

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

Kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

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

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Fylkesforeningene

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

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

Økonomiansvarlig:
Lars Bruun
Tlf.: 913 42 595
E-post: lars.bruun@ntebb.no

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

Styremedlem:
Ingeleiv Haugen
Tlf: 901 67 626
E-post:  
ingeleiv_haugen@yahoo.no

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

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

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

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

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

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



Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

Human Care
Vi kan BPA og hjelper deg gjerne
Kontakt oss på 950 43 000 eller bpa@human-care.no

Alle har rett 
til en god jul. 

Ja alle.


