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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.

Foreningen for Muskelsyke

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 Jan Grue lever et liv 

som ligner deres

side 5
Line Wåler
Informasjons- og  
kommunikasjonsmedarbeider

Telefon: 957 43 307

Telefontid: 
Man. til ons., kl. 11–17

E-post:
line.waaler@ffm.no

Kristin M. Gran Rolfsnes
Regnskap og medlemsregister

Telefon: 403 29 009

Telefontid:
Man., ons., tors. kl. 9–15

E-post: 
kristin.rolfsnes@ffm.no

Forskningsfondet/ 
Erik Allums Legat

Telefon: 
415 13 981 (daglig leder)

Telefontid: Tirsdag 9–15

E-post: fondet@ffm.no

Tollef Ladehaug
Prosjekt- og  
organisasjonsrådgiver

Telefon: 411 90 702 
Telefontid: 

Mandag-fredag 9–15

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

ta gjerne kontakt med  
FFM-kontorets ansatte

Foto:  Colourbox

Mørketida er foran oss – heldigvis med lysglimt. 
Når vi får oppmuntrende meldinger, er glade og har det fint, kan 
lysglimt passe godt til sinnsstemningen. Når vi får vonde beskjeder og 

er triste, kan mørketida være lun og passe til sinnsstemningen. 

Jeg opplever lysglimt hver gang jeg er sammen med andre i FFM. I oktober  
var vi en gjeng likepersoner på Gardermoen for å lære av hverandre, og få opp-
læring i å være likepersoner. Ta gjerne kontakt med FFM-kontoret hvis du har 
lyst til å prate med en som vet hvordan det å leve med en muskelsykdom. 

Å leve med en muskelsykdom er å leve et liv som likner andres. Les hva Jan Grue 
forteller i dette nummeret av Muskelnytt. 

Å leve et liv med muskelsykdom kan bety tilleggsoppgaver. Mer å tenke på. Mer å 
planlegge. Mer å organisere for å få dagene til å bli bra. Det kan se mørkt ut hvis 
det blir behov for mer hjelp. Når god hjelp er der, lysner det som oftest. 

Trygve Hoff har skrevet «Et lys imot mørketida». Her er siste vers:

Dagen e borte og natta e stor
men i mørketidslandet skal høres et ord
ei sol som skal snu så det bære mot dag
om folk som skal samles til helg og til lag
på veien mot Betlehem bære Maria
et lys, et lys, et lys imot mørketida

Jeg håper du finner noen å samles med i høstkveldene og i juletida. Noen å dele 
godord med. Det gir lysglimt i mørketida.

Tone I. Torp
Leder i FFM
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5  proFessor jAN grUe  
på det persoNlige plAN 
Jan Grue er muskelsyk og vellyk-
ket. Hvordan kom han dit? 

8  vil vÆre best på re- 
hAbiliteriNgstjeNester 
Kurbadet i Tromsø ønsker å  
rehabilitere hele mennesket ...
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ArgeNtiNA på KoNgress   
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han er en sjelden fugl. bruker sine røtter og vinger 
for alt de er verdt. resultatet er et dusin bøker og et 
professorat. og et relativt alminnelig, aktivt liv.

TEKST: berNt roAld NilseN
FOTO:  steigAr Myrvold

En sjelden, 
alminnelig fugl

sølesikkert hjemme

TEKST:  tore grÆsdAl

sMARTE tING

gummimatte
Nå som høsten er her med regnvåte dager 
og en vinter i anmarsj, ligger det an til 
mye sølespor etter rullestolen innendørs. 
Det er verken bra for gulvet, eller for 
frustrasjonsnivået til den som stadig må 
tørke opp. Dessuten vil rullestolen fort-
sette å dryppe en stund etterpå, spesielt 
når vinteren har kommet og det legger 
seg kladder med snø.

Da er et teppe med heldekkende gum-
mibelegg fint å ha. Personlig har jeg den 
lange varianten av teppet i gangen så jeg 
får rulle litt med hjulene på teppet, for 
så å kjøre til «parkeringsplassen», der en 
mindre variant av teppet fanger opp alt 
det stolen har å dryppe fra seg. Gummi-
belegget hindrer vannet i å trekke ned i 
parketten.

Flaskeholder
Og nå som gulvet blir sølesikkert, så kan 
det være på sin plass med en flaskeholder 
på rullestolen. Personlig har jeg hatt stort 
hell med å bruke flaskeholdere for sykler 
og feste disse på skinnen på rullestolen. 
Hver enkelt rullestol er så forskjellig at 
det ikke er mulig med én løsning for 
alle, men studér stolen nøye etter mulige 
steder å feste en holder. Den jeg brukte, 
kostet 19,90 på Biltema.  
(Artikkel nr 27-753)

Gummimatten fra Ikea heter KÖGE og den lange varianten er 82x200cm lang og 
koster 499, mens «parkeringsplassen» er 102 x 152cm og koster 499 kr. Det finnes 
også en mindre variant på 69 x 90cm til 249 kr.
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Slik lyder det i en av høstens 
viktigste bøker. Mannen som har 
skrevet boken Jeg lever et liv som 
ligner deres, har levd 37 år for å 

komme dit han er nå. Han bor på Grü-
nerløkka, men er vokst opp på Fagerborg 
i et hjem med bokhyller. Det har senere 
preget livet hans. Jan Grue har skrevet 
tolv bøker.

Men altså: Hva skulle til for å 
komme hit?

den kulturelle kapitalen
–Jeg velger å ta utgangspunkt i oppvek-
sten. Foreldrene mine var dyktige til å 
se på diagnosen min som noe mer enn 
inngangen til en sykdom. Begge var so-
siologer. Faren min har forsket på funk-
sjonshemming i flere tiår, mens moren 
min var med på å bygge opp kvinne- og 
kjønnsforskning i Norge. Jeg var heldig. 
For meg var bokhyller et sentralt mø-
bel, som bidro til å gi meg en kulturell 
kapital jeg senere har dratt nytte av. De 
lærte meg å se mulighetene, individuelle 
problemer er som kjent ofte samfunns-
skapte. Og jeg forstod fort hvor viktig 
høyere utdanning er. Etter skolegang på 
Ullevål, Marienlyst og Katta var jeg klar 
for en akademisk karriere, sier mannen 
som lever av å bruke hodet. 

Så langt om det å mestre, sette seg 
mål. Men det var en annen faktor der 
også, en som handler om trygghet.

skam – en sjelden øvelse
–Vi må ikke glemme det nære, det 
trygge, det å vokse opp i gode hender. 
Fagerborg, som var mitt nærmiljø, var 
barnevennlig med kort vei til alt man 
trengte. Når jeg ser tilbake, levde jeg i en 
fin boble, vi bodde i en leilighet i en gam-
mel sveitservilla der de nærmeste nabo-
ene også hadde et barn i rullestol, Mari. 
Å rulle rundt var som det skulle være, vi 
visste ikke hva stigma var, å føle skam var 
en sjelden øvelse. Sier Jan, og legger til at 
Mari het Storstein til etternavn. 

et liv med en åpen dør
Jan Grue har hatt BPA siden han var 18. 
Det gjør et aktivt liv mulig, ifølge profes-
soren. På spørsmålet om BPA invaderer 
livet privat, er svaret både ja og nei. –Du 
må åpne døra, ta noen beslutninger, in-
kludere folk rundt deg på godt og vondt. 
Mange av assistentene er mennesker det 
har vært veldig fint å bli kjent med, og 
på godt og vondt er vi en familie som er 
avhengig av hjelp. Det tydeligste eksem-
plet på det er at vi hadde med en tredje 
person, en nær venninne av min kone, da 
sønnen vår ble født. Vi trengte den ekstra 
tryggheten, sier pappa Grue.

et barn som elsker bøker
Han innrømmer at det var sårt. Det 
oppsto komplikasjoner da fødselen var i 
gang. Det hastet, keisersnitt ble forberedt, 
mens Jan måtte bli værende på gangen. 
Å ta med rullestolen inn på fødestuen 
var umulig, han forsto fort at han ville 
bli mer til bry enn til nytte. Ventetimen 
var sår og lang, men det var godt å vite at 
kona Ida hadde sin beste venninne ved 
sin side. Nå er Alexander to år gammel, 
og et barn som elsker bøker. Noe pappa 
selvsagt ikke har noe imot.

–Han blir nok preget av å ha to 
foreldre som begge er forfattere. Han 
elsker bøker, og jeg elsker øyeblikkene 
når han sitter på fanget i rullestolen og vi 
snakker om det jeg leser om for han. Jeg 
kan ikke være tett på i den fysiske leken, 
men demper savnet med gode samtaler.

å leve i en sårbar kropp
Apropos bøker. Apropos sårhet. Jeg lever 
et liv som ligner deres handler nettopp 
om å leve i en sårbar kropp. Det som 
bare skulle være et faglig essay for et par 
år siden pirret lysten til å skrive mer om 
det vanlige, og det uvanlige, livet. Han 
hadde et forlag, Gyldendal. Han hadde 
erfaring og kunnskap. Han var klar til å 
fortelle om seg selv, hvor viktig det er å 
ha en jobb å gå til, hvor viktig det er å ha 

drømmer og lengsel etter det allmenne, 
men samtidig søke etter de beste tankene 
om det livet du lever.

Det skulle bli en oppslukende pro-
sess, slik bokskriving ofte er. Og han traff 
planken. Å bruke sitt eget liv til å skrive 
om eksistensielle problemer, og samtidig 
utforske en høyere faglig himmel er ingen 
enkel litterær øvelse. Jan Grue har landet 
fjellstøtt med en av høstens viktigste 
bøker.

Anerkjenne kroppen vår
–Jeg tror hovedbudskapet i boken dreier 
rundt skam og stigma. I likhet med mange 
andre har jeg ofte tenkt at jeg skulle ønske 
livet mitt var noe annet. Jeg målte meg 
opp mot en standard med merkelappen 
normal. Mitt prosjekt i boken er å se på 
hvordan vi kan bli kvitt negative tanker. 
Hvordan anerkjenne den kroppen vi har, 
leve det livet vi egentlig lever fullt ut? Med 
andre ord: Her er mine ressurser, og hvilke 
muligheter ligger i dem? Vi er der vi er – 
og hva er det beste vi kan gjøre med det, 
spør forfatter og menneske Jan Grue. 

trumfer sin egen diagnose
Livet har dreid seg mye om språk. Først 
5-årig akademisk studieløp på Blindern. 
En master med tema Språk som sosial 
handling. Så ble det doktorgradstipen-
diatstilling og stilling som postdoktor 
innen helse/sosiologi. Siden 2016 har 
mannen vært professor på Universitetet i 
Oslo. Innimellom tar han seg tid til å be-
søke San Francisco. Det var der han lærte 
mye om hvilke ingredienser som kan 
skape en friksjonsfri tilværelse. Det var 
der han erfarte hva et etnisk og kulturelt 
mangfold innebærer i praksis. 

Kanskje det er derfor han er en 
sjelden fugl. En som trumfer sin diagnose 
ved å vise trygghet i uttrykket. En som 
markerer autoritet ved hjelp av en uvanlig 
miks av det poetiske og det byråkratiske 
når han skriver. Krydret med en distinkt 
riksmålsk dialekt når han åpner munnen. 
Legg for øvrig merke til mannens noe 
forfengelige ytre om du skulle få øye på 
han. 

En kul type, spør du meg.

–Jeg har en medfødt muskelsykdom. Jeg er rullestolbruker.  
Jeg har høy utdannelse. Jeg er i jobb. Jeg er familiefar. Jeg er  
tilsynelatende vellykket. Hva skulle til for å komme dit?
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Kurbadet – med pasienten i sentrum

–Målet er å levere gode rehabiliterings- 
tjenester på spesialisttjenestenivå. visjonen 
er å være ledende på dette feltet i Norge.

Direktør Synne Chadwick er 
stolt av Kurbadet. Eller Reha-
biliteringssenteret, Nord-Nor-
ges Kurbad, som det egentlig 

heter. Hun leder en fremoverlent bedrift, 
som har eksistert lenge. Virksomheten 
ble startet av Adventistsamfunnet i 1952 i 
Grønnegata i Tromsø. Så, i 1980 kjøpte de 
tomt på toppen av Tromsøya, og fort-
satt driften helt frem til 1999. Fra da av 
har Kurbadet vært drevet som en privat 
familiebedrift. 

helhetlige tjenester
–Kurbadet er nå et av Norges største 
rehabiliteringssentre, vi har helt fra 
starten tatt imot pasienter fra hele landet, 
og spesielt fra Nord-Norge. Formålet er 
å yte helhetlige tjenester i samhandling 
med brukere, pårørende, Helse Nord, 
sykehus, kommunehelsetjeneste, Nav og 
brukerorganisasjoner. Vi er kjent som 
institusjonen som har fornøyde deltakere, 
som får en god, individuell, spesialisert 
rehabilitering, sier Chadwick. 

en bred kompetanse
Kurbadet har en helhetlig filosofi. Hele 
mennesket skal rehabiliteres, derfor er 
det naturlig at de ansatte jobber tverrfag-
lig. De har da også et bredt sammensatt 
rehabiliteringsteam med høy faglig kom-
petanse. 160 ansatte fordelt på cirka 100 
årsverk jobber på ti avdelinger, i tillegg til 
en egen bedriftsbarnehage. På Kurbadet 
finner du elleve ulike profesjoner: Le-
gespesialister, sykepleiere, hjelpepleiere, 
helsesekretærer, fysioteapeuter, ergotera-
puter, treningsinstruktører, ernæringsfy-
siolog, sosionomer, psykologer, veiledere 
med flere. 

gruppeopphold 3 uker
–Vi har både individuelle- og gruppetil-
bud. Stadig flere ser fordelen av å være 
en del av en gruppe, du får jo et tilpasset 
behandlingsopplegg, da også. Og vi vil 
gjerne presentere tiltak som kan videre-
føres hjemme. Vi samarbeider med Helse 
Nord, og gruppeoppholdene er på 3 uker. 
Å redusere progresjonen i sykdommen er 
et uttalt mål. Vi ønsker å gi pasienter nyt-
tige verktøy, ikke minst fysisk og mental 
trening, som hjelper pasientene i å mestre 
sykdommen, sier Chadwick. 

pågående renovering
Totalt har de nå 71 rom på Kurbadet. For 
noen få år siden var de fleste dobbeltrom, 
men tiden har endret kravene, og nå er 
de fleste enerom. Kurbadet har hatt en 
pågående prosess i flere år når det gjelder 
renovering av senteret. Basseng, trenings-
rom, fellesarealer og spisesal ble først 
pusset opp, stadig flere pasientrom blir 
oppgradert, og i tillegg har institusjonen 
et storslagent friluftsområde rundt seg på 
vakre Tromsøya. 

tromsø er selve stedet
–For oss på Kurbadet er den enkelte 
pasient i sentrum. Tilbudene tilretteleg-
ges individuelt, og pasienten er selv med 
i prosessen når individuelle mål settes. 
Hver person har ulike behov, og de må 
kjenne seg igjen i det målet vi setter for 
den enkelte, sier Chadwick, og legger til 
at det er enkelt å komme hit sørfra. En 
time og femti minutter med fly fra Oslo, 
og ti minutter med taxi. Vil pasienten en 
tur ned til sentrum, tar det fem minutt- 
er med bil. Som om ikke dette er nok, 
har du storslagen natur rundt deg på 
alle kanter. Joda, Tromsø er stedet, ifølge 
direktør Synne Chadwick. 

TEKST: berNt roAld NilseN
FOTO:  KUrbAdet

Kurbadet er først ute i Norge med klinisk bruk 
av robotassistert vektavlastet gangtrening. Ro-
boten er produsert i Sveits, og heter Lokomat.



WMS-verdenskongress om  
muskelsykdommer ved foten  

av Andes
hvert år samles forskere og helsearbeidere med interesse for sjeldne  
muskelsykdommer på kongress. tradisjonelt er dette en liten kongress 
med maks 1000 deltagere. hensikten med WMs (World Muscle society),  
er at vi skal føle oss «som en familie».

Det var kanskje også slik da disse 
kongressene startet for 23 år siden. 
Siden den gang er interessen for 
feltet økt betraktelig i takt med at 

kunnskapen har økt. Det arrangeres årlig kon-
kurrerende kongresser og møter som fokuserer 
på disse tilstandene.

Kongress i vinby
I år ble møtet arrangert i Argentina, i en liten by 
ved foten av Andesfjellene – Mendoza. Områd- 
et rundt byen er kjent for å produsere god vin. 
Det er langt fra Norge til Mendoza, i år var det 
bare to norske som deltok. Men vi vil gjerne 
dele litt av hva vi opplevde og lærte med leserne 
av Muskelnytt.

Forskningsbasert
Kongressen er tradisjonelt svært forskningsfo-
kusert. Mye av det som legges frem er resultater 
basert på forsøk i laboratorier, særlig på mus. 
Man ønsker dels å se på mekanismer for ulike 
sykdommer ved å lage modeller av tilstanden 
i dyr, men selvfølgelig er det endelige målet å 
finne mulige angrepspunkter for behandling. 
Mange av deltagerne sender inn oppsummering 
av pågående forsøk på dyremodeller, nye genmu-
tasjoner som kan gi muskelsykdom hos mennes-
ker og utprøvende behandling. Dette presenteres 
i korte foredrag eller som «postere» som henges 
opp, og hvor man til bestemte tidspunkt får 
diskutert det man har sendt inn med kongress-
deltagerne. Vi deltok med en slik poster i år.

lovende forskning
Årets kongress hadde tre hovedfokus: Myaste-
nia gravis og beslektede tilstander – mitokon-
driemyopatier – og behandling av arvelige mus-
kelsykdommer. Mange av posterne handlet også 
om andre tilstander. Som Muskelnytts lesere 
også vet, har det i løpet av de siste par årene 
kommet lovende forskning og til dels godkjen-
ning av medisiner for sykdommen SMA (spinal 
muskelatrofi). Erfaringer med behandlingen 
fra ulike land – og fremtidige behandlingsmu-
ligheter – blant annet med genterapi – virker 
lovende. Også mulige nye behandlingsalterna-
tiver med genterapi for Duchenne ble diskutert. 
I tillegg prøves det nå ut spennende prinsipper 
for behandling i dyremodeller for andre diag-
nosegrupper. Viktigheten av god oppfølging der 
det er langt frem til mer spesifikk behandling, 
ble vektlagt.

optimisme i miljøet
Det inngår også i kongressen mer sosiale aktivi-
teter. Blant annet fikk vi omvisning på den store 
vingården Trapiche og demonstrasjon av skik-
kelig grilling av oksekjøtt i Argentina. Vi valgte 
også å komme oss til Mendoza via Chile som 
innebar en halsbrekkende busstur over Andes. 
Vårt inntrykk etter årets WMS-møte er en stor 
grad av optimisme i miljøet. Neste år er kon-
gressen lagt til København. Mindre eksotisk, 
men temmelig sikkert flere norske deltagere, 
og vi håper på nye, spennende resultater med 
tanke på fremtidig behandling.

TEKST: 
KristiN ØrstAviK og 
triNe hAUg popperUd
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dIAGNOSE

Vil kartlegge arm- og 
håndfunksjon ved Dystro-
fia Myotonica
spesialfysioterapeut hanne ludt Fossmo ved enhet for medfødte og  
arvelige nevromuskulære tilstander på oslo Universitetssykehus har søkt 
forskningsmidler til et doktorgradsprosjekt om arm- og håndfunksjon  
ved dystrofia Myotonica type 1. 

Fossmo fikk i 2018 midler fra Nasjonal 
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 
(NKSD) til start av forskningsprosjektet. 

Pengene er brukt til å søke om doktorgrads-
midler, som nå er til vurdering. Om hun får 
midler til doktorgradsprosjektet får hun vite i 
starten av 2019. – Det er stor konkurranse om 
forskningsmidler, og nåløyet for å få penger er 
veldig trangt. Heldigvis har midlene vi fikk fra 
NKSD gjort at vi har kommet i gang med selve 
prosjektet, sier Fossmo. 

Kartlegger funksjoner
Målet er å utvikle kunnskap som gir bedre kart-
legging og vurdering av arm- og håndfunksjon 
hos personer med nevromuskulære sykdom-
mer. I tillegg til Dystrofia Myotonica type 1 
vil prosjektet omhandle Huntingtons sykdom. 
Tilgang til gode kartleggingsverktøy og utfalls-
mål til bruk i forskning og klinisk praksis vil gi 
bedre oppfølging, som kan bedre den generelle 
funksjonsevnen og livskvaliteten til personer 
med nevromuskulære sykdommer. Dystrofia 
Myotonica type 1 gir muskelsvakhet og myo-
toni, som kan føre til redusert funksjon i arm/
hånd. Det påvirker daglige aktiviteter knyttet til 
arbeid, fritid, daglig stell og husarbeid. 

Fysioterapi og ergoterapi
Fysioterapi og ergoterapi er en viktig del av 
oppfølgingen ved nevromuskulære sykdom-
mer. Anbefalinger for hvilke måleverktøy man 
bør bruke for å vurdere arm/håndfunksjon ved 
nevromuskulære sykdommer finnes i begren-
set grad. De måleverktøyene man bruker må 
være pålitelige, og samtidig fange opp relevante 
problemstillinger. Prosjektet vil bidra med ny 
kunnskap av betydning for fysio- og ergotera- 
peuter i klinisk praksis. Samtidig ser vi at fysio-

terapivurderinger også kan spille en viktig rolle 
i evalueringen av ny medisinsk behandling og i 
forskning. 

oversetter spørreskjemaer
I første del av prosjektet har Fossmo oversatt to 
spørreskjemaer om arm- og håndfunksjon og 
aktiviteter knyttet til dette. Spørreskjemaene 
er utviklet for personer med nevromuskulære 
sykdommer, og kan brukes på voksne og barn. 
Spørreskjemaene er oversatt til en lang rekke 
språk, og nå kommer den norske versjonen. 
Fossmo har fått tillatelse til å oversette skje-
maene og skal teste påliteligheten til norske 
versjoner. - I første omgang prøver vi de nå ut til 
voksne med Dystrofia Myotonica type 1, men i 
utgangspunktet skal de kunne brukes på alle med 
en nevromuskulær sykdom som påvirker arm- og 
håndfunksjon, sier Fossmo. Pasientrapporterte 
utfallsmål, såkalte PROMS, er i vinden, og det 
er viktig å få tak i pasientenes opplevelser av 
hva som er utfordrende. 

tester ut ulike måleverktøy
I del to av prosjektet er planen å teste ut objek-
tive måleverktøy for arm og håndfunksjon. – Vi 
vet hvor viktig det er med gode måleverktøy. Hvis 
vi skal kunne vurdere om pasientene vi ser har 
endret seg, er det viktig at vi har sensitive måter 
å måle det på, sier Fossmo. På samme måte 
er det viktig for fysioterapeuter og leger som 
driver behandling å ha gode måter å vurdere 
effekten. Til prosjektet har de søkt om penger til 
å kjøpe inn ulike måleverktøy, for blant annet 
å kunne måle kraft i grepet og fingrene. – Vi 
ønsker blant annet å prøve ut noen måleverktøy 
utviklet i Frankrike spesifikt for nevromuskulære 
pasienter, og håper på midler til å kjøpe inn 
dette, sier Fossmo.

trenger deltakere i 
prosjektet
Mens de venter på svar 
om doktorgradsmidler 
har de samlet data på 
spørreskjemaer. – Vi 
trenger 50 personer med 
Dystrofia Myotonica type 
1 over 18 år som kan svare 
på spørreskjemaene. Jeg er 
i foreldrepermisjon, men 
gode kollegaer hjelper meg 
å samle inn spørreskje-
maer, sier Fossmo. Pro-
sjektets medarbeidere vil 
ta kontakt med aktuelle 
deltakere, blant  
annet gjennom Muskel- 
registeret. Er det noen 
som ønsker å delta kan 
de kontakte Fossmo på 
mail (hanne@vikersund-
kurbad.no) eller telefon  
(936 306 06) for å få 
informasjon.

Foto: Colourbox

Hanne Ludt Fossmo, EMAN
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TEKST:  gro Wold KristiANseN
FOTO:   berNt roAld NilseN

FOTO:  MUsholM

stoltrim i Østfold
i oktober startet vi igjen opp med 
stoltrimmen i FFM i Østfold. vi møttes 
som vanlig i FFos lokaler i sarpsborg. 

Her får vi lov til å låne et møterom 
som vi benytter til stoltrimmen. 
Vi forsøker å møtes annenhver 

mandag. Vi er som regel mellom fem og 
sju som deltar, denne gangen var vi fem.

Utrolig gøy
Vi trener og har øvelser for armer, ben, 

nakke, hender og føtter. Selv om noen 
av oss går til fysioterapi og har treninger 
med egen trener, er det viktig å få inspi-
rasjon til også å holde treningen ved like 
i hverdagen. Vi deler erfaringer og gir 
hverandre ideer og inspirasjon til trening, 
samtidig som det er gøy å trene sammen. 
Vi har det utrolig gøy når vi samles, ofte 

er det lattermusklene som får den største 
treningen.

Fine samtaler
Etter en times trening er det tid for en 
kopp kaffe og drikke, samt litt å spise. 
Her går snakken løst om alt mulig. Noen 
ganger blir det foreningssamtaler, andre 
ganger om ting som opptar oss i hver-
dagen. Noen ganger snakker vi også om 
ting som kan være vanskelig. Ikke alle  
dager er like gode, og da er det fint å 
snakke om det med likesinnede.

Vi forsøker å fokusere på det vi kan, og 
ikke det vi ikke kan.

21.-24. juni 2019 drar FFM i rogaland på tur til 
Musholm i danmark. det er her FFM sentralt har 
Aktiv Uke annet hvert år. 

FFM i Rogaland til  
Musholm i Danmark i 2019!

Verdens mest tilgjengelige senter 
for mennesker med funksjons-
nedsettelser er visjonen for det 

nye Musholm Ferie, Sport og Konference 
i Danmark. Er du medlem i FFM i Roga-
land? Nå har du sjansen til å være med 
på en fantastisk langweekend her, og den 
kan selvsagt kombineres med videre ferie 
i et herlig naboland. 

Deltakerne på turen vår har tre reisealter-
nativer:

•	 Ferje	fra	Tananger	til	Hirtshals	og	vi-
dere med bil til Musholm, Musholmvej 
100, 4220 Korsør, Danmark.

•	 Bil	til	Kristiansand	og	videre	med	ferje	
fra Kristiansand til Hirtshals og videre 
med bil til Musholm, Musholmvej 100, 
4220 Korsør, Danmark.

•	 Med	fly	til	Kastrup	og	tog	til	Korsør. 
For de som reiser slik må vi får orga-
nisert transport fra stasjonen og til 
Musholm.

FFM i Rogaland har mottatt sponsormid-
ler som innebærer noen betingelser, og 
dermed er det gratis for noen og svært 
lav pris for andre. I FFMU er aldersgren-
sen 35 år. Det betyr at i foreningssam-
menheng er alle ungdom til de er 35 år.

pris for opphold inklusive rom og  
full pensjon:

dersom det er FFM-medlem i fami-
lien som er under 35 år: Familie med 
medlem som er under 35 år, får 1 rom 
med full pensjon gratis fra fredag et-
termiddag til mandag ettermiddag.

Spennende fagkveld om genetikk
Fremmøte på temakvelden til FFM i buskerud om gene-
tikk i oktober var rekordstort. hele 43 personer kom for 
å høre professor Arvid heibergs spennende foredrag!

Den yngste i salen var 4 mnd. gam-
mel, den eldste var … litt eldre ... 
Vi fikk høre om gener, arvegang, 

diagnostisering, gensekvensering og 
genpaneler, som er nåtidens og fremtid- 
ens metoder for å diagnostisere. Mange 
diagnoser kan stilles raskere og med mye 
mindre plager for pasientene enn før. Ge-
netikken er i rivende utvikling, og det har 
i det siste kommet flere nye medisiner for 
enkelte muskelsykdommer.

registrér deg i Muskelregisteret 
Vi fikk også høre litt om persontilpasset 
medisin og litt om genredigering. Den 
raske utviklingen innen genetikk de siste 
årene gir håp om behandlingsmuligheter 

i fremtiden. Heiberg oppfordret alle til å 
registrere seg i Muskelregisteret. Hvis 
du er registrert der, vil fagmiljøet vite om 
deg når det dukker opp nye metoder som 
kan være aktuelle for din sykdom. Be 
fastlegen din eller nevrolog om å regi-
strere deg i Muskelregisteret.

snitter, kringle og takk til heiberg
Etter Arvid Heibergs foredrag var det tid 
for gode samtaler rundt småbord, vi fikk 
servert snitter – og Synnøve gledet oss 
nok en gang med sin nydelige, hjemme-
bakte kringle. Dette var virkelig en flott 
og lærerik kveld! FFM i Buskerud retter 
en stor takk til professor Arvid Heiberg!

dersom det iKKe er FFM-medlem i 
familien under 35 år: De som IKKE har 
medlem i familien under 35 år, betaler 
kun kr 500,- per voksent hovedmedlem 
og kr. 650,- for voksen hustandsmedlem 
per person.

Følgende er inkludert i prisen:
Overnatting i enkeltrom, dobbeltrom 
eller familierom etter størrelse på familie 
og inkludert 3 måltider per dag. (full 
pensjon fra fredag kveld til mandag 
lunsj). Reisekostnader må den enkelte 
dekke selv.

påmelding sendes til helge Askildsen 
på mail: hask@lyse.net

Først til mølla-prinsippet gjelder. Vi har 
begrenset antall rom. Bindende påmeld- 
ing innebærer depositum kr. 500,- per 
rom ved bestilling. For dem som får 
gratis opphold, vil beløpet bli refundert 
straks etter at turen er gjennomført der-
som du har deltatt på turen.

romtyper:
•	 Enkeltrom
•	 Dobbeltrom
•	 Familierom	med	inntil	4	+	2plasser

Gi beskjed ved påmelding om hvilken 
romtype som ønskes, navn og antall 
voksne, barn og hovedmedlem eller 
hustandsmedlem.

TEKST:  herMAN holthe



Ansatte og samarbeidspartnere ved EMAN (Enhet for medfødte arvelige nevromuskulære tilstander), nevrologisk  
avdeling, Oslo Universitetssykehus deltok ved NMK-konferansen i september. I midten seksjonsleder og overlege Kristin  
Ørstavik sammen med professor emeritus Arvid Heiberg, som holdt takk for maten-talen ved festmiddagen.
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Engasjert gjeng på Fagkonferansen

høstsamling i åre
19-21. oktober møttes 45 medlemmer i FFM i 
trøndelag til sin årlige høstsamling i åre. som 
vanlig booket vi inn på holiday Club, med mange 
aktiviteter for folk i alle aldre.

Årets kurs var et likepersonskurs, 
da fylkesforeningen sårt trenger 
 nye likepersoner som kan hjelpe 

oss med å holde tiltak, så vi får de be-
rømte likepersonspoengene som gir oss 
midler fra FFM sentralt. Guro Skjetne 
holdt et minikurs, det kurset som gikk på 
landsmøtet til FFM i år. Kurset gir del-
takerne mulighet til å registrere seg som 
likeperson som kan holde tiltak. Ønsker 
noen å være en likeperson som tar like-
personssamtaler med andre medlemmer, 
må det litt mer kursing til. Ian Melsom 
informerte fra Likepersonsuvalget.

hobby, quiz og lodd
Lørdag og søndag var hobbyrommet 
åpent for alle, og titt og ofte dukket det 
opp både barn og voksne. Hobbyrommet 
ligger vegg-i-vegg med møterommet, 
så barn og voksne kan gå fritt i mellom 
under foredragene. På lørdagskvelden 
var det Quiz, The kids vant med knapp 
margin, og etterpå var det spillkveld for 
store og små. Søndag var det medlems-
møte med det populære loddsalget, der 
alle deltakerne på turen har med minst 
en innpakket gave hver. Jubelen sto i 
taket for både store og små. Alt i alt synes 
styret at det var en vellykket samling, og 
vi håper inderlig vi kan tilby medlem-
mene våre denne turen neste år, også. 

TEKST:  gUro sKjetNe TEKST: iAN MelsoM
FOTO:  MAliN pederseNs AssisteNt 

Vi fikk med oss hele 20 av foren-
ingens medlemmer på kurset, 
og det ble en helg med gode 

diskusjoner, flittig likepersonsarbeid og 
fantastisk sosialt samhold. 

velkomst og workshop
Vi startet fredag med velkomst og 
workshop om likepersonsarbeid. Like-
personsutvalget valgte å kaste alle ut på 
dypt vann med en gang, og gledet seg 
over at blandingen av nye likepersoner 
som ikke hadde hatt kurs foreløpig og 
gamle ringrever fungerte. Der de nye 
kom med innspill og tanker om behov og 
muligheter, kunne de erfarne gi tilbake-
meldinger og nyttige erfaringer. 

trosset en tung tittel
Lørdag startet vi dagen forsiktig med 
temaet «GDPR, personvern, og taushets-

plikt». Til tross for temaets tungtlydende 
tittel, var det en lettere og forenklet 
versjon tilpasset likepersoner og like-
personsarbeid vi gikk gjennom på litt 
kortere tid enn foredragsholder hadde 
beregnet. Kursdeltakerne fylte tiden frem 
til lunsj med gruppesamtaler rundt for-
skjellige temaer om likepersonsarbeid. 

hva er en likeperson?
Etter lunch delte vi kurset i to parallelle 
økter. I Laila Bakkes trygge hender ble 
kommende likepersoner loset trygt igjen-
nom hva det vil si å være likeperson. Ian 
Melsom tok med seg erfarne likeperso-
ner, og holdt kurs i å holde likepersons-
kurs. En del av deres kursoppgave var å gi 
likepersonslederen det likepersonskurset 
han selv manglet, samt hjelpe til med å 
skape en basis for materialet for like-
personskurs som holdes lokalt. 

debatt om rapportering
Søndag var i rapportens tegn. Vi gikk 
igjennom viktigheten av likepersonsrap-
porten, hva som bør stå i den, og når den 
bør skrives. Det ble vist frem fiktive gode 
og dårlige rapporter, hvor deltagerne fikk 
i oppgave å si litt om dem, hva som var 
feil og hvordan de kunne blitt bedre. Det 
ble rikelig med tid til å diskutere rappor-
tering og hva som skal rapporteres. Det 
ble også stilt gode spørsmål om temaer 
som alle følte burde vært rapportert, men 
som ikke tillates med dagens regelverk. 

Kylling, lam og panacotta
Tradisjonen tro serverte hotellet kylling 
fredag, mens vi fikk lam lørdag. Vi kan 
for øvrig rapportere at geitostpanacotta 
smaker vaniljeprim ... 

Konstruktivt  
likepersonskurs

12.-14. oktober arrangerte likepersonsutvalget 
likepersonskurs. For første gang ønsket utvalget 
å tilby kurs til nye og eksisterende likepersoner 
samtidig.
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rehab på et nytt sted?

Kastvollen i ny drakt
ser du etter et rehab-senter med døgnopphold for  
din diagnose? Kanskje Kastvollen rehabiliteringssenter 
på inderøy i trøndelag er stedet for ditt neste rehab-
opphold?

TEKST: berNt roAld NilseN
FOTO:  KAstvolleN

Det ligger vakkert til på Inderøy uten-
for Steinkjer, og tilbyr døgnbasert 
rehabilitering for personer med ulike 

nevrologiske diagnoser. Her kan muskelsyke i 
hele Norge søke om et fireukers opphold, enten 
individuelt eller i gruppe. Senteret har nærmere 
40 mål tomt med strandlinje, både eiendom 
og nærområde brukes daglig til turer og andre 
aktiviteter. Og nå fremstår Kastvollen i en helt 
ny drakt, ifølge daglig leder Bente Oldren.

et bygg for fremtiden
–25. oktober sto et nytt rehabiliteringssenter 
klart, første pasient inntok senteret i starten av 
november, men offisiell åpning tar vi til våren. 
Vi er strålende fornøyd, bygget er designet 
spesielt for våre pasientgrupper, nye Kastvollen 
består av 3800 m2 med 35 pasientrom og flotte 
treningslokaler plassert på en vakker tomt med 
strandlinje og svaberg, sier Oldren. 

Allsidig personalgruppe
Kastvollen er et senter for pasienter med nev-
rologiske og nevromuskulære sykdommer, og 
tverrfaglige team sørger for at du blir tatt svært 
godt vare på. Personalgruppen består nå av 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, 
sykepleiere, vernepleiere, omsorgsarbeidere, 
lege, helsefagarbeidere, kjøkkenpersonell, ren-
holdere, vaktmester og aktivitør, i tillegg til et 
godt kjøkken som tilrettelegger kostholdet hvis 
du har behov for det. 

relevant for dagliglivet
–Vi er opptatt av mestring. Målet med opphol-
det på Kastvollen er å få brukerne til å leve et 
bedre liv med sin kroniske sykdom. Vi prøver 
å introdusere aktiviteter de kan fortsette med 
hjemme, og tilrettelegger for et kosthold de 
også kan ta med seg hjem. Brukerens behov er 
i fokus på Kastvollen, treningen er funksjonell, 

pasientene får med seg et spesifikt program å 
trene etter når de skal hjem. Her handler det 
om hva som er viktig for den enkelte pasient 
når oppholdet er over, sier Oldren.

Fint å utveksle erfaringer
–Vi vil være rammen rundt pasientene våre, få 
dem til å være en god utgave av seg selv, sørge 
for at de har et nettverk når de kommer hjem 
igjen. Vi er opptatt av at både det fysiske og det 
sosiale skal fungere under slike opphold, og 
legger vekt på gode samtaler i tillegg til ufor-
mell læring. Mange gir uttrykk for at de trodde 

de var alene om å oppleve hverdagen slik de 
gjør, og da er det godt å utveksle erfaringer med 
likesinnede, sier Oldren.

Nyttig info om oppholdet
For å komme til Kastvollen flyr du til Værnes, 
og så taxi i to timer eller tog til Steinkjer og ti 
minutter i taxi. Kastvollen var et opptrenings-
senter for blinde og svaksynte fra 1960-tallet til 
REKO kjøpte stedet i 1995. Senere er det brukt 
til det formålet det brukes for i dag. Senteret 
har avtale med Helse Midt-Norge om pasienter 
med nevrologiske/nevromuskulære diagnoser. 
Egenandelen per døgn er kr 140,- på frikort 2, 
og du søker via fastlege/spesialist. Et tverrfaglig 
team i Levanger vurderer om søknaden din blir 
innvilget eller avslått. Daglig leder Bente Oldren
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T enk, snart er det jul! Har 
du julegavene klare? Jeg 
sier alltid «i år skal jeg

være tidlig ferdig med innkjøp av jule-
gaver!», men det har fremdeles ikke 
skjedd ...

I FFMU driver vi også med "juleforbe-
redelser". Vi jobber litt ekstra hardt nå, 
slik at vi kan ta oss en velfortjent juleferie 
sammen med de vi er glad i.  Og hva er 
det egentlig vi jobber med? Jo, vi planleg-
ger neste års aktiviteter! Årsmøte, kurs, 
Aktiv Uke og jubileumsfeiring. Jepp, vi 
planlegger masse GØY!

Jubileumsfeiring burde vi hatt i år, for det 
er jo i år vi fyller 20 år. Men vi tabba oss 
litt ut, og planla ikke i tide. Derfor satser 
vi på en skikkelig bra feiring til neste 
år! Dette betyr ikke at vi ikke hedrer vår 
egen forening og dem som har jobbet 
for at FFMU skal eksistere og at vi skal 
ha et samlingspunkt. Vi har nemlig en 
jubileumsmåned på bloggen vår nå i 
november, der vi forteller litt om oss og 
arbeidet vårt, får fine historier fra dem 
som kjenner oss aller best, får litt skryt 
for det vi gjør nå, og sist, men ikke minst, 
legger ut flotte bilder!

God jul og godt nyttår, kjære medlem-
mer! Og så vil jeg gjerne avslutte med å 
si at jeg håper å se nettopp DEG på vår 
neste samling!

Hilsen Malin F. Pedersen 
leder i FFMU  

Bli med på  
Aktiv Uke 2019!

Ungdommer på 
fagkonferanse

Mitt første foredrag
TEKST:  MAliN F. pederseN

Når 2019 nærmer seg, er det på 
tide å glede seg til Aktiv Uke 
2019. Også denne gang blir det 

tur til Solgården ved Alicante i Spania. Vi 
har planlagt mange morsomme aktivi-
teter – som paddleboard, escaperoom 
og spennende konkurranser. Vi håper 
også at våre deltakere kan få muligheten 
til å prøve noe nytt og kanskje teste litt 
grenser? Det vil bli flere anledninger for å 

dele erfaringer, både under aktiviteter og 
ved interessante kurs. Som alltid gleder vi 
oss, og vi håper å få så mange som mulig 
til en innholdsrik uke.

Mer info om påmelding kommer på vår 
blogg og facebookside, så følg med der! 

Stor hilsen fra
Aktiv Uke Komitéen 2019

NMK Fagkonferansen i tromsø er en konferanse 
jeg har hørt om flere ganger, men jeg har aldri 
helt fått med meg hva det egentlig er.

å få en telefon med forespørsel om å holde fore-
drag på en fagkonferanse er skummelt, spesielt 
når du får hjerteklapp og delvis pusteproblemer 
av å snakke foran mer enn et par stykker. 

TEKST: KiNe lyNgås

Når man hører ordet fagkonferan-
se, tenker man ofte at det er kun 
for fagfolk, og ikke for oss som 

faktisk har diagnosene. Tidligere i år fikk 
jeg forklart fra Annie hva fagkonferansen 
faktisk er, og at det er ønskelig at bruker- 
gruppa deltar. For å være ærlig, er det 
sjelden jeg prioriterer kurs med stor vekt 
på faglig diagnoserelatert innhold. Jeg 
har en tendens til å dra på arrangement 
som fokuserer på det sosiale. Det betyr 
vel at jeg er en sosial sjel.

la press på Malin
Men i år bestemte jeg meg for å dra på 
fagkonferansen, hovedgrunnen var enkel; 

vår kjære leder skulle holde foredrag. 
Jeg sa til Malin at jeg skulle klappe høyt 
når hun strålte under foredraget – eller 
le hvis hun totalt feilet (le inni meg altså, 
er jo ikke helt hjerteløs). Med andre ord 
hun fikk litt press. For å si det kort, Malin 
knuste foredraget! Hun snakket i en hel 
time, som føltes som bare 15 minutter. 
Alle i salen fulgte med, det ble tårer og 
latter. Dette var høydepunktet på konfe-
ransen. 

interessant debatt
Ellers var det en felles økt hvor bruker-
gruppa var sammen med fagfolk på ulike 
foredrag. Noen mer interessante enn 

andre, men verdt å få med seg. Høyde- 
punktet under fellesøkta var etikkdebat-
ten, hvor det var invitert fagfolk til å 
snakke om etiske dilemmaer innen for-
sking og behandling av sjeldne sykdom-
mer. Debatten var spennende, jeg satt 
ved siden av FFMs leder Tone Torp, og 
vi hadde flere interessante kommentarer 
oss imellom. Alt i alt var konferansen 
en positiv overraskelse med lærerike og 
interessante foredrag. Det var også gode 
muligheter for å dele erfaringer med 
andre og være sosial. Jeg anbefaler alle 
å søke neste gang hvis dere har mulig-
het! Fagkonferansen i Tromsø arrangeres 
neste gang i 2020. 

Jeg sa likevel "ja!" uten å nøle, og det 
angrer jeg ikke på. De ville at jeg 
skulle fortelle om meg og livet mitt, 

og akkurat det ønsket jeg å fortelle om. 
De sa også at jeg kunne ordne litt bilder 
til å vise frem. Mange prøvde å få meg til 
å innse at jeg burde skrive ned stikkord 
for å se på underveis, og jeg ble anbefalt 
å forberede meg godt. Jeg gjorde ingen av 
delene.

Alt jeg gjorde var å tenke litt gjennom 
hva jeg kunne fortelle som kunne være 
noe andre ville høre, og så tok jeg fore-
draget på sparket. Jeg ville at det skulle 

være åpent og ærlig, og ekte. Da syntes 
jeg det ble feil om jeg hadde en innøvd 
tale, og alt planlagt med historier til hvert 
enkelt bilde. Nå satt jeg foran disse men-
neskene og hadde ingen anelse om hva 
som egentlig ville komme ut av munnen 
min. Og det viste seg at det var riktig. 
Det var både tårer, latter og engasjement i 
salen, det absolutt beste utfallet jeg hadde 
sett for meg på forhånd – et utfall jeg 
trodde var umulig å oppnå på mitt første 
foredrag. Men det viser bare at regelen 
jeg lever etter faktisk stemmer: Du kan få 
til mye, bare du tør å prøve!

årsmøte 
5.-7. april 2019!

Planlegging av årsmøtet 2019 har 
begynt. Vi gleder oss enormt, dette 
er en av de største samlingene, der 

vi har mulighet til å treffe medlemmene i 
FFMU og kjenne på følelsen av hvorfor vi 

gjør dette: For at alle medlemmene våre 
skal ha det gøy sammen! Så hvis du vil 
være med og ha det gøy med oss (og selv-
sagt gjøre slike viktige årsmøte-greier), 
må du sette av første helg i april!

Foto:  Privat

Foto:  Solgården

Malin F. Pedersen, Leder FFMU

Fornøyde deltakere på Solgården, Aktiv Uke i 2017.
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Aleris BPA 
– frihet til å leve ditt liv!

Med mer enn 10 års erfaring fra alle aspekter av 
BPA-ordningen, skreddersyr vi løsninger som er
tilpasset deg, dine ønsker og ditt behov.

Som kunde får du god opplæring i det å være arbeids-
leder, og møter en fleksibel og serviceinnstilt BPA-
leverandør som støtter deg hele veien.

Hørt rykter om vår tilgjengelighetsgaranti? Vi kan gi deg 
veiledning på telefon 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Velkommen til en uforpliktende BPA-prat med oss!
bpa@aleris.no • 974 80 800

aleris.no/bpa

 
 

På konsert med gode venner, nyter 
god musikk og lidt forfriskende i 
glasset - livet er herlig! Uten min 
personlige assistent ville ikke dette 
vært mulig.

Ulobas BPA handler om at det er 
du som bestemmer hvem som skal 
assistere deg, hva assistansen skal 
gjøre, hvor og når assistansen skal 
finne sted.

Ulobas BPA er skapt av oss 
funksjonshemmede og det er vår 
måte å organisere hverdagen vår på.

Ta kontakt med oss på telefon:  
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!

For mer informasjon se våre 
nettsider: www.uloba.no 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

FFMU 20 år

TEKST:  ANNie AUNe
FOTO:   berNt roAld NilseN

da jeg ble medlem i FFM i 1997, tenkte jeg ikke 
over behovet for en ungdomsforening. 

Jeg fikk raskt tillitsverv i foreningen, og har 
hatt sammenhengende tillitsverv siden da 
– både i fylkesforeningen og sentralt. Jeg 

brukte heldigvis ikke lang tid til å forstå hvor 
viktig FFMU er for det arbeidet som gjøres i 
Foreningen for muskelsyke.

lar meg begeistre
I de siste årene har jeg vært sentralstyrets 
kontaktperson for FFMU, noe som gjør at jeg 
får komme tett på styret i FFMU og får et godt 
innblikk i hvordan de arbeider. Jeg er med 
på alle deres styremøter, samt arbeidshelger i 
inn- og utland. Det er ikke vanskelig å la seg 
imponere og begeistre. FFMU har en unik evne 
til å kombinere «tørt» organisasjonsarbeid med 
spennende og sosiale opplevelser. 

styrke og pågangsmot
Styret består av unge mennesker med en travel 
hverdag. Det kreves styrke og pågangsmot for å 
kunne leve et godt og aktivt liv når man er ung 
og muskelsyk, det er mange utfordringer på 
veien. Denne styrken og pågangsmotet finnes 
i stort monn i FFMU. De er en utrolig positiv 
gjeng som kun ser muligheter, ikke hindringer. 

brenner for foreningen
At de brenner for sin forening, skinner gjen-
nom på styremøtene. Alle er godt forberedt til 
møtene, det er ingen ting som blir overlatt til 
tilfeldighetene. De er veldig opptatte av å dele 
sine kunnskaper og erfaringer med andre, og 
publiserer derfor flittig på sosiale medier – noe 
som mange har glede og nytte av.

gode og aktuelle kurs
De lager gode og aktuelle kurs for sin mål-
gruppe. For eksempel kursene Overgangen fra 
ungdom til voksne, Mestring av egen livskvali-
tet, Reiseliv for funksjonshemmede og Sex- og 
samlivskurs. De bidrar aktivt selv på disse 

kursene, og deler villig av sine egne erfaringer 
og opplevelser.

en eventyrlysten gjeng
Aktiv uke for unge er et av hjertebarna til 
FFMU. Her vet de av erfaring at de kan nå ut til 
medlemmer som ikke har vært aktiv i foren-
ingen før, i tillegg til å gi erfarne medlemmer 
ei helt fantastisk uke. De er en eventyrlysten 
gjeng, i 2015 og 2017 avholdt de Aktiv uke på 
Solgården i Spania. Det ligger timesvis med 
planlegging og organisering bak disse arrange-
mentene, noe de gjennomfører med 20 i stil. 

to unge, sterke damer
Jeg har i mange år vært med i programkomi-
téen for Fagkonferansen for arvelige nevro-
muskulære sykdommer i Tromsø. Dette er en 
fagkonferanse der fagfolk og brukere møtes. På 
alle konferansene har vi en brukerstemme fra 
FFM. I 2016 hadde daværende leder i FFMU – 
Line Lillebø Nordal – denne oppgaven. I år var 
det leder i FFMU – Malin Fredrikke Pedersen 
– som var brukerstemmen. Det var en stor opp-
levelse å sitte i salen. To unge, sterke damer som 
beskriver sitt liv med en muskelsykdom på en 
måte som berører og imponerer oss tilhørere. 

gjør det umulige mulig
I år fyller FFMU 20 år. De har i disse årene 
utført et helt uvurderlig arbeid for våre unge 
medlemmer. De har brutt ned tabuer, tatt opp 
vanskelige temaer, vist at det umulige er mulig, 
og ikke minst har de med stolthet representert 
våre unge medlemmer på en beundringsverdig 
måte. 

Kjære FFMU, gratulerer hjerteligst med 20 
fantastiske år!

Hilsen Annie Aune 

FFMU – en utrolig positiv gjeng

Foto: Colourbox
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Helge Askildsen: 

rekruttering 
er det viktigste!

TEKST: berNt roAld NilseN
FOTO:  privAt

I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene snakke rett fra 
levra.  Denne gang lar vi Helge Askildsen, leder i FFM i Rogaland, slippe til.

Han er fra Stavanger, og jobber som 
rådgiver i Stavanger kommune. For 
seks år siden fikk han diagnosen 
myasthenia gravis, og for tre år 

siden ble han med i styret i FFM i Rogaland. Nå 
er Helge Askildsen styreleder, og tydelig på hva 
han mener er viktigst for foreningen.

til Musholm i juni 2019
–Vi må skjerpe oss når det gjelder rekruttering, 
og når vi først har fått et nytt medlem må vi 
ha gode kanaler for å holde kontakt. På turene 
våre er kanskje en femtedel av medlemmene 
med, og på møtene kunne også flere vært med. 
Vi har invitert medlemmene på weekendtur i 
juni 2019 på Musholm, med spesielt gunstige 
betingelser for familier med medlemmer under 
35 år, og er spent på responsen, sier Askildsen. 

diagnosespesifikt seminar
Han mener turer og kveldssamlinger har en 
viktig funksjon for medlemmene, og forenin-
gen i Rogaland arrangerer blant annet turer 
med grilling utendørs, der cirka 20-25 møter 
frem. Ikke minst viktig er det å treffe andre med 
samme diagnose. Askildsen har selv vært på 

dagseminar om myasthenia gravis med en pro-
fessor fra Haukeland Sykehus, og utbyttet var 
verdt alle de årene han har vært medlem i FFM. 

Forbrukerstoff i Muskelnytt
–Vi må jobbe mer for å finne nye potensielle 
medlemmer. Og ha fokus på nyttige ting når 
vi treffes. Hvor er det for eksempel greit å reise 
med rullestol? Hvilke flyplasser er bra/dårlige? 
Min egen flyplass, Sola, fungerte svært dårlig en 
periode sånn sett, men nå fungerer den godt. 
Og Muskelnytt må gjerne ha mer forbrukerret-
tet stoff om slike saker, det kan bidra til å gjøre 
livet vårt enklere, sier Askildsen. 

Få rullestolbruk frem i lyset
Avslutningsvis kommer han inn på bruk av 
hjelpemidler. Å gå i gang med rullestol har ofte 
høy terskel, og da er det viktig å snakke om det, 
vise frem gode eksempler, belyse at det er store 
forskjeller på hva NAV aksepterer. Akkurat på 
dette området er behovet uendelig, det kommer 
jo stadig flere effektive hjelpemidler. Og selv om 
diagnosen til Helge Askildsen er relativt fersk, 
har han allerede skaffet seg tre ulike varianter 
av rullestol selv. 

– den største utfordringen er å finne relevante kanaler for å rekruttere og 
informere. vi har mer enn 120 medlemmer i rogaland, men det er for få 
som kommer på tiltakene våre. 

MIN MENING

Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

HUSK!
Du kan fritt velge den bandagist/apotek, som du mener gir deg den beste service  
og oppfølging. 

Finn nærmeste butikk på www.banda.no
Følg oss på Facebook/bandakjeden
Bandas hovedkontor: 23 38 48 58

Urinlekkasje er vanligere enn du tror

1 av 3 kvinner over 35 år og 1 av 4 menn over 40 år opplever 
urinlekkasjer i løpet av livet. 

Vi vet at mange synes det er et vanskelig tema å snakke om, og at mange 

ikke er klar over at det finnes gode løsninger som kan gjøre hverdagen 

med urinlekkasjer enklere.

TENA gjør det enkelt å beskytte seg mot lekkasjer, og tilbyr et bredt 

sortiment tilpasset både menn og kvinner - fra små truseinnlegg til bind 

og engangstruser som beskytter mot dråpelekkasjer og større lekkasjer.

UTSTYR PÅ BLÅRESEPT

• produktnøytralitet og løpende oppdatering av produktnyheter
• lokal tilhørlighet og egne samtalerom
• fraktfri levering hjem til deg

VELKOMMEN TIL OSS!

Banda er en kjede med 50 butikker over hele landet med høyt 
kvalifiserte helsearbeidere, som kan tilby deg:
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lIKEPERSONSSTOFF

Tore – en sjelden fyr
hei, jeg heter tore, og er medlem av likepersonsutvalget.  denne 
gang bruker jeg denne spalten til å fortelle litt av min egen historie. 

TEKST: tore Ødegård
FOTO: privAt

Etter videregående skole fikk jeg jeg 
jobb på NSB i lokomotivstalltjenesten, 
og etterhvert på lokomotivverksted. 
Jeg merket etterhvert at kroppen ikke 

fungerte helt som den skulle, tunge løft, og ar-
beidsstillinger som ikke var direkte ergonomisk 
korrekte gjorde sitt, og diffuse muskelsmerter 
førte til stadig flere langvarige sykemeldinger. 
 
en sjelden utgave
Tilfeldigvis fikk jeg en ny fastlege som begynte 
å sjekke litt mer, med litt mere inngående 
prøver, og etter flerfoldige innleggelser på 
revmatiske avdelinger kom jeg over til nevro-
logisk avdeling på Rikshospitalet. Der fikk jeg 
etterhvert diagnosen Limb Girdle muskeldys-
trofi. Det sa meg egentlig ikke så mye, men etter 
iherdige Googlesøk kom jeg inn på siden til 
FFM. Plutselig var jeg sjelden! Jeg som hadde 
regnet meg selv som middelmådig! Det var en 
ny opplevelse!  
 
søkte uføretrygd 
Prognosen tilsa at det ikke var noen framtid i 
jobben jeg hadde, og jeg gikk etterhvert motvil-
lig med på legens råd om å søke uføretrygd. 
Søknaden gikk overraskende raskt gjennom 
NAV's byråkrati, og plutselig sto jeg der med 
massevis av fritid (trodde jeg). 

FFM og politikk
Jeg meldte meg inn i FFM, og plutselig var jeg 
styremedlem. Jeg meldte meg inn i et politisk 
parti, og plutselig var jeg i kommunestyret, og 
kom inn i diverse råd og utvalg. For et par år 
siden fikk jeg spørsmål om jeg var interessert i 
å begynne å jobbe på det lokale hjelpemiddel-
lageret. 

letter hverdagen
Denne jobben var midt i mitt interesseområde, 
og jeg takket ja til VTA-plass (Varig Tilrettelagt 
arbeid) der. Det betyr mye å ha en jobb å gå til, 
få rutiner i hverdagen, få kolleger og føle at en 

gjør nytte for seg. Det er en utrolig interessant 
og spennende jobb, som handler om utlevering, 
service og vedlikehold av hjelpemidler. Jeg får 
innsyn i hva som går an å få til for å lette hver-
dagen til dem som trenger det. 

en treg progresjon
Jeg føler meg utrolig heldig. Jeg har en syk-
dom med relativt dårlig prognose, men jeg har 
bestandig vært litt treg, og det har fulgt meg 
i progresjonen i sykdommen. Jeg kan fortsatt 
dyrke min hobby, som er motorsykkel. Jeg kan 
også jobbe litt, og fungerer greit i dagliglivet.

Foto: Colourbox

TEKST: MAgNhild rAsMUsseN
FOTO:  ØysteiN h. horgMoSpennende 

kongress i Wien
international Congress on Neuromuscular diseases  arrangeres annet 
hvert år.  i 2018 gikk konferansen av stabelen i Wien. 

15th International Congress on Neuro-
muscular Diseases  (ICNMD 2018) 
gikk av stabelen I Wien 6.-10.juli i 

år.  Dette er en kongress som arrangeres annet 
hvert år i regi av en underavdeling innen World 
Federation of Neurology.  

en møteplass for fagfolk
Målsettingen for kongressen er å presentere et 
bredt spekter av nevromuskulære sykdommer 
med hensyn til fremskritt innen forskning, 
diagnostikk og behandling. Den kan dermed 
sees på som et alternativ til den kongressen som 
arrangeres årlig i regi av World Muscle Society, 
og som i år ble holdt i Argentina i oktober.  

Mange forskjellige temaer
Plenumsforelesningene hadde som tema 
autonome nevropatier, arvelige nevropatier, 
immunmedierte nevropatier og nye behand-
linger ved motor nevronsykdommer. Dessuten 
hørte vi i plenum noe om kongenitte myastene 
syndromer og om autoimmunitet. Ellers var det 
flere forelesninger om spinal muskelatrofi og 
myasteni, og det var innlegg om så ulike temaer 

som overgang fra barn/ungdom til voksen, og 
om dysfagi og palliasjon for å nevne noe. 

Mest om voksne pasienter
Alt i alt var det en overvekt av temaer som var 
særlig relevante for nevrologer som har voksne 
pasienter.  Men det var opplagt mye å lære og 
mye interessant også for oss som jobber med 
barn og ungdom. For en barnenevrolog var 
også mange av de industristøttede seminarene 
svært viktige, der kjente fagpersoner drøftet 
nye behandlinger ved spinal muskelatrofi og 
Duchenne muskeldystrofi. Spinraza var selvsagt 
også et viktig tema.

Norsk innlegg av Nils gilhus
Det var ikke mange skandinaver på denne kon-
feransen og spesielt få norske deltakere, likevel 
et norsk innlegg om myasteni ved professor 
Nils Gilhus, Haukeland universitetssykehus.  I 
Norge er det nok en sterkere tradisjon for å rei-
se på den kongressen som arrangeres av World 
Muscle Society. Men ICNMD kan opplagt også 
anbefales.

Magnhild rasmussen 
er overlege dr. med. ved 
Barneavdeling for nevrofag 
og Enhet for medfødte og 
arvelige nevromuskulære 
tilstander (EMAN) på Oslo 
Universitetssykehus.

Belvedere-parken, med Wiens skyline i bakgrunnen
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Sanofi Genzyme støtter 
forskning innenfor 

sjeldne diagnoser som 
Pompe sykdom
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SANOFI-AVENTIS NORGE AS
Prof. Kohtsvei 5-17, 1366 Lysaker. Telefon: 67 10 71 00. www.sanofi.no

NYTT & NYTTIG

tromsø kino 
får rullestol-
heis
Arbeidet med å bygge brannsikker 

evakueringsheis for rullestolbrukere 
i Tromsø kino er nå godt i gang. Det 
skriver avisa Nordlys. Mangelen på heis 
har medført at rullestolbrukere må ha 
med seg to ledsagere på kino. Dette er be-
grunnet med sikkerhetshensyn, i tilfelle 
kinoen må evakueres. Frode Heggelund 
er en av dem som har brukt mye tid og 
krefter på å kjempe for en ordentlig eva-
kueringsløsning fra kinoen. I 2013 klaget 
han saken inn for Likestillings- og dis-
krimineringsombudet, men klagene mot 
manglende tilgjengelighet ved kinoen 
har vært omtalt helt siden 2009. Så lenge 
kinoen ikke har hatt evakueringsheis, har 
han måttet bruke BPA-timer dobbelt for å 
gå på kino. Formannskapet i Tromsø ved-
tok i fjor å bevilge åtte millioner kroner 
til heisen, og nå er målet at den skal stå 
ferdig i løpet av desember, ifølge Nordlys.

Kilde: Handikapnytt

Feilinformerte 
om tt-kort

Drosjesjåfører i Mandal skal ha 
feilinformert flere passasjerer om 

at de kan miste TT-kortet sitt dersom 
det ikke brukes opp. Nå har Vest-Agder 
fylkeskommune sendt brev til alle de 
248 brukere av TT-kort i Mandal for å 
gjøre dem oppmerksomme på at dette 
ikke stemmer. Det skriver lokalavisen 
Lindesnes. Mandal Taxi kjenner ikke til 
at denne feilinformasjonen er blitt gitt, og 
har bedt fylkeskommunen dokumentere 
konkrete tilfeller. Fylkeskommunen vet 
at noen passasjerer har fått feil informa-
sjon, men de kjenner ikke det nøyaktige 
omfanget.

Kilde: Handikapnytt

styrker retten 
til tilrettelagte 
studier

Nå skal funksjonshemmede stu-
denters rett til tilrettelegging og 

universell utforming av studiestedet bli 
enda tydeligere i lovverket. Dette er en av 
hensiktene når Kunnskapsdepartementet 
sender på høring et forslag til endring- 
er i universitets- og høyskoleloven og 
fagskoleloven. Retten til tilrettelegging 
og tilgjengelighet følger allerede av både 
likestillings- og diskrimineringsloven 
og FN-konvensjonen om rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne. De 

foreslåtte en-
dringene skal 
sørge for at 
hele lovverket 
harmoniseres.
Kilde:  
Handikapnytt

veksten i  
uføretrygdede 
fortsetter

Ved utgangen av juni 2018 var det i 
alt 332 100 mottakere av uføretrygd. 

Dette tilsvarer en andel på 9,8 prosent 
av befolkningen i alderen 18-67 år, og en 
økning på 0,1 prosentpoeng fra forrige 
kvartal. Det viser tall fra Nav. – De siste 
årene har det vært en økning i antall 
mottakere av uføretrygd, og vi forvent- 
er at veksten fortsetter ut året og neste 
år. Utviklingen må sees i sammenheng 
med aldringen av befolkningen, befolk-
ningsvekst og endringer i regelverket for 
arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og 
velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pres-
semelding. I 2018 og i 2019 forventer Nav 
en økning i antall mottakere av uføre-
trygd, blant annet som følge av den økte 
overgangen fra arbeidsavklaringspenger 
(AAP). Nav anslår 336 000 mottakere av 
uføretrygd ved utgangen av 2018, og om 
lag 343 000 mottakere ved utgangen av 
2019.

Kilde: Handikapnytt

Flere får  
jobben  
tilrettelagt
Over 60 prosent av alle funksjonshem-

mede som er i arbeid, har en tilpas-
set arbeidssituasjon. Dette er en økning 
på åtte prosentpoeng fra i fjor, skriver 
magasinet Velferd. Siden funksjonshem-
medes arbeidssituasjon ble kartlagt av 
Statistisk sentralbyrå for første gang i 
2002, har andelen som har en tilpasset 
arbeidssituasjon økt med 18 prosentpo-
eng. Tilpasningene er i første rekke fysisk 
tilrettelegging av arbeidsplassen. Men det 
kan også være endringer i arbeidsoppga-
ver eller i arbeidstid. 17 prosent av dem 
som ikke har noen tilrettelegging, sier at 
de har behov for det.

Kilde: Handikapnytt

Må be om 
hjelp på  
bussen
Det er fortsatt ikke bestemt hva som 

blir løsningen på problemet med at 
de nye metrobussene i Trondheim ikke 
får trinnfri av- og påstigning. Kontakt-
utvalget i Miljøpakken har besluttet å 
utsette avgjørelsen i tre uker for å få tid til 
å diskutere saken mer inngående, skriver 
Adresseavisen. – Det er nedverdigende å 
måtte be om hjelp for å komme seg på og 
av bussen, sier Trondheims ordfører Rita 
Ottervik (Ap) til avisen. Hun forklarer at 
politikerne nå skal se på ulike løsninger 
som gjør innsteget minst mulig. – Det 
viktigste for meg er at løsningen beholder 
verdigheten til brukerne, sier Ottervik til 
Adressa.

Kilde: Handikapnytt

rullestol 
med fly til 
feil land
Marie Aune Bardal (23) skulle fly 

fra Trondheim til Sandefjord for å 
delta i Vestfold maraton. Men rullestol- 
en hennes klarte flyselskapet Widerøe å 
sende til Alicante. To døgn senere kom 
stolen til rette. Dermed ble helgen øde-
lagt for racerunner-utøveren. Widerøe 
beklager sterkt, og har lovet å følge opp 
Marie og familien hennes. Forbundsleder 
Arne Lein i Handikap-forbundet sier til 
nettstedet MSN at det langt fra er første 
gang rullestolbrukere opplever problemer 
med flyselskapene. Han mener det er helt 
uakseptabelt at stolen ikke tas med på 
samme fly. – De som holder på med dette 
må forstå hva en rullestol faktisk er. Den 
er tilpasset den som bruker den individu-
elt. Det er ikke bare å sette seg i en annen 
stol, sier han til MSN.

Kilde: Handikapnytt

brosjyre om 
barnets  
rettigheter
Hvilke rettigheter har ditt barn der-

som det har nedsatt funksjonsevne 
og begynner i skolen? Nå har Funksjons-
hemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
lagd en ny brosjyre som skal samle alt 
du trenger å vite om rettigheter knyttet 
til skolestart og skolegang i grunnskolen 
på ett sted. Målet er, ifølge FFO, at flere 
elever med funksjonsnedsettelser skal få 
oppfylt rettighetene og få en smidig og 
god skolestart og skolehverdag. Spesial-
undervisning, tilrettelegging, skolemiljø, 
og helse- og omsorgstjenester er noen 
av temaene. Brosjyren forteller også hvor-
dan du kan vinne fram med en klage.

Kilde: Handikapnytt

Utestengt fra 
NrKs venn-
skapsdans
Man blir først og fremst veldig 

oppgitt over at noe som skal være 
fint og samlende, ender opp med å være 
en grunn til at barnet ditt ikke har lyst 
til å gå på skolen. Det sier Roger Aarli-
Grøndalen til nettstedet Medier24. Søn-
nen hans, Ville Aarli-Grøndalen (7), har 
spinal muskelatrofi og bruker elektrisk 
rullestol. Hvert år arrangerer NRK Super 
dansekampanjen «BlimE», som skal sette 
fokus på vennskap. Skolebarn over hele 
landet oppfordres til å lære en dans, filme 
seg selv og sende inn. Men barn som bru-
ker rullestol, får ikke mulighet til å være 
med i NRKs vennskapsdans. Foreldrene 
til Ville tok dette opp med NRK i fjor. 
Da lovte NRK å gjøre endringer. Men 
heller ikke i år var det mulig for rulle-
stolbrukere å være med i dansen. NRKs 
programredaktør Hildri Gulliksen uttaler 
til Medier24 at «vi er lei oss for at vi ikke 
har klart å inkludere dette barnet». Hun 
legger til at det er mange hensyn å ta. 
NRK tror det virker stigmatiserende om 
det finnes flere, tilpassede danser.

Kilde: Handikapnytt
Foto: Colourbox
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NMK-SAMARBEIDET

FFM i Hedmark og Oppland på Ullevål:

Vi gir alt – alt for Norge!

pÅ tAMPEN

i september var FFM i hedmark og oppland på 
fotball-landskamp på Ullevål stadion for tiende 
gang. det begynte som et ungdomstreff, men er 
nå blitt en tur for ungdommer i alle aldre. 

Fysioterapi er tradisjonelt et viktig behandlingstiltak for å optimalisere 
funksjoner hos personer med muskelsykdom. det betyr ikke at alle med 
muskelsykdom opplever det som nyttig å gå til fysioterapeut.

Gjengen fra FFM i Hedmark og 
Oppland har vært på mange 
store og viktige kamper. Antall 
deltakere på turen har variert. 

Vi har vært fra 15 til 22 deltakere. Vi mø-
tes alltid utenfor Ullevål stadion til pizza 
og god drikke før vi går inn på stadion. 

Vi synes det er like høytidelig hver gang 
nasjonalsangen spilles, og klumpen i 
halsen kommer alltid rett før kampen 
blåses i gang. 

Denne artige tradisjonen kommer vi til 
å fortsette med så lenge folk møter opp. 
Det er alltid stor stas å se de norske gutta 
kjempe for Norge. Heia Norge! Vi gir alt! 
Alt for Norge!

Hva gjør vi for at du 
skal oppleve nytte 
av fysioterapi?

Tre fysioterapeuter er tilknyttet Nevro-
muskulært Kompetansesenter (NMK) 
i Tromsø, alle spesialister i nevrologisk 

fysioterapi. Arbeidsoppgavene er mange og 
varierte, med en fordeling på 50-50 mellom 
klinisk pasientarbeid og utadrettet virksomhet. 
Vi opplever at vekslingen er sentral for å kunne 
gi et best mulig tilbud til de pasientene som 
kommer til vurderinger eller behandlingsopp-
hold, men også for å kunne spre kompetanse 
til lokale fysioterapeuter på andre sykehus og i 
landets kommuner. 

begrenset kompetanse? 
Vi har begrenset forskning på hvilken effekt 
fysioterapi har for folk med muskelsykdom, så 
det å bygge opp klinisk ekspertise samt å få et 
innblikk i brukerperspektivet gjennom jevn-
lig pasientkontakt med muskelsyke, er vårt 
viktigste virkemiddel for å drive og spre kunn-
skapsbasert praksis. Vi hører dessverre ofte om 
begrenset fysioterapitilbud lokalt i kommunene, 
samt utfordringer med å møte fysioterapeuter 
med kompetanse på sjeldne nevromuskulære 
sykdommer. Dette kommer tydelig frem i 
årsrapporten fra Muskelregisteret i 2017, der 
25,5% angir behov for tilbud uten å få det. Data 
tyder på at manglende effekt grunnet begrenset 
kompetanse kan være én av de sentrale årsak- 
ene. Dette er også problematisert i Tidsskriftet 
for den Norske Legeforening for å øke fokus på 
utfordringen.

videomateriale med hjem
De siste årene har NMK jobbet strategisk for å 
spre kunnskap, og det har vekket internasjonal 
interesse (Fadnes med flere 2017). Alle pasienter 
som kommer til behandlingsopphold over 2 
uker får med seg videomateriale av de tiltak som 
anses som mest hensiktsmessige at lokal fysiote-
rapeut kan følge opp. Dette fremmer kunnskaps-
utveksling i større grad enn hva kun rapporter 

på papir kan gjøre. Videomaterialet gir også 
mulighet til å kvalitetssikre egen praksis.

diagnosespesifikt opphold
For å møte større grupper av fysioterapeuter 
har vi har utviklet og avholdt flere 2- og 3-dag- 
ers kurs med fokus på praktiske ferdigheter i 
møte med personer med muskelsykdom, og 
hatt deltakere fra hele landet og alle nivåer i hel-
sevesenet. Som nasjonalt kompetansesenter skal 
NMK ikke primært drive med rehabilitering, 
men vi ser at behovet for slike opphold er stort. 
Vi har flere pågående prosjekter for diagnose-
spesifikke opphold med rehabiliteringssentre 
i ulike helseregioner, som ledd i målsetning 
om at «våre» diagnosegrupper skal få tilpasset 
behandling med høyt nivå på den teoretiske- 
og praktiske tilnærmingen. På sikt håper vi at 
resultatet blir årlige, nasjonale rehabiliterings-
opphold på ett eller flere samarbeidende sentre.

Mulig å skape noe endring
Teknologi gir mulighet for å tenke nytt, og fy-
sioterapeutene ved NMK samarbeider tett med 
sjelden.no for å utvikle korte, informative video-
filmer om kunnskap rundt fysisk aktivitet og 
trening, samt fysioterapi. Arbeidet pågår fort-
satt, og har som mål å ende opp i et fullverdig 
e-læringskurs for fysioterapeuter, der sentrale 
problemstillinger rundt bevegelsesutfordringer 
presenteres og relevante tiltak skisseres. På den 
måten kan større grupper av fysioterapeuter 
nås, og pasienter kan informere sine ansvar-
lige behandlere om at tilbudet finnes hvis man 
opplever begrenset kunnskap om utfordringer 
i hverdagen. Generelt ønsker vi å formidle at 
det stort sett er mulig å skape noe endring av 
funksjon gjennom spesifikk fysioterapibehand-
ling, og minne alle om å ta kontakt med NMK 
dersom dere har spørsmål rundt behandling, 
eller tipse fysioterapeuten om å ringe for dialog 
om utfordringer og muligheter i behandling. 

TEKST:  
spesiAlFysioterApeUt  
ANdreAs dybeslANd  
roseNberger
FOTO: 
berNt roAld NilseN

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

Nestleder:
Patricia Melsom
Tlf.: 916 03 681
E-post:  
patricia.melsom@ffm.no   

Økonomiansvarlig:
Øistein Slinning
Tlf.: 934 22 572
E-post: 
oistein.slinning@ffm.no

Studieleder:
Annie Aune
Tlf.: 900 61 651
E-post: annie.aune@ffm.no

Interessepolitisk talsperson:
Ingeleiv Haugen
Tlf.: 901 67 626
E-post:  
ingeleiv.haugen@ffm.no

Likepersonsleder:
Ian Melsom
Tlf.: 918 33 821
E-post: Ian.melsom@ffm.no

FFMUs representant: 
Malin Fredrikke Pedersen
Tlf.: 918 35 845 
E-post:  
malin.pedersen@ffm.no

Styremedlem:
Gustav Granheim
Tlf.:  906 57 201
E-post:  
gustav.granheim@ffm.no

Varamedlem:
Jon Magnus Dahl
Tlf.: 906 86 696
E-post: jon.m.dahl@ffm.no

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

likepersonsutvalget

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

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

Likepersonsleder:
Ian Melsom 

Medlem:
Marit J. Hansen

Medlem:
Mette Nonseth

Medlem:
Tore Ødegård

Leder:
Malin Fredrikke Pedersen
Tlf.: 918 35 845 
E-post:   
malin.pedersen@ffm.no

Nestleder:
Kine Lyngås
Tlf.: 918 83 587
E-post: kine.lyngaas@ffm.no
 
Økonomiansvarlig:  
Linda Margrethe  
Schøyen Melsom
Tlf.: 922 04 275
E-post:  
linda.melsom@ffm.no

1. styremedlem:
Line Nordal
Tlf.: 902 91 125
E-post:  
line.nordal@ffm.no

2. styremedlem:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
E-post:  
ingebjorg.vogt@ffm.no

3. styremedlem:
Tonje Larsen
Tlf.: 948 76 885
E-post: tonje.larsen@ffm.no

Varamedlem:
Alina Fismen Bjerkli
E-post: alina.bjerkli@ffm.no

Valgkomiteen:

Medlem: 
Stine Dypfest Furuhaug
E-post:  
stine.furuhaug@ffm.no

FFM i Agder
Syvert Skagestad
Marviksveien 36
4631 Kristiansand 
Tlf.: 38 04 81 96 
E-post:  
syvert.skagestad@ffm.no 

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

FFM i Hedmark og
Oppland
Heidi Camilla Gulbrandsen
Smiuvegen 2
2344 Ilseng
Tlf.: 993 74 534
E-post:  
heidi.gulbrandsen@ffm.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:  
bjarthild.slagnes@ffm.no

FFM i Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 H, leil. 408
8009 Bodø
Tlf.: 958 07 078
E-post: inger.sydnes@ffm.no

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@ffm.no

FFM i Troms og Finnmark
Annie Aune 
Gamnes, 9130 Hansnes
Tlf.: 900 61 651
E-post: 
troms-finnmark@ffm.no

FFM i Trøndelag
Guro Skjetne
Gamle Kongevei 20A
7604 Levanger
Tlf.: 992 47 796
E-post: lederffmt@gmail.com

FFM i Vestfold
Jørund Lothe
3085 Holmestrand
Tlf.: 954 93 802
E-post: jorund.lothe@ffm.no

FFM i Østfold
Herman Holthe
Industriveien 18
1614 Fredrikstad
Tlf.: 457 69 936 
E-post: 
herman.holthe@ffm.no

FFM i Rogaland
Helge Askildsen
Skibmannsvegen 49
4056 Tananger
Tlf.: 516 96 098
E-post: helge.askildsen@ffm.no

Kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

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

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Fylkesforeningene

sentralstyretBLI 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 (2018):
•		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 FORENINGSiNFO



Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

REHABILITERING BARN OG UNGDOM
Målgruppen er barn og ungdom (4-18 år) med behov for habilitering /  
rehabilitering.
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 indivi-
duell rehabiliteringsplan. Utgangspunktet er barnets egendefinerte mål for et 
individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. 
Mål:
• Forbedre eller vedlikeholde funksjon, herunder ADLfunksjon, gangfunksjon, 
balanse, finmotorisk funksjon, koordinasjon, kommunikasjon og sosial  
stimulering.  
• Gi mestringsopplevelser i forhold til fysisk aktivitet.  
• Stimulere til økt mestring i hverdagen. 
• Mestring av egen sykdom.
Ledsager er påkrevd for pasienter barn og ungdom, og vil dele rom med  
pasienten under oppholdet. 
Det tilrettelegges for skoleundervisning.

HENVISNING TIL OPPHOLD
Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til tilbudet. Søknaden  
sendes til vurderingsenhetet ved din lokale helseregion.
INFORMASJON PÅ NETTSIDEN
Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon, 
se nettsiden: www.kurbadet.no

GRUPPEOPPHOLD FOR MUSKELSYKE
Målgruppen er for de over 18 år som er motivert til å bidra til egen  
rehabilitering. 
Rehabiliteringsoppholdet varer i 3 uker. Det legges opp til trening som hver 
enkelt klarer ut fra sine egne forutsetninger. 
Man gjennomfører funksjonsvurdering og fastsettelse av mål og tiltak.   
Tverrfaglig team - i samarbeid med den enkelte pasient - setter opp en  
individuell rehabiliteringsplan. Utgangspunktet er pasientens egendefinerte 
mål for å få et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram. 
Målsetningen er: 
• Mestring og å bedre/vedlikeholde funksjonen eller forsinke progresjonen.  
• Mestring av egen sykdom.  
• Kartlegge og evt. bidra til bedre oppfølging av hjemmesituasjon.  
• Innlæring av egentreningsprogram.  
• Økt deltagelse i aktiviteter og sosialt, og eventuelt arbeid. 

REHABILITERINGSTILBUD FOR MUSKELSYKE


