
 
 
Handlingsplan 2019 - 2020  
Vedtatt på Landsmøte 2019, 31. mai-2. juni. 
 

Visjon for Foreningen for muskelsyke (FFM) 
Foreningen for muskelsykes visjon er et åpent samfunn som er inkluderende 
og tilgjengelig for alle, der alle kan delta aktivt på egne premisser. 
 
Prinsipprogrammet 2015 - 2020 fastsetter en rekke mål for FFM som gjelder for perioden. 
Handlingsplanen skal bidra til måloppnåelse gjennom konkrete tiltak og den løpende driften.  Mål, 
tiltak og drift må utfylle hverandre. Noen mål er langsiktige og gjelder for hele perioden 2015-2020, 
mens andre revideres og fornyes årlig. 
 
 
FFMs mål for 2019 – 2020 
Landsmøtet har sett på hvilke utfordringer FFM står ovenfor det nærmeste året og har konkludert at 
vi må ruste opp organisasjonen for å møte endringer i det politiske klimaet, nye regelverk og 
forskrifter fra offentlige myndigheter, og utviklingen innen diagnostikk og behandling.  
 
Landsmøtet har vedtatt følgende mål for perioden 2019 – 2020: 
• Videreutvikle FFM som en sterk og inkluderende organisasjon 
• Sette fokus på sjeldne nevromuskulære diagnoser – se ressursen og ikke kostnaden 
• Arbeide for retten til et fullverdig liv 
 
Sektormål 
Nedenfor er en oversikt over de ulike sektorene FFM bygger sin virksomhet rundt og hvilke tiltak 
Landsmøtet har vedtatt at organisasjonen skal prioritere i perioden. 
 
Organisasjon,  
Helse og velferd,  
Utdanning, arbeid,  
Samfunn – likestilling, likeverd og deltakelse,  
Informasjonsarbeid – politisk påvirkningsarbeid 
 
Organisasjon – som består av: 

o Administrasjonen - sekretariatet 
o Sentralstyret, Arbeidsutvalget, andre sentrale komiteer 
o Likepersonsutvalget 
o FFMU  
o Fylkeslag 
o Medlemstjenester 
o Økonomi og inntektsgivende arbeid 

 
Mål: Videreutvikle en sterk og inkluderende organisasjon 
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Tiltak: 
• Styrke kompetansen i administrasjonen og sørge for forutsigbare arbeidsbetingelser for de 

ansatte. 
• Sørge for en god og effektiv oppgavedeling mellom ansatte og SST 
• Videreutvikle Likepersonsutvalget og likepersonsarbeid i FFM med vekt på skolering innen 

nytt regelverk og utvikling av gode tjenester som for eksempel chatt og telefon. 
• Bistå fylkeslagene/FFMU i omstillingsprosessen i forhold til nye regelverk, forskrifter mm. 
• Sikre FFMs økonomi og foreta en kostnadseffektivisering. 

 
Helse og velferd – som omfatter: 

o Kompetansesentre nasjonalt, regionalt, internasjonalt 
o Samhandling – innad i FFM og i forhold til andre det er naturlig å samarbeide med 
o Diagnostikk, behandling, habilitering, ambulerende tjenester, hjelpemidler, 

lindrende/livsforlengende behandling, lik rett til individuell vurdering og behandling 
o Nye medisiner, behandlingsmetoder og diagnoserelatert arbeid 

 
Mål: Sette fokus på sjeldne nevromuskulære diagnoser – se ressursen og ikke kostnaden 
Tiltak:  

• Kompetansesentre og samhandling – Være pådriver for prosedyrer på sykehus slik at 
pasienter med sjeldne diagnoser som foretaket ikke har kompetanse på, blir henvist videre. 
Dette forutsetter samarbeid med NMK, EMAN og FRAMBU. 

• Diagnostikk, behandling – Utarbeide og spre info om hva enkeltpersoner selv kan gjøre. 
Informere om at den enkelte kan henvende seg direkte til NMK uten henvisning, om retten 
til individuelle vurdering og behandling, om retten til en annen faglig vurdering (2nd 
opinion). 

• Følge opp våre brukerrepresentanter i ulike komiteer/utvalg/institusjoner bedre – slik at de 
og FFM lærer av hverandres innsikt og er faring, og samarbeider bedre om felles mål. FFM 
sentralt har en oppdatert oversikt over brukerrepresentanter. Brukerrepresentanter skal 
sende rapporter/referater/evalueringer fra møtene. LPU får i oppgave å følge opp 
brukerrepresentanter. 

• Nye medisiner - Diagnoseprosjektet. Prosjektet involverer brukermedvirkning i samarbeid 
med fagfolk, kompetansesentre og andre organisasjoner 

 
Utdanning, arbeid – som omfatter: 

o Tilrettelegging, tilpassing, verdighet 
o Kompetanseutvikling – utdanning en forutsetning for arbeid 
o Virkemidler – sysselsettingstiltak 

 
Mål: Arbeide for retten til et fullverdig liv 
Tiltak: 

• Utarbeide informasjon som gjør medlemmene bedre kjent med Funksjonsassistanse 
• Samarbeide med andre organisasjoner om større aksjoner og kampanjer, og sørge for å 

henvise til andre med ressurser vi ikke har, for eksempel Rettighetssenteret i FFO. 
• Skrive i Muskelnytt om muskelsyke som er i arbeid eller under utdanning, om ulike 

erfaringer og prosesser med tilpasning, tilrettelegging, rettigheter, offentlige instanser osv.  
• Oppfordre tillitsvalgte og likepersoner til å stå fram som rollemodeller og til inspirasjon.  

 
Samfunn – likestilling, likeverd og deltakelse – som omfatter: 

o BPA – nøkkelen til et selvstendig liv 
o Levekår og sjeldne diagnoser 
o Transport, tilgjengelighet, universal utforming 
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o Teknologi, bioteknologi, genetikk og etikk 
o NAV, Hjelpemidler – bil, rett hjelpemiddel til rett tid, kompetanse innen 

hjelpemiddelformidling og tilpassing 
 
Mål: Arbeide for retten til et fullverdig liv 
Tiltak: 

• Sette sjeldenhet og levekår på dagsorden overfor Helse- og velferdsetater. Her må vi 
samarbeide med FFO, NHF og andre. 

• Se på FFMs organisering og prioritering for å få til et mer effektivt samarbeid med andre 
organisasjoner i saker av felles interesse. 

• Delta på, og følge med på, møter og arrangement innen medisin, teknologi, etikk mm. Ta 
ordet, være mer synlig og delta i den offentlige debatten. 

 
Informasjonsarbeid – politisk påvirkningsarbeid – som omfatter: 

o Muskelnytt 
o Sosiale medier  
o Kontakt med offentlige myndigheter sentralt og lokalt 
o Opplysningsarbeid (sentralt, fylkesvis, FFMU, LPU) 
o Kampanjer - Lobbyvirksomhet 
o Medlemsrekruttering  
o Samarbeid med andre organisasjoner – Diagnoseprosjektet 
o Økt synlighet 

 
Mål:  Videreutvikle en sterk og inkluderende organisasjon 

Sette fokus på sjeldne nevromuskulære diagnoser 
Tiltak: 

• Muskelnytt er en viktig informasjonskilde for våre medlemmer – men er relativt lite kjent 
eller brukt utenfor organisasjonen. Trykking og porto er blant våre største utgifter. 
Landsmøtet har gitt SST fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe til å utrede og tilrettelegge 
for økt satsing på informasjon via nettet og vurdere om FFM er tjent med å redusere antall 
papirutgivelser av Muskelnytt fra fire til tre utgivelser per år inkludert eventuelle løsninger 
for ikke digitale medlemmer.  

• Bruk av sosiale medier kan gi likepersonspoeng. FFM vil lage en strategi for hvordan vi 
enklest mulig kan dokumentere dette i henhold til regelverket. 

• Kontakt med offentlige myndigheter, økt synlighet og en styrking av FFMs politiske arbeid - 
FFM driver en fremragende medlemstjeneste der mesteparten av 
informasjonsvirksomheten er rettet mot medlemmene og våre nærmeste 
samarbeidspartnere. FFM må bli mer synlig i mediebildet for å nå våre mål. Vi har mange 
gode saker og tiltak som fortjener bredere mediedekning. FFM vil øke utadrettet PR og 
informasjonsarbeid ved å utvikle egne nettsider, og gjennom bruk av sosiale medier og 
deltakelse i den offentlige debatten. Det vil si oppfordre organisasjonen sentralt og lokalt til 
å skrive leserinnlegg, kommentar- og debattartikler, og gjør media oppmerksom på saker av 
betydning for våre medlemmer. 

 
Kommentar 
FFM har i tillegg flere prosjekter og aktiviteter i egen regi og i samarbeid med andre som vi har fått 
midler til, eller som vi har søkt om midler til og venter på svar. Disse er også i tråd med og en viktig 
del av handlingsprogrammet for perioden. 
 


