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Innledning: 

FFM ved daværende leder Tone Torp, søkte Helsedirektoratet om 
prosjektmidler til dette prosjektet i januar 2019. Bakgrunn for 
prosjektsøknaden ble begrunnet i utviklingen med persontilpasset medisin for 
flere diagnosegrupper (bla. Pompes, Duchenne muskeldystrofi og Spinal 
muskelatrofi) som er organisert i og er medlemmer av Foreningen for 
Muskelsyke (FFM). Tidligere har arbeidet i foreningen hatt fokus på 
informasjon om å leve med diagnosen, men med utvikling av nye medisiner og 
behandlingsmetoder for noen nevromuskulære diagnoser, har dette gitt FFM 
nye utfordringer i arbeidet. Formålet med søknaden om prosjektmidler ble 
formulert i følgende punkter: 

• Involvere medlemmer og likepersoner mest mulig for å finne gode måter
å ivareta alle med ulike diagnoser

• Engasjere flere tillitsvalgte og fagpersoner slik at rett medisin og
behandling blir tilgjengelig og gis i rett tid

• Bidra til at personer med sjeldne nevromuskulære diagnoser kan leve
gode liv i spennet mellom gleden over at nye medisiner hjelper noen, og
sorgen over at medisiner ikke hjelper alle

Søknaden ble innvilget, og svar på dette kom i mars 2019. Prosjektperioden var 
satt til utløpet av 2019, men i desember 2019 ble det søkt om utsettelse av 
prosjektperioden for å få bedre tid til å bearbeide innspillene fra 
Erfaringssamlingen og for å legge planer for det framtidige informasjons- og 
kontaktskapende arbeidet.  

Søknaden ble innvilget i e-post 12.12.2019, og prosjektperioden ble forlenget 
til 1.04.2020.  

Prosjektleder ble ansatt 01.05.2019, i 20% stilling, samtidig det ble besluttet å 
ikke ansette en fast kommunikasjonsmedarbeider i 10% stilling, men fordele 
disse lønnsmidlene på timebasis til ansatte ved FFMs kontor. 

Prosjektleder orienterte om prosjektet på FFMs landsmøte i Asker 01.06.2019. 
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Målet med prosjektet 

I prosjektsøknaden ble mål og delmål for prosjektet beskrevet slik: 

Målet er å finne gode løsninger for kontaktskapende arbeid og for å spre 
informasjon om nye medisiner og behandlingsmetoder. 
Delmål er: 

• finne former for kontaktskapende arbeid som fungerer godt når
diagnosen er sjelden, personene bor spredt og behandlingen gir ulik
effekt

• finne nyttige former for å innhente og oppdatert informasjon om
behandlingsmetoder for sjeldne nevromuskulære diagnoser

• finne gode måter å spre informasjonen til medlemmer og andre
• Stimulere og motivere til forskning og utprøving av nye medisiner og

behandlingsmetoder for muskelsyke i Norge
• gjøre ansvarsfordelinger og finne samarbeidsformer mellom

medlemmer, fagpersoner og myndighetene slik at brukerperspektivet
kommer tydelig fram før vedtak, under behandling og i måling av nytte
og effekt.

Metode 
1. Presentasjon av Diagnoseprosjektet

Prosjektet ble presentert på landsmøtet til FFM, 01. – 02. juni 2019, av
prosjektsøker Tone Torp
Etter orienteringen på landsmøtet var det satt av tid til gruppearbeid, og
prosjektet fikk innspill fra landsmøtet.

2. Oppnevnelse av styrings- og referansegruppe.
Prosjektleder i samarbeid med prosjektsøker, jobbet i perioden forut for
landsmøtet med å oppnevne medlemmer til styringsgruppe, og følgende
personer ble forespurt og samtykket til å sitte i styringsgruppen:

Arvid Heiberg
Line Wåler
Ingeleiv Haugen
Tone Torp
Patricia Melsom (ny leder for FFM, valgt på landsmøtet i juni 2019)
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Det første møtet i styringsgruppa ble avhold i etterkant av FFMs landsmøte 
01. juni 2019.

Forslag til medlemmer av referansegruppen ble drøftet i det første 
styringsgruppemøtet, og prosjektleder tok kontakt med de foreslåtte 
kandidatene. De viste seg at det ble vanskelig å rekruttere medlemmer til 
referansegruppa, og spesielt var det vanskelig å få med representanter fra 
FFMU, men på den siste samlingen for styrings- og referansegruppen, deltok 2 
representanter fra FFMU, og bidro med meget gode innspill i arbeidet. 

En av de forespurte som først takket ja til å sitte i referansegruppa, trakk seg 
senere pga sykdom. Det ble derfor disse medlemmene som ble sittende i 
referansegruppa: 

Torill Knutsen-Øy 
Karin Elizabeth Kristensen 
Malin Pedersen (deltok på siste helgesamling) 
Tonje Larsen (deltok på siste helgesamling) 

Alle møtene bortsett fra det første i styringsgruppa, har vært felles for 
referanse og styringsgruppa.  

Etter Erfaringskonferansen har Torill Knutsen-Øy signalisert at hennes private 
arbeidsbelastningen som pårørende er så krevende at hun ikke klarer å påta 
seg mer arbeid, og hun har gått ut av referansegruppa. 

3. Møter og helgesamling

Møter i styrings- og referansegruppa med oppsummering av 
diskusjonene, fremlegg og erfaringer derfra. 
Det har vært avholdt 5 møter i referanse- og styringsgruppa. 3 av disse 
har vært gjennomført som Videomøter.  I tillegg har det vært en 
helgesamling der en del av tiden ble satt av til samarbeid med 
Likepersonsutvalget (LPU) i FFM. (vedlegg nr. 3)

4. Planlegging og gjennomføring av Erfaringssamlingen 12.10.19

I prosjektbeskrivelsen går det klart fram at det skal gjennomføres en 
Erfaringssamling der engasjerte medlemmer som representerer ulike 
diagnoser inviteres til å delta.
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Planleggingen av erfaringssamlingen startet tidlig i prosjektarbeidet, og 
tidspunkt og sted ble bestemt allerede i mai. Planleggingen av innholdet 
er drøftet i referanse- og styringsgruppemøter, mens de mer praktiske 
beslutningene ble drøftet og avgjort av prosjektleder og en mindre 
gruppe. Erfaringssamlingen ble gjennomført som planlagt og det var 19 
deltagere på samlingen. 

5. Spredning av informasjon til medlemmene.
Følgende punkter er utarbeidet og planlagt gjennomført for å spre
informasjon om prosjektet:

• Informasjon om Diagnoseprosjektet ble presentert for delegatene
på FFMs landsmøte i juni 2019.

• Det ble informert om prosjektet i 3 ulike oppslag i Muskelnytt.
• Det har vært felles møte med LPU (Likepersonsutvalget i FFM) og

Referanse- og styringsgruppa.
• Innlegg på facebook.
• Presentasjon av prosjektet på kommende landsmøte i FFM.
• Laget formidlingsplattform

Erfaringssamlingen 
Første del av programmet på Erfaringssamlingen var viet informasjon om 
prosjektet ved Tone Torp, innlegg om «Diagnoser og Behandling» av 
professor em Arvid Heiberg, OUS og innlegg om «Prioritering, 
finansiering og påvirkningsmuligheter» ved Andreas Berg fra TMC.  

Oppsummering av hovedtema fra 

1) Tone Torp:
Bakgrunn for prosjektsøknaden, og mål og delmål i prosjektet

Målet er å finne gode løsninger for kontaktskapende arbeid og for å spre 
informasjon om nye medisiner og behandlingsmetoder.  

Delmål er: 

• finne former for kontaktskapende arbeid som fungerer godt når
diagnosen er sjelden,
personene bor spredt og behandlingen gir ulik effekt

• finne nyttige former for å innhente og oppdatert informasjon om
behandlingsmetoder for sjeldne nevromuskulære diagnoser
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• finne gode måter å spre informasjonen til medlemmer og andre
• Stimulere og motivere til forskning og utprøving av nye medisiner og

behandlingsmetoder for muskelsyke i Norge
• gjøre ansvarsfordelinger og finne samarbeidsformer mellom

medlemmer, fagpersoner og myndighetene slik at brukerperspektivet
kommer tydelig fram før vedtak, under behandling og i måling av nytte
og effekt.

2) Arvid Heiberg:
Utfordringer:

• Nye medisiner og behandling kommer og de er svært dyre
• metodevurdering er tidkrevende og det er vanskelig å skaffe data 

som er god nok for sjeldne grupper
• viktig ikke å splitte opp foreningen i undergrupper
• hvordan trygge og sikre at medlemmene får informasjon

Handlingspunkter: 
• Gjøre innsats som organisasjon overfor myndigheter (sammen med FFO)
• oppfordre medlemmer til å registrere seg i Muskelregistret (ny genetisk

utredning av «gamle» pasienter),
• ha tett kontakt med fagmiljøet

3) Andreas Berg:
Prioriteringer: Alvorlighetsgrad, Nytte, Ressursbruk
Utfordring: Godkjenning av nye medisiner ligger utenfor Forvaltningen
Råd: Lage veikart med mål underveis, bygge kompetanse, velge strategi
Pasientens stemme har troverdighet = erfaring og kompetanse, utnytte
dette sammen med fagmiljø

Andre del av samlingen var gruppearbeid med innspill av erfaringer fra 
deltagerne på Erfaringssamlingen. Deltagerne var tillitsvalgte og 
medlemmer i FFM og fagpersoner fra NMK-samarbeidet og 
Nasjonalkompetansetjeneste.  
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Spørsmålene under ble drøftet i grupper, og innspillene ble senere 
oppsummert (vedlegg nr. 2) og drøftet i møte for styrings- og 
referansegruppa. Drøfting og prioritering av hvilke tiltak 
Diagnoseprosjektet skulle foreslå for sentralstyret i FFM ble gjort i møte 
18.11.19, og fortsatte på helgesamlingen 17. – 19.01.2020. 

Spørsmål 1: Finne former for kontaktskapende arbeid som fungerer 
godt når diagnosen er sjelden, personene bor spredt og behandlingen 
gir ulik effekt. 

Spørsmål 2: En av utfordringene er: Hvordan kan vi spre informasjon til 
medlemmer, kommuneansatte, fastleger og til sykehusene slik at de vet 
hvor de finner relevant informasjon? 

Spørsmål 3: Finne nyttige former for å innhente og oppdatert 
informasjon om behandlingsmetoder for sjeldne 
nevromuskulære diagnoser. 

Spørsmål 4: Stimulere og motivere til forskning og utprøving av 
nye medisiner og behandlingsmetoder for muskelsyke i Norge 

Spørsmål 5: Finne gode måter å spre informasjonen til medlemmer og andre. 

Spørsmål 6: Gjøre ansvarsfordelinger og finne samarbeidsformer mellom 
medlemmer, fagpersoner og myndighetene slik at brukerperspektivet 
kommer tydelig fram før vedtak, under behandling og i måling av nytte og 
effekt. 

Spørsmål 7: Noen utfordringer er: Hvilke personer har vi tilgjengelig i og 
utenfor FFM? Har vi nok personer å spille på? Hvordan kan vi sikre at vi når 
flest mulig av FFMs medlemmer og andre?  

Konklusjon og anbefalinger 

Oppsummeringen av innspillene i gruppearbeidet på Erfaringssamlingen ble 
drøftet videre i styrings- og referansegruppa på møte 18.11.2019 og videre på 
helgesamlingen 17. – 19.1.2020. Vi kom frem til følgende konklusjoner og 
anbefalinger: 
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1. Opprette en lukket Facebookside om nye medisiner.  
Vi tenker oss at den kan brukes til alle nye medisiner som kommer. Hvilke 
medisiner eller nye metoder som det informeres om/diskuteres/er i fokus i 
gruppen, vil variere i forhold til aktuelle medisiner som godkjennes for de 
ulike diagnosene. Det er ønskelig å søke om ny deltidsstilling fra Hdir. til 
dette. 

2. Utsending av informasjonsbrev på e-post til alle medlemmer i FFM, en 
gang pr. mnd. Det er et ambisiøst mål, men bør satses på. 

3. Videreutvikle samarbeidet med fagmiljøene for nevromuskulære 
sykdommer, spesielt NMK-samarbeidet. Det er ønskelig med økt fokus på 
nye medisiner i samarbeidet. Det er mange og dyktige fagpersoner i 
miljøet, og interessen for feltet er økende nettopp pga nye medisiner og 
behandlingsmetoder. 

4. Prioritere konkrete tiltak i forhold til delmålene i Diagnoseprosjektet: 
a) Delta på minst en internasjonal fagkonferanse i året 
b) Lage en handlingsplan med prioriterte oppgaver for kommende periode 
c) Gi konkrete og avgrensete oppgaver til fylkeslagene og likepersoner – 
de kjenner til helsepersonell lokalt som kan være støttespillere 
d) Trekke FFMU tettere inn i samarbeidet med FFM og aktivitetene på 
sosiale medier, sammen må vi gi et ansikt til diagnosen(e) og hva det 
betyr å ikke få nye medisiner. 
e) Øke medlemstallet i FFM, styrke økonomien, samarbeide med 
legemiddelindustrien. 
f) Utnytte domene «muskelnytt.no»  som FFM har skaffet seg, og se alle 
tiltakene i sammenheng. For eksempel: Arbeidsgruppa for Muskelnytt, 
Arbeidsgruppa for nye medisiner og Diagnoseprosjektet. 
g) Lage en presentasjon av gangen for prosessen med godkjenning av nye 
medisiner 

Det vil være opp til Sentralstyret (SST) i FFM å behandle og beslutte om alle de 
foreslåtte anbefalingene eller deler av dem, skal prioriteres og gjennomføres. 
SST må også beslutte eventuell fremdriftsplan for gjennomføringen av 
anbefalingene. 

 

Er målet med prosjektet nådd? 
 

I prosjektbeskrivelsen er følgende punkter beskrevet som måloppnåelse for 
prosjektet. 
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• Måloppnåelse for prosjektet måles i at det er opprettet grupper for  
diagnoser, alder eller andre kriterier vi finner hensiktsmessig.  

• Det måles i at innhentet informasjon er lettere tilgjengelig for de som 
skal implementere og ivareta arbeidet etter prosjektperioden. 

• Det måles i at FFMs nettsider og Facebook har orienteringer om hvordan 
FFM jobber og hvilke tilbud vi gir innfor kontaktskapende arbeid for 
området nye medisiner og behandling. 

Vi har evaluert punktene med følgende kommentarer:  

Til prikkpunkt 1: 

Alle medlemmer i FFM kan knytte seg opp mot en spesifikk diagnose, slik at det 
er mulig å gi målrettet informasjon til aktuell diagnosegruppe. Det har skjedd 
uten at prosjektet har vært involvert. Men både på Landsmøtet og 
Erfaringssamlingen ble inndeling i diagnosegrupper og alder diskutert, uten at 
det ble løftet frem som en nyttig endring i organiseringen. Det ble pekt på at 
det hadde vært slik tidligere, og at man hadde valgt å gå bort fra slike grupper. 
 
Forslaget fra Diagnoseprosjektet er å opprette en lukket Facebookgruppe om 
nye medisiner. Det skal være et diskusjons- og informasjonsforum for 
medlemmene der det blir satt fokus på nye medisiner og metoder. Hva som er 
aktuelt vil variere knyttet til forskning om ulike nevromuskulære diagnoser, og 
nye medisiner og metoder som kommer på markedet. I en periode er det en 
medisin for en diagnose som er i søkelyset, og i en annen periode en annen 
diagnose og medisin.   

Til prikkpunkt 2: 

En av anbefalingen fra Diagnoseprosjektet er at samarbeidet med fagmiljøene 
for nevromuskulære diagnoser bedres. Kontakten spesielt med NMK-
samarbeidet i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, har vært 
etablert lenge. Men arbeidet for å utvikle og styrke samarbeidet er i gang, og 
kunnskapen og ressursene her skal løftes fram og tydeliggjøres for 
medlemmene i FFM. Her er det akkurat utarbeidet en ny budskapsplattform 
som ledd i dette arbeidet. 
Prosjektet anbefaler at FFMs informasjonssider lenkes opp mot 
diagnosebeskrivelser fra NMK-samarbeidet, samtidig som kompetansemiljøene 
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utfordres til å ha mer fokus rettet mot nye medisiner og nye metoder. 
 

Til prikkpunkt 3:  

Diagnoseprosjektet foreslår at alle medlemmer får et nyhetsbrev en gang pr. 
måned. Dette er et ambisiøst mål, men å satse på en slik aktiv måte for å nå 
medlemmene, har vi tro på at fører til bedre kontakt og engasjement med 
medlemmene.  
FFMU har en aktiv blogg som nyhetsbrevene kan linke opp til. Deres erfaring er 
at den ukentlige bloggen har skaffet flere medlemmer, og større aktivitet i 
ungdomsgruppa. Å bedre samarbeid mellom FFM og FFMU og rekruttere 
ungdommen inn i moderorganisasjonen, er et tiltak prosjektet mener vil tilføre 
engasjement og være kontaktskapende for medlemmene. Vi tenker at dette 
forslaget er i tråd med måloppnåelsen i første prikkpunkt. 

Vi tenker at forslagene fra Diagnoseprosjektet er i tråd med måloppnåelsen i 
prosjektet, selv om målene stadig flytter seg ved at fokus settes på bestemte 
områder. Det er fortsatt arbeid å gjøre, og i kjølvannet av et prosjekt dukker 
det opp behov for å videreføre arbeidet i nye prosjekter. Ikke minst er det 
behov for ressurser til å gjennomføre forslag om tiltak som blir løftet fram i 
diskusjoner blant deltagerne i prosjektet og i samarbeid med deltagerne i LPU. 

 

Plan for implementering og spredning 
Punktene under er tiltakene for å implementere og spre informasjon om 
Diagnoseprosjektet. 

• Spre Budskapsplatformen om Diagnoseprosjektet  
• 3 ulike oppslag i Muskelnytt  
• Facebook innlegg 
• Samarbeide med LPU som videreformidler informasjon til medlemmer i 

FFM 
• Framlegg av resultatene fra Diagnoseprosjektet på landsmøtet 19. – 

21.6.2020 
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Vedlegg 1 Prosjektsøknaden 
 

 

Frivillig arbeid mv.  –  

Prop 1 S Helse- og omsorgsdepartementet, 2019, kap. 0761 post 71 (17,5 mill.) og kap. 0769 post 70 
(1,5 mill.) 

Navn og adresse:  Foreningen for muskelsyke (FFM), Fekjan 7F, 1394 Nesbru 
Organisasjonsnummer:  870 149 042  
Kontonummer:   7874.06.26255  
Kontaktperson:  Tone I. Torp 

 

Informasjon om søker  

FFM er interesseorganisasjon personer med sjeldne nevromuskulære sykdommer og deres   
pårørende. For tiden representerer vi mer enn 50 av ca. 200 sjeldne nevromuskulære  
diagnoser. Diagnosene gir muskelsvekkelser og kan variere fra knapt synlig  
funksjonsnedsettelse til behov for assistanse til alle gjøremål. Felles for alle diagnosene er 
varig nedsatt muskelkraft og at det ikke finnes helbredende behandling. Vårt arbeid har i alle år hatt  
fokus på informasjon om å leve med diagnosene. Alle deler en felles skjebne – at det inntil nokså  
nylig ikke har vært medisiner å få. Aktiv livshjelp og plass til forskjeller er våre motto. 

De siste årene er det utviklet persontilpasset medisin for Pompes, Duchenne 
muskeldystrofi og Spinal muskelatrofi (SMA), blant annet. Det er likevel slik at medisinen ikke kan 
brukes eller gir målbar effekt for alle med diagnosene. Medisinene er også svært 
dyre fordi utviklingskostnader fordeles på få pasienter i Norge og på verdensbasis. Dette  
gir FFM nye og store utfordringer knyttet til arbeidet mot myndighetene og  
helseinstitusjonene, og ikke minst opp mot våre egne medlemmer som blir utålmodige og frustrerte  
over manglende behandlingstilbud. 

Det viktigste for oss er likevel barn, unge, voksne og eldre som lever med en av diagnose  
som nå kan medisineres. Håpet om å forsinke eller stanse muskelsvekkelsen og/eller  
bedre lungekapasiteten er stort, men medisinene hjelper ikke alle. FFMs informasjons- 
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og likepersonsarbeid får helt nye utfordringer. Vi må glede oss sammen med dem som  
kjenner effekt av medisinene og vi må sørge med dem som ikke opplever effekt. Vi ser  
store utfordringer når helsepersonell må ta avgjørelsen med å avslutte behandlingen  
fordi effekten ikke er målbar. Familiers håp knuses. Helsepersonell må formidle  
vanskelige avgjørelser. FFM må finne måter å være til stede på, som kan bidra til gode  
prosesser. 

 

Søkerens formål med tilskuddet 

Tilrettelegge for kontaktskapende arbeid knyttet til nye medisiner og behandlingsmetoder. 

I prosjektet vil vi finne ut hvordan FFM kan: 

o involvere medlemmer og likepersoner best mulig for å finne gode måter å ivareta alle  
med ulike diagnoser 

o engasjere flere tillitsvalgte og fagpersoner slik at rett medisin og behandling blir 
tilgjengelig og gis til rett tid 

o bidra slik at personer med sjeldne nevromuskulære diagnoser kan leve gode liv i spennet 
mellom gleden over at nye medisiner hjelper noen, og sorgen over at medisinene ikke 
hjelper alle. 

Prosjektbeskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 

o FFM søker om 30% stilling i prosjektet for 2019. 
 Stillingen fordeles på prosjektleder 20% og informasjons- og  

kommunikasjonsmedarbeider 10%.  
o Det opprettes ei referansegruppe bestående av unge og eldre medlemmer som er  

engasjert i dette temaet.  
o Det opprettes ei styringsgruppe bestående av tillitsvalgte og fagpersoner i  

kompetansetjenesten. 
o Det arrangeres en Erfaringssamling 

Prosjektleder i samarbeid med styringsgruppe og referansegruppen lager en oversikt over hvilke  
medisiner som tilbys eller som er under utprøving i Norge og tilsvarende i EU, samt  
hvordan norske og europeiske myndigheter jobber med behandlingstilbud til sjeldne diagnoser  
generelt og muskelsyke spesielt. Prosjektet må utvikle prosedyrer for å holde  
FFM oppdatert om utviklingen av nye medisiner og hvor langt forskningen til enhver tid er  
kommet. Vi kjenner til deler av dette store feltet, men for å sikre at vi har rett bakgrunn for det  
videre arbeidet må nyere og mer dekkende informasjon innhentes.  
 
Nasjonalt arbeides det med en plan for sjeldne diagnoser og det vurderes om «sjelden» fortsatt skal  
defineres som at 1 av 10.000 personer har diagnosen eller 1 av 2.000 som i Europa. Dette arbeide må  
prosjektet følge med på, gi innspill til og vurdere konsekvensen av.  
 
FFMs medlemmer har mange ulike og sjeldne diagnoser. Å ha en sjelden diagnose er ensbetydende  
med at få eller ingen i nærmiljøet kjenner diagnosen eller har hørt diagnosenavnet. Det gjelder også  
helsepersonell. For å kunne gi et likeverdig tilbud til personer med sjeldne diagnoser har vi  
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kompetansetjenesten for nevromuskulære diagnoser (NMK), som er en del av Nasjonal  
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). De blir viktige samarbeidspartnere i dette  
prosjektet. Vår erfaring er likevel at det er foreningene eller enkeltpersoner som må kjempe for  
tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder. Det mener vi kom klart frem i kampen for å få  
Spinraza tilgjengelig for personer med SMA. Blant personer med SMA er det mange dyktige og meget  
ressurssterke personer. Deres kamp viser at enkeltpersoners innsats er viktig. Samtidig gjør det oss  
bekymret at enkeltpersoners kamp blir så avgjørende. Tilgangen til helsetjenester og medisinsk  
behandling bør være lik for alle og ikke et resultat av hvordan enkelte ressurssterke stemmer når  
fram med sitt budskap. 
 
I fremtiden vil persontilpasset medisin og behandling øke. FFMs diagnoser vil alltid være sjeldne.  
Utviklingskostnadene for nye behandlingsmetoder og medisiner fordeles på få personer med den  
spesifikke genetiske varianten av den sjeldne diagnosen. Dermed vi alltid medisinene bli dyre. Det vil  
alltid være få personer som grunnlag for å måle effekten av medisinen.  
 
For FFM er dette prosjektet avgjørende for å kunne planlegge målrettet og korrekt informasjon og  
medlemsrettet tiltak fremover.  
En del av prosjektet vil være å vurdere om det er grunnlag for å opprette grupper for de enkelte  
diagnosene, for ulike aldre eller andre typer grupper. 
Hva vil være mest hensiktsmessig? Hvilken rolle skal slike grupper eventuelt ha i foreningen? Disse og  
flere spørsmål er det viktig å vurdere og å finne svar på. Vi ønsker at FFM skal være  
interesseorganisasjonen for alle nevromuskulære diagnoser fordi det er få personer med hver  
diagnose. Mange av medlemmene har sammenfallende utfordringer knyttet til muskelsvekkelse og  
følgetilstander. 

Vi ser med bekymring på tendensen til at enkeltdiagnoser danner sine egne organisasjoner for å  
kjempe for diagnosespesifikk behandling. Det vil i lengde svekke arbeidet både helsefaglig og  
organisasjonspolitisk for muskelsyke da det i Norge finnes fra 1 til noen titalls personer med den  
enkelte diagnosen. Vi frykter oppsplitting i mange små organisasjoner og vi trenger derfor støtte til å  
jobbe med utfordringene knyttet til å rette fokus på kun en diagnose i perioder. Erfaringer fra  
Spinraza for SMA tilsier at store ressurser må settes inn, noe som ikke er bærekraftig i lengden.  
 
Å innhente informasjon som grunnlag for å implementere og ivareta medlemsrettet arbeid er  
nødvendig. Det vil åpne for at tillitsvalgte og likepersoner får god hjelp i det sentrale og lokale  
arbeidet. Fylkeslagene i FFM vil kunne bruke materialet på sine lokale samlinger. Sentrale  
likepersoner og tillitsvalgte trenger denne informasjonen for å forstå hvordan de kan påvirke  
myndighetene.  

FFM har god erfaring med å samle medlemmer og andre interesserte til Erfaringssamlinger. Det  
mener vi er viktig også i dette prosjektet. På samlingen vil vi presentere nåsituasjonen og fortelle det  
vi vet om fremtiden. Vi vil innhente bred kunnskap om å leve med de ulike diagnosene. Vi ønsker  
også å bruke samlingen til å finne ut hvem som kan engasjere seg i dette arbeidet videre, hvem vi kan  
kontakte ved behov, hvem som er gode forhandlere og hvem som ønsker å drive kontaktskapende  
arbeid blant våre medlemmer. Informasjonsarbeidet ønsker vi skal ledes fra FFMs administrasjon,  
men vi trenger frivillige som kan fortelle sine historier og bidra til økt forståelse for nevromuskulære  
diagnoser.  
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Fordi diagnosene er sjeldne vet heller ikke myndighetene hvordan det er å leve med en  
nevromuskulær diagnose. Det er det bare de som lever med sykdommen som kan fortelle om.  
Hvordan vi presenterer behovene for behandling har betydning for avgjørelsene myndighetene skal  
ta. Samtidig har det betydning for de som skal leve videre med eller uten medisiner.  
 
Forskningsinstitusjoner andre steder i verden legger ut informasjon på internettet. Mange blir  
dermed utålmodige og forstår ikke hvorfor det tar lang tid å få medisinene til Norge. Det er viktig å  
forstå gangen i hvordan nye medisiner blir tilgjengelig i Norge . Det offentlige legger føringer for å  
avgjøre nytte, kostnad og effekt. Mange instanser er involvert, mange retningslinjer skal følges og  
skjønn skal utøves. Mye må settes i system for å gjøre det oversiktlig for medlemmer og andre. Her  
nevner vi noe av det FFM må forholde seg til: 

• European medicines agency 
• Statens legemiddelverk  
• Beslutningsforum for nye metoder 
• Departement og direktorat 
• Helse- og omsorgskomiteen på stortinget 
• Legemiddelfirmaer 
• Prioriteringsmeldingen 
• Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser 
• NKSD, strategiplan 2017-2021 
• Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021 

På FFMs nettsider, Facebook og i Muskelnytt vil prosjektet fortløpende orientere om hvordan FFM  
jobber i prosjektet og hvilke tilbud vil satse på å gi. 

Dette prosjektet skiller seg fra FFMs likepersonsarbeid fordi vi heretter må  
formidle kvalitetssikret informasjon om eventuell nytte og bivirkninger av nye medisiner og  
nye behandlingsmetoder. Med tilgang til nye medisiner må FFM tilegne seg denne kunnskapen og  
bygge opp arenaer for å informere og ivareta medlemmene. Dette er et tidskrevende og  
ressurskrevende arbeid. 

Budsjett og Finansieringsplan 

Se vedlagte budsjett. 

Egenfinansiering 

20-30 frivillige likepersoner, tillitsvalgte og medlemmer vil bidra med egeninnsats. Den 
dugnaden beregnes som en del av finansieringen og summen fremkommer i budsjettet. Vi beregner  
et gjennomsnitt på 25 timer per måned fra mars til desember 2019. 

 

Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må 
inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner. 
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FFM er en interesseforening for personer med sjeldne nevromuskulære diagnoser, deres pårørende  
og andre interesserte. Vi har 1.550 medlemmer, 13 fylkeslag og en ungdomsorganisasjon, FFMU.  
 

Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og 
måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke 
autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen). 

FFM har lang erfaring med at ansatte og tillitsvalgte gjennomfører prosjekt. FFMs kontrollkomite,  
ekstern statsautorisert revisor og sentralstyret sikrer korrekt rapportering og måloppnåelse.  

Hvilke mål (og evt. delmål) prosjektet har 

Målet er å finne gode løsninger for kontaktskapende arbeid og for å spre informasjon om nye  
medisiner og behandlingsmetoder.  
 

 

Delmål er: 

• finne former for kontaktskapende arbeid som fungerer godt når diagnosen er sjelden,  
personene bor spredt og behandlingen gir ulik effekt 

• finne nyttige former for å innhente og oppdatert informasjon om behandlingsmetoder for  
sjeldne nevromuskulære diagnoser 

• finne gode måter å spre informasjonen til medlemmer og andre 
• Stimulere og motivere til forskning og utprøving av nye medisiner og behandlingsmetoder for  

muskelsyke i Norge 
• gjøre ansvarsfordelinger og finne samarbeidsformer mellom medlemmer, fagpersoner og  

myndighetene slik at brukerperspektivet kommer tydelig fram før vedtak, under behandling  
og i måling av nytte og effekt. 

Hvordan prosjektet skal bidra til måloppnåelsen for tilskuddsordningen (jf. pkt. 1 og pkt. 6) 

Dette prosjektet fremmer og styrker FFMs informasjons- og kontaktskapende arbeid fordi det bidrar 
til å styrke fellesskapet blant personer med ulike diagnoser. Prosjektet legger til rette for nødvendig 
informasjon og oppfølging for å holde foreningen samlet. Det mener vi er det beste for personer med 
sjeldne nevromuskulære diagnoser. 

 

Hvordan søker skal arbeide for å nå prosjektets mål 

For å nå prosjektets mål vil FFM ansette en prosjektleder og en medarbeider som får  
ansvar for å gjennomføre prosjektet i henhold til denne søknaden. Ved å opprette ei  
referansegruppe som representerer flere diagnoser og er sammensatt av unge og eldre  
får prosjektet nødvendig variert informasjon. Styringsgruppa vil være med å gjøre prioriteringer og 
kvalitetssikre faginformasjon. Det er også behov for å invitere til en  
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Erfaringssamling. Samlingen vil gi bredde og erfaringer i forhold til å jobbe i spennet  
mellom gleden over medisiner som hjelper og sorgen over at medisinene ikke hjelper. 

Hvordan måloppnåelsen skal måles og evalueres 

Måloppnåelse for prosjektet måles i at det er opprettet grupper for  
diagnoser, alder eller andre kriterier vi finner hensiktsmessig.  
Det måles i at innhentet informasjon er lettere tilgjengelig for de som skal implementere og ivareta 
arbeidet etter prosjektperioden. 
Det måles i at FFMs nettsider og Facebook har orienteringer om hvordan FFM jobber og hvilke tilbud 
vi gir innfor kontaktskapende arbeid for området nye medisiner og behandling. 

Utfyllende fremdriftsplan 

• Mars: Sentralstyret gjør ansettelsene og igangsetter prosjektet  
• April: Opprette referansegruppe og styringsgruppe. Innhente informasjon om prosedyrer for  

utvikling, godkjenning og bruk av ulike medisiner og behandlingsmetoder. Gjennomføre  
styringsgruppemøte. 

• Mai: invitere til Referansegruppemøte. Forberede Erfaringssamlingen. Forberede 
informasjon og oppgaver knyttet til FFMs landsmøte. Systematisere innhentet informasjon. 
Informere på nettsider og Facebook. 

• Juni: Delta på og engasjere delegatene på FFMs landsmøte. Jobbe med å finne medlemmer 
som vil engasjere seg i arbeidet. Invitere til Erfaringssamling høsten 2019. Gjennomføre 
referansegruppemøte. Informasjon i Muskelnytt nr. 2. 

• Juli – august: Sommerferie. Systematisere innhentet informasjon. Samtaler med medlemmer 
med ulike diagnoser. Detaljplanlegge Erfaringssamlingen. 

• September - oktober: gjennomføre Erfaringssamlingen og styringsgruppemøte. Legge planer 
for framtidig informasjons- og kontaktskapende arbeid.  

• November – desember: Ferdigstille planene som implementeres i FFM. Rapportere. 
Informere i Muskelnytt nr. 4 og i alle FFMs medier. 

Liste over samarbeidspartnere 

Naturlige samarbeidspartnere vil være kompetansetjenesten og interesseorganisasjoner  
som kjenner til de utfordringene vi her har skissert. 

Plan for implementering og spredning 

Ved at FFMs informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider er involvert i prosjektet  
ivaretar vi behovet for at prosjektet er godt kjent i administrasjonen og at  
implementering skjer fortløpende. FFMs nettsider blir hovedbasen for spredning av  
informasjon. Egne faner for Diagnoser og Team gir lett tilgjengelighet.  
FFMs tidsskrift Muskelnytt vil presentere prosjektet og følge opp med informasjon i fremtiden. 
Nyheter i kortform vil FFM publisere på facebooksidene, med henvisning til nettsidene.  
Vi vil også oppfordre våre samarbeidspartnere til spre informasjon om prosjektet. 
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Vedlegg 2 Erfaringssamlingen 
 

Resultatene fra gruppearbeidet på Erfaringssamlingen 12.10.2019 

Spørsmål 1: Finne former for kontaktskapende arbeid som fungerer 
godt når diagnosen er sjelden, personene bor spredt og behandlingen 
gir ulik effekt. 
 

Facebookgrupper 

Alle gruppene tar opp bruk av sosiale medier som en viktig kilde i det 
kontaktskapende arbeidet i foreningen. Facebookgrupper blir fremhevet, og 
problemstillinger rundt disse blir diskutert. Slik som: kan lukkede grupper være 
knyttet til foreningen? Kan FFM spre info i grupper som eksisterer og er 
opprettet av frivillige? Hvem kan/skal administrere gruppene? Hvor mange 
grupper kan en ha uten at en mister oversikten? Bør det opprettes egne FB 
grupper for likepersoner? 

Nettsider 

Oppdaterte og brukervennlige nettsider med linker til gode nettsteder som 
holder seg oppdatert, blir foreslått. Her kan en gjengi hovedpunktene på egne 
nettsider, fremfor å holde disse oppdatert på forskning og 
legemiddelutprøving. 

Kontakt med lignende organisasjoner 

Samarbeid med lignende organisasjoner både i Norden og andre land blir 
nevnt. Det er også viktig med relasjonsbygging både mot fagpersoner, industri 
og andre pasientorganisasjoner. 

Ny medlemmer og ungdom 

FFM må prioritere, ha klare mål og jobbe med utvalgte tema fra år til år. Være 
aktive og ta kontakt med nye medlemmer. Invitere dem inn i lokalforeningenes 
arbeid og tilbud. 

Samarbeid med fylkeslagene om tema for fagkvelder ble foreslått, og 
kombinere sosialt samvær med relevante faglige tema. Tilby arrangementer og 
informasjon som gir mestringsopplevelser for medlemmene. Et annet forslag 
var nærmere samarbeid med FFMU om tiltak for ungdom. 

Muskelnytt 
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Spørsmål 2: En av utfordringene er: Hvordan kan vi spre informasjon til 
medlemmer, kommuneansatte, fastleger og til sykehusene slik at de vet 
hvor de finner relevant informasjon? 
 

Muskelnytt og Nettsteder 

Det blir igjen påpekt viktigheten av å bruke sosiale medier i 
informasjonsarbeidet, og det understrekes at nettsteder og annen relevant 
informasjon FFM henviser til, må være av god kvalitet.  

I Muskelnytt kan det f.eks lages en artikkelserie med info om tillitsverv, 
behovet for å dele på oppgavene slik at man gjør litt hver.  

Det foreslås også at Muskelnytt brukes mer aktivt overfor fagfolk, og at det 
trykkes mer om forskning og behandling i bladet. 

NMK-samarbeidet 

Det blir reist spørsmål om NMK-samarbeidet kan sende ut info 

 

Informasjonsspredning 

På dette spørsmålet kom det opp mange konkrete forslag til hvordan man kan 
jobbe for å få ut kunnskap og informasjon. 

• Spre info om FFOs Rettighetssenter 
• Prosjekt «utsendelse av informasjon til 

spesialisthelsetjenesten/kommuner» 
• Reklame på reklamefri dager i media 
• Bruke lokalforeningene mer til å spre info på en organisert måte, De 

kjenner fagfolkene lokalt og vet hvem man kontakte. 
• Kartlegge hvem vi kan henvende oss til og få oversikt over hvor de 

sterke/svake miljøene befinner seg. 
 

Spørsmål 3: Finne nyttige former for å innhente og oppdatert 
informasjon om behandlingsmetoder for sjeldne 
nevromuskulære diagnoser. 
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FFM må prioritere deltagelse på viktige nasjonale og internasjonale arenaene 
hvor den siste forskning presenteres. F.eks TREAT-MND konferansene. Der 
deltar både fagpersoner, industri og brukerorganisasjoner.  

FFM må finne samarbeidspartnere innen søsterorganisasjoner både i Norden 
og internasjonalt, og blant ledende fagpersoner både i Norge og utlandet. 

FFM må spesielt følge med på pålitelige amerikanske, britiske og andre 
europeiske forsknings- og behandlingssider på nettet. 

FFM mener det er behov for formelt samarbeids-, informasjons- og 
utvekslingsplattformer mellom FFM og fagmiljøene i Norge 

FFM må høyne statusen til Muskelnytt 

Økonomien til foreningen er viktig for å få gjennomført disse tiltakene, og 
arbeid for å bedre den må også prioriteres. 

Spørsmål 4: Stimulere og motivere til forskning og utprøving av 
nye medisiner og behandlingsmetoder for muskelsyke i Norge 
 
En viktig jobb FFM kan bidra med er å øke dekningsgraden i 
Muskelregistret. Oppmuntre personer som har fått diagnosen for 
lenge siden til ny genetisk utredning, og registrering. 
Involvere brukerne og sørge for at deres erfaringer og 
synspunkter kommer fram i all forskning om NMD. 
Være pådrivere for behandling, forskning og utprøving av 
interesse og relevans for muskelsyke. 
FFM bør presentere medisiner, ikke anbefale og oppfordre, men 
gi tilbud om å delta. 
Utfordre gamle tabuer, forske på bruk av cannabis mot smerter 
ved NMD, og legge vekt på om gamle medisiner for andre, kan 
brukes på FFMs diagnoser. 
FFM må følge med på hva som gjøres i utlandet, og fronte det i 
Norge 
Ha tettere kontakt med legemiddelindustrien og lære mer om 
hva de jobber med innen sjeldenfeltet. 
 
Spørsmål 5: Finne gode måter å spre informasjonen til medlemmer og andre. 
 

Dette spørsmålet er i stor grad dekket av de foregående spørsmålene, og 
gruppene har henvist til det de har svart der. 
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I tillegg ble dette spørsmålet stilt: 

• Kan vi få økonomisk støtte fra legemiddelfirma til årlige møter for 
likepersoner? 

 
 
Spørsmål 6: Gjøre ansvarsfordelinger og finne samarbeidsformer mellom 
medlemmer, fagpersoner og myndighetene slik at brukerperspektivet 
kommer tydelig fram før vedtak, under behandling og i måling av nytte og 
effekt. 
 
NMK-samarbeidet er for lite kjent, så dette må tydeliggjøres og styrkes. Det 
er viktig å ha et tett samarbeid inn mot NMK-samarbeidet og 
behandlingsmiljøene på de store universitetssykehusene. 
 
Det er viktig å jobbe i forkant av legemiddelprosesser. Hvordan kan FFM 
komme i posisjon for å delta i disse prosessene inn mot sykehusinnkjøp, SLV 
og Beslutningsforum? 
 
Kan det lages pakkeforløp for sjeldne sykdommer på lik linje med 
kreftpasienter? 
 

FFM må bli flinkere til å kontakte politikere og komiteer og fortelle om vår sak. 

FFM må bli flinkere til å holde kontakt med våre representanter i nasjonale råd 
og utvalg slik at de blir bedre i stand til å gjøre FFMs synspunkter og behov 
kjent. 

FFM må arbeide for å få inn ungdom interessert og mer aktiv inn i 
organisasjonen, og opp vi må også spille mere på tillitsvalgte sentralt og lokalt. 

Spørsmål 7: Noen utfordringer er: Hvilke personer har vi tilgjengelig i og 
utenfor FFM? Har vi nok personer å spille på? Hvordan kan vi sikre at vi når 
flest mulig av FFMs medlemmer og andre?  

 
Det er et spørsmål om prioritering, vi kan ikke gjøre alt på en gang. 
FFM sentralt og lokalt må samkjører arbeidet bedre og utnytte synergieffekten 
av det vi gjør, og fordele arbeidsoppgaver. 
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Vi representerer et mangfold av diagnoser – vi må utnytte den kunnskap den 
enkelte diagnosegruppen sitter inne med om sin egen sykdom. Vi må slipe dem 
til. 
Vi når nok de fleste av medlemmene med info, men vi må friste dem til å bli 
mer aktiv og ta en større interesse i selv å bidra. Kan SST gi konkrete 
avgrensede oppgaver til fylkeslagene og likepersoner? 
Vi må bygge opp en kontaktflate med politikere som vil tale vår sak- Igjen – vi 
må få til et bedre samarbeid med fagmiljøene. - Vi må bli flinkere til å kontakte 
media. 
Vi må opprettholde brukerrepresentantene vi har og styrke 
kontoret/administrasjonen 
Informasjon om enkelte diagnoser kan spres på Helsenorge.no. 
Kan vi bli deltagere i Interesseorganisasjonen for nevrologi? 
 

 

Vedlegg 3 Referater 
Referat fra møte i styringsgruppa for «Diagnoseprosjektet» 2.6.2019 
 

Del 1   

Tilstede: Line Wåler, Tone Torp og Karin Rønningen 

Del 2 

Tilstede: Tone Torp, Ingeleiv Haugen, Arvid Heiberg og Karin Rønningen  

 

1. Rolle og oppgaver for styringsgruppa 

Styringsgruppa opptrer som prosjekteiere og skal p 
 

åse at prosjektleder gjennomfører prosjektet etter prosjektbeskrivelsen og mandatet i 
prosjektet.   
Styringsgruppa består av: Tone Torp, Line Våler, Ingeleiv Haugen og Arvid Heiberg. 
Oppgave: 
Line forespør ny leder i FFM om hun ønsker å delta.  

 

2. Gjennomgang av revidert framdrifts- og milepælsplan.  
Revidert framdriftsplan ble gjennomgått. I forhold til den opprinnelige framdriftsplanen 
er prosjektet litt forsinket. Dette skyldes først og fremst sent svar på prosjektsøknaden 
fra Helsedirektoratet. 
Revidert framdriftsplan: 
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Milepæler Tidsfrist 
presentere prosjektet på landsmøtet  1.6.19 
1. møte med styringsgruppa 2.6.19 
1. møte med referansegruppa  20.6.19 
planlegging av erfaringssamlingen 30.9.19 
gjennomføre erfaringssamlingen 11.10.19 
bearbeide og drøfte resultatene fra erfaringskonferansen 1.12.19 
Sluttrapporten ferdig 31.3.20 

 

3. Forslag til representanter i referansegruppa 
Følgende representanter ble foreslått: 
Karin Kristiansen, Herman Holthe, Torill Knutsen-Øy, Gabriell W. Hoff, Tonje Larsen og 
Kristine Synnes.  
I del 2 av møtet ble i tillegg Gunn Aas Shaw foreslått. 
Oppgave: 
Prosjektleder sender e-post til de foreslåtte med info og spørsmål om de vil delta i 
referansegruppa. 
 

4. Forslag til deltagere på erfaringskonferansen 
Saken ble drøftet, og vil bli tatt opp igjen på neste møte i styrings- og referansegruppa. 
Det er viktig med bred representasjon på erfaringskonferansen.   
Oppgave: 
Line søker legemiddelfirma om støtte for å dekke egenandelen som er satt opp i 
budsjettet. 
Sjekker hvilke regler som gjelder for legemiddelfirmaene. 
 

5. Møteplan 
Tidspunkt for neste møte ble drøftet, og prosjektleder forespør om det er ledig 
møtelokale på Frambu 20.6.19. Tidspunkt for erfaringskonferansen er 12.10.19, og så vil 
det være behov for møte etter denne. 
 

6. Endring for prosjektmedarbeider. 
Prosjektmedarbeider Tollef Ladehaug har fått andre oppgaver, og vil ikke være knyttet til 
prosjektet som tidligere antatt. Line Wåler går inn på timebasis som erstatning for han. 
Tone attesterer regninger og har budsjettoppfølging. 

 
Del 2 av møtet 
  
Arvid fremhevet og roste prosjektbeskrivelsen, og nødvendigheten av prosjektet. Han 
viste til ett nytt genterapimedikamenter som akkurat er godkjent i USA, og som ytterlig 
aktualiserer prosjektet. Han arbeider også med en fagartikkel om «Sjeldne diagnoser og 
nye medisiner/behandling.» 
Vi trakk fram innspill fra landsmøtedelegatene, og kommenterte nødvendigheten av å 
begrense prosjektet til å gjelde nye medisiner og behandlingsmetoder. Dette ble også 
kommentert i del 1 av møtet.  
Oppgave: 
Arvid skal i møte med nevrologer torsdag 6.6, og orienterer om prosjektet der.  
Det er også aktuelt at han orienterer om nye medisiner og fagartikkelen på neste møte 
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for styrings- og referansegruppa. (20.6.19) 
Lage oversikt over hvilke medisiner som tilbys eller er under utprøving 
 
   

Spørsmål det er aktuelt å ta med videre: 
 

Får jeg den til enhver tid best mulig behandlingen? 

Hvordan går det med dem som er under behandling? 

Samarbeid med Kompetansetjenesten er viktig, og vi må utfordre dem i forhold til oppdatert 
kunnskap om nye medisiner og behandlingsmetoder, forskning og utprøving som foregår. 

 

3.6.2019 

Karin, ref. 

 
Referat fra møte i styringsgsruppa og referansegruppa for «Diagnoseprosjektet» 20.6.2019 
 

Sted: Frambu, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud. 

Tilstede: Patricia Melsom, styreleder i FFM 

Styringsgruppe 

Karin Rønningen 

Arvid Heiberg 

Tone I. Torp 

Ingeleiv Haugen 

Line Wåler 

Referansegruppe 

Karin Kristiansen 

Torill Knutsen-Øy 

Gunn Aas Shaw (kunne ikke delta på møte.) 

Mangler representant fra FFMU/ungdom, Patricia følger opp med å finne en fra 

FFMU. 

Hvilke medisiner og behandlingsformer er på trappene v/Arvid. 

Presentasjonen ble delt ut. 

Nytt genterapeutisk middel ble godkjent av FDA i mai 2019. 
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Det er en lang prosess med å godkjenne nye medisiner, og det er vanskeligere å få 

godkjent nye medisiner for sjeldne diagnoser. 

Muskelregisteret er viktig for å kunne finne pasienter som er korrekt utredet. 

FFM må jobbe for å få flere til å registrere seg i Muskelregisteret, registeret står i fare 

for å bli nedlagt. 

Det anbefales at FFM får til et tett samarbeid med nevroforening eller 

muskelnettverk. 

Den faglige utfordringen bør ligge hos dem. 

Presentasjon av prosjektet med målet og delmål v/Karin R. 

 

2 

Presentasjonen ble delt ut. 

Viktig at prosjektet forankres i FFM, prosjektet gir anbefalinger til FFMs sentralstyre, 

som avgjør om forslagene skal gjennomføres. 

Prosjektet er åpent for alle – synligjøre at vi står sterkere sammen 

Prosjektbeskrivelse sendes ut med referatet. 

 

Hva kan FFM ivareta i forhold til sine medlemmer? 

 Erfaring med ikke å få medisin 

 Hvilken instanser for på virkning, og hvordan påvirke? 

 Bakgrunnsmaterialet i forhold til hvordan diagnosegruppene var før, midler 

osv. 

 Spørre/undersøke med NHF sentralt hvordan organiserer/finansierer sine 

diagnosegrupper? 

 Hvor mange steder kan våre medlemmer være organisert for å få 

statstøtte.kan man f.eks ha lokallag for cmt? Slik at FFM kan bistå cmt for 

facebokk eks? 

 Muskelregisteret 

 Vil man etter hvert få lov til å si nei til medisin, men allikevel få bpa? 

 Hvordan påvirke sine barn? 

 Cannabis – hvor i godkjenningsløypa er den? Forskning? 
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 Hvordan ønsker medlemmene å få informasjon ? 

 Hvordan oppfordre til forskning? 

 hvordan bli med i klinisk forskning? 

 Prosjekt på Haukeland- koble inn? Forskningsrådet-nevro 

 

Inviteres til samlingen 

NMK nettverket 3? 

SST (11) 

Neste møte på skype eller hangouts: tirsdag 27.august kl 10.00 

 
 
Referat fra møtet (VK) i styrings- og referansegruppa 27.8.2019 
 

Tilstede: Arvid Heiberg, Tone Torp, Ingeleiv Haugen, Torill Knutsen-Øy, Line Våler, Patricia Melsom og 
Karin Rønningen 

Forfall: Karin Elisabeth Kristiansen og Gunn Shaw (trukket seg fra referansegruppa) 

Referent: Karin Rønningen 

 

 

1. Møteinnkallingen ble godkjent 
 

2. Referat fra møte 20.6.2019 ble godkjent med tilføyelse om at Ingeleiv Haugen også deltok på 
møtet. 
 

3. Hva har skjedd siden forrige møte? 
a. Invitasjon til erfaringssamlingen er sendt ut 
b. Definisjonen av hva som er en sjelden diagnose er endret 
c. Strategien for sjeldne diagnoser er under utarbeiding. 
d. Medisinsk bruk av cannabis. Status. 
e. Kort om deltagelsen på Arendalsuka (Arvid) 
f. Noe aktuelt fra «Aktiv uke»? 
 
Punktene over ble gjennomgått og kommentert: 

a. Det er få påmeldte til erfaringssamlingen, og vi bør rekruttere flere deltagere. Tar opp 
dette under punkt 4 på dagsordenen. 

b. Definisjonen er endret fra 1:10 000 til 1:2000 i brev av 24.juni 2019. 
c. Det arbeides med en nasjonal strategi for sjeldne diagnoser som skulle være ferdig 

1.12.2019, men tidsplanen for dette arbeidet er endret. 
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d. Arbeidet med godkjenning av medisinsk bruk av cannabis er i gang. Vi følger med og viser 
engasjement i arbeidet. * 

e. Både medisinsk bruk av cannabis og problemstillinger rundt endringen av definisjonen av 
sjeldne diagnoser var opp til diskusjon på Arendalsuka. 

f. Aktiv uke» var veldig aktiv, men «Diagnoseprosjektet» ble luftet av Tone. Hun ba 
deltagerne gi oss tilbakemelding om ting de opplever som viktig at prosjektet tar opp. 
Det var også deltagere vi kan invitere med på Erfaringssamlingen.  
 

4. Erfaringskonferansen 
a. Påmeldingen – har vi for få deltagere? Hvordan kan vi i så fall rekruttere flere? 
 
Vi gikk igjennom listen med påmeldte, og mange nye forslag kom opp. Karin sender ut 
invitasjon når hun får e-post adresser, og de som kjenner de foreslåtte tar personlig kontakt 
og oppfordrer dem til å melde seg på samlingen. Se fordelte oppgaver i lista som Tone laget i 
møtet. (Tone sender ut denne) 
 
 
b. Utkast til program for erfaringskonferansen – innspill og kommentarer. 
 
Rammen ser ok. ut, og vi jobber videre med detaljene. Line avklarer tittel og tidsbehov for 
innlegget til Andreas Berg. Det er viktig at deltagerne får komme med innspill og drøfte 
problemstillingene rundt hvordan foreningen skal forholde seg til og få gjennomslag for bruk 
av nye medisiner og behandlingsmetoder. 

 
 

5. Eventuelt 
Gunn Shaw har trukket seg fra referansegruppa grunnet sykdom. Tone tar kontakt med 
representant i Finnmark for å erstatte G.Shaw. Patricia holder kontakt med FFMU for å få inn 
ungdomsrepresentant. 
 

6. Forslag til møtedato for neste møte: 
Onsdag 25.9.2019, kl. 10.00 på Hangout 
Gi beskjed hvis dette ikke passer  

 

* Torill opplyste etter møtet at Folkehelseinstituttet har gitt ut en bok som heter 
Cannabisboken. Torill får tak i denne. 

 
Referat fra møtet i styrings- og referansegruppa 25.9.19 
 
Tilstede på Hangouts: Tone Torp, Line Wåler, Patricia Melsom, Arvid Heiberg, Ingeleiv Haugen, Karin 
Elizabeth Kristiansen, Torill Knutsen-Øy og Karin Rønningen 
Referent: Karin Rønningen 
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1. Innkalling ble godkjent 
 

2. Referatet fra 27.8.19 ble godkjent 
 

3. Gjennomgang av programmet.  
Programmet ble gjennomgått med følgende innspill: 
Gruppene bør organiseres i 4 grupper med en deltager fra styringsgruppa i hver av 
dem.  Disse vil ha i oppgave å holde tidsplan slik at alle spørsmål blir besvart, holde 
diskusjonen på sporet innenfor prosjektbeskrivelsen, fange opp alle relevante innspill 
og sørge for referat fra gruppediskusjonene. 
Lunsjen utvides fra 12.15 til kl. 13.30  
Karin setter opp grupper i samarbeid med Line og Tone 
 

4. Sende ut bekreftelse på deltagelse? Velkommen til Erfaringssamlingen. 
Se punkt 5. 

5. Praktiske forhold: lage deltagermapper, mottagere på samlingen, etc  
Karin samarbeider med Line og Tone om punktene 4 og 5 
 

6. Gjennomgang av påmeldingene – hvem kommer fredag?   
Vi gikk igjennom påmeldingslista, og det kom flere forslag til deltagere som vi prøver 
å få med. 
Line kontakter Isabell 
Torill kontakter Are 
Ingeleiv kontakter Sonja 
Patricia kontakter Lars  
Karin sender e-post og påmeldingslenke når hun får e-post adresser. 
 
Tone tar imot deltagerne som kommer til Erfaringskonferansen på lørdag fra kl. 
10.00. 
 

7. Eventuelt 

• Nye retningslinjer fra Bufdir om tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner, 
medfører redusert tildeling for små organisasjoner. 
 

• Kronikk i Klassekampen 24.9.19 «Medisin bare for rike? Av Lillian Ann Elvestad, 
generalsekretær, Ingunn Westerheim, seniorrådgiver, Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon, FFO og Arvid Heiberg, overlege, professoremeritus, Avdeling for 
medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus 

 

 

Referat fra møtet i referanse og styringsgruppa 18.11.2019 
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Tilstede på hangouts: Tone Torp, Line Wåler, Patricia Melsom, Ingeleiv Haugen, Karin Elizabeth 
Kristiansen og Karin Rønningen 

Forfall: Arvid Heiberg, Torill Knutsen-Øy 

Referent: Karin Rønningen 

 

Sak 1.Drøfte innspillene og prioritere anbefalinger fra Erfaringssamlingen i Prosjektrapporten. 
Jeg har oppsummert innspillene fra gruppene, og det kommer fram mange forslag og ideer til 
hvordan FFM skal jobbe fremover. Det er mange og gode innspill, men jeg tenker vi må prioritere hva 
vi mener er viktigst å ta fatt i og anbefale i rapporten. 

 

Line hadde et konkret forslag til prioritering: Opprette tema gruppe (under FFM) på Facebook «Nye 
medisiner» som benyttes til å spre erfaringer, informasjon, ideer osv.  Arbeidsgruppen for nye 
medisiner, Likepersonsutvalget, Sentralstyret inviteres til å delta. 

Når det kommer en ny medisin for en av våre diagnoser, kan FFM opprette diagnosegruppe på FB 
som fungerer i perioden fra den er godkjent i Europa til den blir vurdert/behandlet for godkjenning i 
Norge. Eller så lenge det er behov. 

Forslaget ble støttet av alle, og det ble understreket at det er en fin måte å høste erfaringer på. 

Forslag til prioritering 1 Facebookgrupper 
 

Steg 1 Opprette temagruppe på facebook for «Nye medisiner» 
Steg 2  Opprette facebookgrupper for ulike diagnoser i perioden til nye medisiner blir vurdert/tas i 
bruk i Norge. 

Det andre emnet som ble tatt opp var forslaget om å opprette en type «Fagråd» for å ha et tettere 
samarbeid med ekspertene. Tone var skeptisk til å opprette enda et forum, og mener vi bør satse på 
de allerede eksisterende fora. 

Karin har sendt e-post til de tre lederne i NMK-samarbeidet med følgende spørsmål:   

På erfaringssamlingen i Diagnoseprosjektet kom punktene under fram. Har dere innspill og 
synspunkter på disse? 
• NMK-samarbeidet er for lite kjent, så dette må tydeliggjøres og styrkes. Det er viktig å ha et tett 
samarbeid inn mot NMK-samarbeidet og behandlingsmiljøene på de store 
universitetssykehusene. 

• Kan vi bli deltagere i Interesseorganisasjonen for nevrologi? 

• En viktig jobb FFM kan bidra med, er å øke dekningsgraden i 
Muskelregistret. Oppmuntre personer som har fått diagnosen for lenge 
siden til ny genetisk utredning, og registrering. 
Involvere brukerne og sørge for at deres erfaringer og synspunkter 
kommer fram i all forskning om NMD. 
 
Forslag til prioritering 2 – kontakt med fagmiljøene 
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De tre lederne i NMK-samarbeidet har møte i dag, og vil komme tilbake med svar på e-posten etter 
det. Vi avventer svaret, og kommer tilbake til mer konkret forslag etter det. 

Forslag til prioritering 3 – utarbeide mål, bygge kompetanse, velge strategi 

Det tredje området som ble fremhevet i diskusjonen var rådet fra A. Berg om at FFM lager et veikart. 
Det var litt ulik oppfatning om det var et veikart innen Diagnoseprosjektet eller mer generelt for FFM. 
Men fra Diagnoseprosjektet kan det lages et forslag til FFM om å prioritere mål, bygge kompetanse 
og velge strategi i arbeidet rundt nye medisiner og hvordan de kommer til Norge. 

Punktet om økonomisk støtte fra legemiddelindustrien for å gjennomføre årlige møter/seminar, ble 
også drøftet. Patricia tar opp dette spørsmålet i møte hun skal på i «Smågruppeforum». Tone kjenner 
til at «Sjeldne diagnoser» i Danmark har en samarbeidskontrakt med legemiddelindustrien, slik at de 
kan arrangere et møte i året. Hun sjekker nærmere om dette. (https://sjaeldnediagnoser.dk/) 

 

Sak 2.Kort orientering om økonomien i prosjektet. 
Tone orienterte om økonomien i prosjektet. Det er inntil nå brukt mindre en budsjettert på postene 
om reise og overnatting i forbindelse med Erfaringssamlingen. Det ble derfor foreslått endring i 
Framdriftsplanen. Se punktet under. Det må også sendes en søknad om forlengelse av prosjektet til 
31.3.2020. Vi må da informere om hvor mye av midlene som er brukt i 2019, og be om at det 
resterende beløpet brukes innen 1.4.2020. 
Tone og Karin samarbeider og sender søknad. 

 

Sak 3. Framdriftsplan «Diagnoseprosjektet» 

Her er framdriftsplanen for prosjektet slik jeg satte den opp til det første møtet i styringsgruppa. Er 
det behov for endringer? Skal jeg legge fram noe i styremøte 11.12? 

Framdriftsplan Tidsfrist 
presentere prosjektet på landsmøtet  1.6.19 
1. møte med styringsgruppa 2.6.19 
1. møte med referansegruppa  20.6.19 
Planlegging av erfaringssamlingen 30.9.19 
Gjennomføre erfaringssamlingen 11.10.19 
Bearbeide og drøfte resultatene fra erfaringskonferansen 1.12.19 
Sluttrapporten ferdig 31.3.20 

 

Siden økonomien i prosjektet gir rom for det, ble det foreslått å legge til en felles arbeidsøkt for 
referanse og styringsgruppa, knyttet til samlingen Likepersonsutvalget skal ha 17. – 19.1.2020. Da 
kan vi få spredd mer informasjon om Diagnoseprosjektet til utvalget, og samtidig jobbe videre med 
prioriteringer og anbefalinger i prosjektrapporten. Vi ønsker også å invitere representanter fra FFMU 
til arbeidsmøtet. Deltagere i referanse- og styringsgruppa som evt ikke kan delta på møtet, kan 
knytte seg opp på Hangouts på avtalt tidspunkt for spesielle drøftinger. 

Karin sender forespørsel til LPU om møte med dem i forbindelse med deres samling i januar. Det er 
ikke bestilt hotell til samlingen enda, så den legges muligens til Gardermoen.   

Det er ikke nødvendig å orientere Sentralstyre om Diagnoseprosjektet 11.12.19 
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Ny framdriftsplan ser dermed slik ut:      

Framdriftsplan Tidsfrist 
presentere prosjektet på landsmøtet  1.6.19 
1. møte med styringsgruppa 2.6.19 
1. møte med referansegruppa  20.6.19 
Planlegging av erfaringssamlingen 30.9.19 
Gjennomføre erfaringssamlingen 11.10.19 
Bearbeide og drøfte resultatene fra erfaringskonferansen 1.12.19 
Søke om å overføre og avslutte prosjektet i 2020 12.12.19 
Spre informasjon og drøfte forslag for videre arbeid med LPU 19.01.20 
Sluttrapporten ferdig 31.3.20 

 
 
 

Sak 4. Har vi innspill til møtet i Helse- og omsorgskomiteen 26.11.19, som Patricia og Line skal på? 
Line og Patricia er invitert til møte, og målet for møtet er å øke kompetansen om genterapi. FFM er 
eneste brukerorganisasjon som får være til stede. De kan stille spørsmål, får presentere seg kort og si 
fra hva de mener.  

Vi var opptatt av å gi Innspill om måleresultater. «6 minutts walk» er ingen god målemetode 
for personer med en nevromuskulær diagnose. Man må finne metoder som kan brukes for 
dem det gjelder. 
 

Sak 5. Eventuelt. 

Patricia orienterte oss om en medlemsundersøkelse i FFM, der de spør medlemmene om hva de 
synes om foreningen og tjenestene de tilbys. Svarene kan være av interesse for Diagnoseprosjektet 
og vil foreligge i slutten av januar 2020. 

 

Kort oppsummering fra samlingen 17.-19-1-2020 i Diagnoseprosjektet ved prosjektleder. 
 
Fredag 17.1.20, kl. 17.00 – 19.00  

Diagnoseprosjektet 

Tilstede: Tone Torp, Patricia Melsom, Line Waaler, Karin Elizabeth Kristiansen, 
Malin Pedersen, Arvid Heiberg, Karin Rønningen 

 
Saksliste: 

1. Hva har vi gjort siden forrige møte. 
- Vært i kontakt med NMK-samarbeidet og fått svar og innspill fra dem  
- Vi har søkt og fått godkjent forlengelse av prosjektperioden fram til 

1.4.2020 og gjenstående midler er blitt overført fra 2019 til 2020. 
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- Prosjektregnskapet for 2020 er godkjent, underskrevet og revidert. 
 

2. Gjennomgang av programmet for samlingen, og eventuelle endringer 
som bør gjøres. 
Programmet og Diskusjonsnotatet ble gjennomgått og kommentert uten 
større endringer. 
 

3. Kort info fra møtet i Helse- og omsorgskomiteen 26.11.19 
Det var et miniseminar for stortingspolitikerne. Møtet var informativt. 
Arvid var en av innlederne. Line og Patricia var til stede, men det ble ikke 
tid til å presentere FFM.  
 

4. Handlingsplanen for sjeldne diagnoser. Hvor langt er den kommet? 
Det har vært avholdt ett møte. Arbeidet ledes av Hdir, men neste møte og 
fremdriften i arbeidet er uklar. 
 

5. Noe nytt om nye medisiner? 
Det er godkjent ny medisin for Duchennes, og det er forsøk med nye 
medisin for SMA som en engangsinjeksjon (veldig dyr) 
 

6. Evt 
Arvid skal snakke om SMA medisin på Norge bak fasaden i TV 2 mandag 
27.1.20. 
 

 
 
Lørdag 18.1.20 kl. 09.30 – 13.00 
Diagnoseprosjektet 
Tilstede: Tone Torp, Patricia Melsom, Line Waaler, Karin Elizabeth Kristiansen, 
Malin Pedersen, Tonje, Arvid Heiberg (til ca 11.00) og Karin Rønningen 
 
Gruppearbeid.  
 
Drøfte diskusjonsnotatet med innspillene fra Erfaringssamlingen. Prioritere 
tiltak innenfor delmålene, slik at vi kan gi innspill til en strategi/handlindsplan 
for FFMs styre. 
Vi delte oss i to grupper, og brukte formiddagen til å gå igjennom 
diskusjonsnotatet og gjøre prioriteringer i forhold til delmålene i prosjektet. 
Dette blir videre bearbeidet, og vil bli oversendt SST sammen med 
prosjektrapporten. 
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Lørdag 18.1.20, kl. 14.30 – 18.30 
Felles møte med Likepersonsutvalget (LPU) i FFM 
Tilstede: Tone Torp, Patricia Melsom, Line Waaler, Karin Elizabeth Kristiansen, 
Malin Pedersen, Tonje Larsen, Ian Melsom, Marit J Hansen, Mette Nonseth, 
Tore Ødegård, Tollef Ladehaug, Karin Rønningen 
 

1. Innledning: Hva har vi gjort i prosjektet. 
Vi hadde en kort presentasjonsrunde av alle deltagerne, før Karin oppsummert 
hva var gjort i prosjektet fram til nå. Deretter hadde Tone en presentasjon av 
NMK-samarbeidet, hvem det består av og deres oppgaver. 

2. Gruppearbeid. 

I prosjektet vil vi finne ut hvordan FFM kan: 

o involvere medlemmer og likepersoner best mulig for å finne gode 
måter å ivareta alle med ulike diagnoser 
 

o engasjere flere tillitsvalgte og fagpersoner slik at rett medisin og 
behandling blir tilgjengelig og gis til rett tid 
 

o bidra slik at personer med sjeldne nevromuskulære diagnoser kan 
leve gode liv i spennet mellom gleden over at nye medisiner hjelper 
noen, og sorgen over at medisinene ikke hjelper alle. 

Fordeling av oppgaver mellom tillitsvalgte og medlemmer 

Etter gruppediskusjonen oppsummert vi: 
- FFM må satse på bruk av sosiale medier, og både facebook-gruppe om 

nye medisiner og regelmessig nyhetsbrev på e-post til medlemmene ble 
støttet. Kombinasjonen av facebookgrupper og nyhetsbrev vil nå ut til 
flere medlemmer. 

- FFM bør vurdere aldersgrensen i FFMU, og varamedlemmene i SST bør 
være styremedlemmer i FFMU. Leder i FFMU bør ha stemmerett i SST. 

- Kan vi søke om 10-20-40% stilling fra Helsedir? 
Søknaden kan inneholde ønske om penger til å lage retningslinjer, 
moderere, følge 
opp «Nye metoder» frem mot Beslutningsforum, samarbeide med 
kompetansetjenesten, innhente e-postadresser til helsetjenesten og 
jobbe 
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med Nyhetsbrevet.  
- LPU har ansvar for likepersoner og brukerrepresentanter. Der kan det 

være 
personer som vil og kan bidra i FB-gruppa og med Nyhetsbrevet. 
lokale likepersonskoordinatorer kan ha ansvar. LPU er 4 personer og må 
delegere ansvar. 

- Infobrev bør også ut til fagmiljøene 
- Muskelnytt.no: utnytte domene som FFM har skaffet seg og se alle 

tiltakene i sammenheng 
 

 

Søndag 19.1.20, kl. 9.30 – 11.00 
Diagnoseprosjektet 

Plenumsdiskusjon  
Tilstede: Tone Torp, Patricia Melsom, Line Waaler, Karin Elizabeth Kristiansen, 
Malin Pedersen, Tonje Larsen, Arvid Heiberg, Karin Rønningen 
 
Hvordan måloppnåelsen skal måles og evalueres 

Måloppnåelse for prosjektet måles i at: 

• Det er opprettet grupper for diagnoser, alder eller andre kriterier vi 
finner hensiktsmessig.  
 

• Det måles i at innhentet informasjon er lettere tilgjengelig for de som 
skal implementere og ivareta arbeidet etter prosjektperioden. 
 

• Det måles i at FFMs nettsider og Facebook har orienteringer om hvordan 
FFM jobber og hvilke tilbud vi gir innfor kontaktskapende arbeid for 
området nye medisiner og behandling. 

Evalueringspunktene ble gjennomgått og kommentert.  
Det opplyst at alle medlemmer kan knytte seg opp mot en diagnose, slik at FFM 
kan gi målrettet informasjon. Prosjektet har ikke ført til en endring i 
organisering. Men forslaget om å opprette egen lukket facebookgruppe for nye 
medisiner tenker vi skal gjøre informasjonsarbeidet om nye medisiner lettere. 

Samarbeidet med fagmiljøene forutsettes å føre til at informasjon om nye 
medisiner og behandlingsmetoder følges opp og at FFM kan linke seg til 
fagmiljøenes nettsider. 
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Erfaringen etter prosjektet er at målet flytter seg og at det fortsatt er arbeid å 
gjøre. Det er behov for å videreføre prosjektet i nye prosjekter. 

FFM må vise at de setter pris på nevrologene og deres arbeid. Det vil 
sannsynligvis være større interesse blant disse nå pga behandling/nye 
medisiner. Vi har også flere engasjerte nevrologer både i Senterrådet for NMK-
samarbeidet og i fagmiljøene/interessegruppa for nevrologer. 

Arvid deltar i et nevrologisk nettverk som har jevnlig VK-konferanser. Han 
formidler ønsket fra Diagnoseprosjektet om at FFM ønsker mer info om nye 
medisiner og behandlingsmetoder. 

 
Søndag 19.1.20, kl. 11.00 – 13.00 
Felles møte 
Diskutere punktet om «Beslutningsforum for nye metoder» 
Tone gikk først igjennom Prosesskartet - nye metoder, og deretter Mandatet 
for Arbeidsgruppa for nye medisiner. Arbeidet i arbeidsgruppa for nye 
medisiner ble satt på vent som følge av Diagnoseprosjektet.  

  
 

Forslag til nytt mandat for gruppa som jobber med nye medisiner. 

Arbeidsgruppe for nye medisiner - Mandat 

Vedtatt av SST, sak 17/2018, dato 07.03.18 
Revidert forslag i Diagnoseprosjektet 19.01.2020, til SST. 

Vedtak:  
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Grunnlaget for arbeidet er FFM`s verdigrunnlag, Prinsipprogram og Vedtekter. 

Sammensetning 

Fire medlemmer, derav en leder, oppnevnes for to år av Sentralstyret (SST). Kan suppleres ved 
behov. I starten oppnevnes halvparten for ett år. 

Sammensetningen bør ta sikte på at flere diagnoser er representert. Minimum et medlem skal være 
medlem i SST. Alle skal være medlemmer i FFM/FFMU, fortrinnsvis muskelsyke og muskelsykes 
pårørende.   

Samarbeid med FFM sentralt  

Arbeidsgruppen skal bygge og ivareta kompetanse på dette området for å representere FFM. 
Arbeidsgruppen kan uttale seg via nettsider/sosiale medier og til media på vegne av FFM. SST skal på 
forhånd være orientere med e-post til sst@ffm.no eller via samtale med en i Arbeidsutvalget.  

Arbeidsgruppen koordineres av Informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, for tiden Line Wåler. 

Arbeidsform 

Arbeidsgruppen skal: 

Holde seg oppdatert på informasjon om nye medisiner og behandlingsmetoder 

Ha 2 planlagte nettbaserte møter årlig. Innkalt av leder og koordinator. 

Ha nettbasert kontakt ved behov eller etter oppfordring fra SST 

Orientere SST fortløpende og sende referat fra møtene 

Ta kontakt med medlemmer, fagpersoner, legemiddelfirma eller andre for å få nødvendig 
informasjon 

Kontakte relevante aktører og fronte FFMs synspunkt i samarbeid med SST. 

Forholde seg til vedtak gjort i SST 

Arbeidsgruppen skal ikke: 

Binde FFM økonomisk 

Inngå avtaler som involverer økonomi 

 
Oppsummering av innspillene i prosjektet så langt. 
 
Forslagene som det var enighet om å foreslå fra Diagnoseprosjektet er kort 
oppsummert: 

5. Opprette en lukket Facebookside om nye medisiner.  
Vi tenker oss at det den kan brukes til alle nye medisiner som kommer. 
Hvilke medisiner eller nye metoder som det informeres om/diskuteres/er i 

mailto:sst@ffm.no
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fokus i gruppen, vil variere i forhold til aktuelle medisiner som godkjennes 
for de ulike diagnosene. (Søke om stilling fra Hdir til dette?) 

6. Utsending av informasjonsbrev på e-post til alle medlemmer i FFM, en
gang pr. mnd. Det er et ambisiøst mål, men bør satses på.

7. Utvikle samarbeidet med fagmiljøene for nevromuskulæer sykdommer,
spesielt NMK-samarbeidet.
Det er mange og dyktige fagpersoner i miljøet, og interessen for feltet er
økende spesielt pga nye medisiner og metoder.

8. Prioritere konkrete tiltak på delmålene i Diagnoseprosjektet, basert på
innspillene fra Erfaringssamlingen. (Oppsummeringen av forslagene fra
gruppene kommer)
Forslagene fra Diagnoseprosjektet sammen med prosjektrapporten,
sendes SST som er de som behandler, evt. beslutter og gjennomfører
forslagene fra Diagnoseprosjektet.

Vedlegg 4  - Presentasjoner 
PP-presentasjon av Andreas Berg på Erfaringssamlingen 
PP-presentasjonav Arvid Heiberg på Erfaringssamlingen
PP-presentasjonen av Tone Torp på FFMs Landsmøtet 
og Erfaringssamlingen
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FFM – Innlegg 12 Oktober 2019

Andreas Berg
Tailormade Consulting AS

www.tailored.no

1

To ord om Sarepta Therapeutics og vårt samarbeide i Norge

– Ingen medisiner godkjent i EØS enda, kun i USA
– Fokus på Muskelsykdommer og presisjonsmedisin / genetisk basert

2

Litt om prioriteringer, finansiering og
påvirkningsmuligheter

3

Litt Grunnleggende først

Medisinsk Godkjenning av et legemiddel skjer samlet i EØS 
gjennom European Medical Agency (EMA)

– Medisinsk godkjenning er basert på effekt og bivirkninger
• Norge tilslutter og oversetter en EMA beslutining i løpet av 30 dager
• Legemiddelverket er i noen tilfeller utreder for hele EØS i slike prosedyrer

Offentlig finansiering av legemidler er et Nasjonalt anliggende

4

Legemidler utgjør 5,9% av de samlede helseutgiftene i Norge dvs en andel lik 
snittet av de andre Nordiske landene

https://www.lmi.no/download.php?file=/wp-content/uploads/2019/04/Tall-og-fakta-2019.pdf

5

Ny 
blåreseptfo

rskrift
2003 Trinnpris2005 TNF 

overføres
2006 MS 

overføres
2008 Nye 

metoder
2013 Prioritering

smelding
2016 Kreft 

overføres
2017 Ny 

blåreseptfo
rskrift

2018 Sjeldne 
legemidler 
overføres

2019

Utvikling av offentlig finansiering av legemidler 

Folketrygdfinansiert
(rettighetsbasert) 

Sykehusfinansiert
(sørge for ansvar)

Fin a n sie rin g  fø lge r b e h a n d lin g sa n sva ret fra  1 .1 .2 0 1 8

Utgiftskontroll

6

F R IS K

S y k

L e g e m id d e l 

fo rsk riv e s

G e n e re ll re fu s jo n

B lå  R e se p t    § 2

In d iv id u e ll re fu s jo n

§ 3

B id ra g   § 5 -2 2

H v it  re se p tP t s

P

P

P

S t a t

S t a t

V e ld ig  sy k  – in n le g g e s  

sy k e h u s B e h a n d lin g  i sy k e h u s

H je m m e b e h a n d lin g  /  

b e h a n d le ra n sv a r sy k e h u s 

F in a n s ie r e s  a v  H F  /  R H F

- S ø r g e  f o r  a n s v a r  o g  å r l ig e

b u d s je t t e r
- A k t iv it e t s b a s e r t

H-resept

F in a n s ie r e s  a v  

K o m m u n e

V a k sin e r : F o lk e h e lse in st itu tte t

(v a k s in a s jo n sp ro g ra m m e t)
stat P B e h a n d lin g  in st itu s jo n

Finansiering: Følger forskriver etter 1. januar 2018

F in a n s ie r e s  a v  F O L K E T R Y G D E N

R e t t ig h e t  o g  o v e r s la g s b e r e g n in g

F in a n s ie r e s  a v

S t a t e n  ( e g e n  b u d s je t t p o s t )

F in a n s ie r e s  a v  H F  /  R H F

( o g s å  v e d  R x  a v  p r iv a t  p r a k t is e r e n d e

s p e s ia l is t  m e d  a v t a le )

7

Politiske ambisjoner - Resultat

8

Dagens Rammeverk og Beslutningsprosesser

25.02.2020 Bunntekst 9

9

https://www.lmi.no/download.php%3Ffile=/wp-content/uploads/2019/04/Tall-og-fakta-2019.pdf
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Endringer fra 1. januar 2018:

Alle nye legemidler skal gjennom metodevurdering når man vurderer offentlig finansiering 

Metodevurdering betyr Health Technology Assessment (HTA) eller Single Technology Assessment (STA) 
for legemidler. 

Allmennpraksis: Blåreseptordningen - SLV beslutter – Bagatellgrense nå på 100 mill.
Sykehus: Nye Metoder – Beslutningsforum

Sykdommens alvorlighetsgrad er et frittstående prioriteringskriterium som vurderes. 
En høyere Cost per QUALY (Kvalitetsjustert leveår) er akseptert ved en høyere alvorlighetsgrad

Den direkte ruten til individuell refusjon UTEN metodevurdering er ikke lenger mulig for nye 
legemidler etter 1.Januar, 2019. Overgangsordning for eksisterende pasienter i 2019

Spesifisert at alle Orphan Drugs skal følge sykehusfinansiering og vurderes i Nye Metoder (Nye og 
eksisterende)

25.02.2020 10

10

Prosesskart Nye Metoder inkl. endringer

25.02.2020 Bunntekst 11

K ild e :  L e g e m id d e lv e r k e t .n o

Nytt Jan 18: 
Metode vurderingsmøter: Inviteres ca dag 60 etter EMA søknad

Nytt 2019: 
LIS er involvert allerede i Bestiller-forum
Legemiddelverket inviterer til Pipeline-møter
Alle Orphan Drugs skal vurderes (egne kriterier)

11

Veien og erfaringene

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 8

R e s u lta te r  s å  la n g t*

* Kilde: Årsrapport for Beslutningsforum for nye metoder 2018 

12

• Positivt:

• Mindre Saksbehandling i Stortinget og HOD => Klar 
delegering

• Klare prioriteringskriterier

• Tydelig hvem som gjør, må stå for og kommunisere 
de tøffe prioriteringene og beslutningene

Omtale av Nye Metoder

• Negativt:
• «Bukken og Havresekken»

• Tid
– Private løsninger

• Tolkning / Bruk av prioriteringskriterier i praksis

• En prosess utenom forvaltningen
– Lukket, ingen innsynsrett eller klagerett

• Hemmelige priser

• Gruppevurderinger hvor 
gruppens gjennomsnittsalder ved diagnose betyr 
(for) mye.

• Et legemiddel – mange indikasjoner – lang tid – en 
pris

• Persontilpasset vs. Gruppevurderinger

• Fagmiljø i Legemiddelverket kun "rådgivere"

13

Konsekvens av prioriteringsfokus og lange 
prosesser med Beslutningsforum

14

Stor politisk diskusjon nå:
Bør ikke Beslutningsforum være endel av forvaltningen ?

Klagerett, in n syn sre tt forvaltningsloven og offentlighetsloven. Dette er ikke tilfelle i dagens prosess / møte

– Høring i Stortinget Juni 19

Sammensetning – reflekteres pasientens helsetjeneste ?
– Kun 4 RHF direktører som kan stemme
– Legemiddelverket har gjort utredning

– 1 Bruker-representant samt Helsedirektoratet og Legemiddelverket
bisitter sammen med RHFenes fagdirektører.

15

Nye Metoder / Beslutningsforum
– kan man tenke seg midlertidig Ja ?

Ja eller Nei vs. “Kanskje”

• M id le rtid ig  in n fø rin g  – fø rste  s lik  go d k je n n in g  ko m  i 
A u gu st 2 0 1 9  ! 

• G e n e re re  m e r ku n n ska p  o g  d ata  (R W E )

• Fo r e n  p e rio d e , f e ks  3  å r

• I trå d  m e d  Tysk la n d  o g  U K

• SLV  e r u tta lt p o s itive

16

Prioritering og alvorlighet med relevans 
for FFM

25.02.2020 Page 17

17

Enstemmig tilsuttet i Stortinget
Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste 
- Melding om prioritering

Med meldingen setter regjeringen 
tre kriterier for prioritering i spesialisthelsetjenesten:

Nytte
Ressursbruk
Alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgrad = "Særnorsk" prioriteringskriterium

18
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Prioriteringskriteriene i praksis

Alvorlighetsgrad
– Høyere betalingsvillighet ved høyere alvorlighetsgrad
– Egen prosess for svært alvorlige og svært sjeldne sykdommer som reflekterer 

dette

Nytte
– Medisinsk nytteverdi /effekt + HTA (Health Technology Assessment)

Ressursbruk
– HTA / Cost per QALY og ICER
– Budsjettkonsekvens kommet inn for første gang Mars 19 (lungecancer)

19

Alvorlighetsgrad – hvordan dette vurderes i 
Norge

25.02.2020 20

Framtidig tap av QALYs
Fra Diagnosetidspunkt– Gjennomsnittsalder for gruppen ved diagnose

Kilde: M agnussen-utvalget

20

Vurdering av alvorlighet

25.02.2020 21

Alvorlighetskriteriet
Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. 
En tilstands alvorlighet vurderes ut fra:

• Risiko for død eller funksjonstap
• Graden av fysisk og psykisk funksjonstap
• Smerter, fysisk eller psykisk ubehag

Både nå-situasjonen, varighet og tap av framtidige leveår har betydning for
graden av alvorlighet. Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i
gang med helsehjelp.

Kilde: M agnussen-utvalget

21

Større alvorlighet betyr større betalingsvilje

25.02.2020 22

6 grupper identifisert av  Magnussen-utvalget
• Ikke offisiell politikk, men tabellen refereres ofte

Skal ikke vurderes som en «linje», men som steg i en trapp.

Tolkninger:
Lunge-Cancer – immunterapi: interessant eksempel mht 1st linje
Veldig alvorlig OG veldig sjelden sykdom => betalingsvilje utover tabell

22

Hvordan kan vi påvirke? 

25.02.2020 Page 23

23

Hvordan påvirke ?

Langsiktig vs Kortsiktig

Innenfor systemet vs Utfordre Systemet

Alene vs i samarbeid med andre

Åpent og synlig vs mindre synlig

Politisk – I Media – Via Byråkratiet

24

Troverdighet for en Pasientorganisasjon

Pasientenes stemme

Egne erfaringer, men også kompetanse

Sammen med fagmiljø

Gjerne sammen med andre kompetente aktører som 
legemiddelindustri eller Public Affairs selskap, men tenk på 
hvem som skal ha styringen for høy troverdighet

25

Hvordan Identifisere og jobbe med de rette ? 

26

Pa sie n te r

M e d ia

B e ta le r(e )

Po litike re

E ksp e rtise  -
fa g lig  o g  
in d u stri

O p in io n e n

26

Politisk Påvirkning

PARTIENE
- Program prosesser 

STO RTINGET

- Posisjon og opposisjon

Helse- og om sorgskom iteen
Næ ring

Forskning og utvikling

REGJERIN GEN
- Departem entene 

- Budsjettprosesser (N B tidslinjer)
- O ppdragsbrev
- Etatstyring

25.02.2020 Bunntekst 27

P a t ie n t s

M e d ia

P a y e r s

P o l ic y  

M a k e r s

E x t e r n a l

E x p e r t s

P u b l ic

FAGETATENE SLV, HDIR, FHI 
implementerer politikk 

RHF-ene – både betalere og påvirkere 
i systemet

27
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Prosess påvirkning
Bestillerforum RHF

Medlemmer
Baard-Christian Schem, 
Fagdirektør, Helse Vest RHF
Jan Christian Frich
Fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF
Geir Tollåli
Fagdirektør, Helse Nord RHF, Leder
Henrik Sandbu
Fagdirektør, Helse Midt-Norge
Ingvild Grendstad
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Hege Wang
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

25.02.2
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Bunntekst

28

www.nyemetoder.no

Faste observatører
Lene Kristine Juvet
avdelingsleder, Folkehelseinstituttet

Øyvind Melien
avdelingsleder, Folkehelseinstituttet

Kåre Birger Hagen
Fagdirektør, Folkehelseinstituttet

Elisabeth Bryn
seksjonssjef, Statens legemiddelverk

Camilla Hjelm
seniorrådgiver, Statens legemiddelverk

Ingrid Espe Heikkilä
seksjonssjef, Statens strålevern

Asbjørn Mack
rådgiver, Sykehusinnkjøp HF

Kjetil Istad
Administrerende direktør, Sykehusinnkjøp HF

RHF-koordinatorene fra de regionale 
helseforetakene:

Helse Vest RHF
Thomas Blix Grydeland
Sabrina Johannessen

Helse Nord RHF
Hanne HusomHaukeland

Helse Midt-Norge RHF
Gunn Fredriksen

Helse Sør-Øst RHF
Michael Vester

28

Prosesspåvirkning
Sykehusinnkjøp / LIS noen av de sentrale
(av samlet sett 20)

25.02.2020 Bunntekst 29

29

Media – tenk på rollene

25.02.2020 GK-modell 30

Opprører

Helt

MonsterEkspert

Offer

30

Trangt om oppmerksomheten 

31

Unike aasienthistorier relatert til FFM / 
Duchenne

Livet som Gamers / tenåringer i rullestol => Influensers.

Sa n ge n  « Te n k  d e g  o m »   = >
Å re ts  m e n in gsb æ re r 2 0 1 7  

Historien om Mads «Ibelin» Steen er 
den mest leste i NRKs historie 
og gikk også videre til BBC

32

L I S

S L VB e s lu t n in g s f o r u m

Hvem har til slutt ansvaret ?

33

Effektiv og samstemt påvirkning

34

Råd på veien:
- Lage et veikart med 

mål underveis
- Bygge Kompetanse

- Velge Strategier

35
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Diagnoser og Behandling

Arvid Heiberg
AMG-OUS

Styringsgruppemedlem Gardermoen
12.10.2019

1

FFM har fått penger fra HOD
Bekymret for flere saker

• 1. Medlemmene skal få rask tilgang til siste 
mulige kausale behandling (SMA, DMD….)

• 2.Hvordan skal man kunne nå alle
• 3.Unngå oppsplitting som SMA Norge i små 

diagnoseorganisasjoner for hver enkelt 
diagnose

2

Bakgrunn

• «SMA Norge overtok» for FFM i kampen for 
Spinraza

• Nye medikamenter kommer, men må til 
metodevurdering-SLV- vil det bli tilgang?

• Tidkrevende prosess- vanskelig å skaffe data 
som er gode nok for sjeldne undergrupper-

• Dyr medisin vil måtte dekkes i RHF og uklart 
hvor pengene kommer fra- Underdekning

3

Mer bakgrunn

• FFO er bekymret for tilgang til medikamenter
• Økende byråkratisering- aller utveier stenges
• 2-delt helsevesen- Forsikring for sjelden 

sykdom planlegges av forsikringsselskaper
• Interessepolitisk arbeid generelt blir vanskelig 

dersom for mange undergrupper
• Skal FFM forbli en generell organisasjon eller 

satse på mange undergrupper

4

Penger

• Budsjettering på forhånd er meget vanskelig-
kfr Spinraza- koster 1-3 mill/pas/år- 50 pas. på 
behandling- 100 mill

• Underdekning av bevilgningene for kostbar 
medisin ved overføring fra HELFO- til 
Helseforetakene- til det enkelte sykehus og 
avdeling.

5

Nytt genterapeutisk middel SMA
Zolgensma

• Godkjent av FDA ultimo mai 2019
• Engangs i.v. infusjon
• AAV- vektor
• Gir «varig helbredelse» hos 19/21 ban med 

tidlig SMA
• Pris 2.1. mill US$- (kan forhandles) og 

«compassionate use»- blokkert i Norge p.t.
• Bedre enn Spinraza(?)
• «Umulig å finansiere»

6

Compassionate use

• Firmaet gir («gratis») pas. legemiddelet til det 
blir godkjent under forutsetning av at 
helsevesenet betaler markedspris deretter.

• Sikrer pas. behandling, men binder 
helsevesenet til en dyr fremtidig kostnad.

• Ofte eneste alternativ ved sjeldne 
sykdommer/kreft

7

Skreddersydd medisin
(Personalized medicine)

• Medikamenter hjelper ikke annet enn mot 
spesielle mutasjoner.

• Også undergrupper av Duchenne, Limb-girdle
og andre har forskjellige mutasjoner, og ikke 
alle medikamenter har lik effekt hos alle med 
samme mutasjon- andre genetiske faktorer?

• Tidlig behandling viktig, men vanskelig å skaffe 
tilstrekkelig materiale for å vise effekt.

8

Hvordan hold lokale leger og 
medlemmer informert

• Begrenset kapasitet til å oppdatere nettsider- hos
alle

• Hvordan trygge og sikre at medlemmene får 
informasjon- (bare 1500/6000 medlemmer og
langt færre i registeret)

• Hvordan sikre at medlemmene har fått fullstendig
utredning (Mange (40?) undergrupper av LGMD 
f.eks)- i Norge 2I- hyppigst, men ikke alle like

• Sikre tilgang til  Clinical trials er politisk mål, men
ikke prioritert ved OUS og neppe andre steder. 
(Se:www.clinicaltrials.gov)

9
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Kvalitetssikre kunnskap

• For tid og ressurskrevende for FFM (?)
• Hvordan holde seg orientert?
• Industrien vil markedsføre seg, men Spinraza-

tallene viste at man ikke hadde oversikt-
«oversalg» og ikke alle vil få nytten de har 
forespeilet seg- hvordan ivareta disse

• Umulige prioriteringer?

10

Muskelnettverket

• NMK i Tromsø, EMAN på Rikshospitalet og 
Frambu, sammen med Haukeland, St. Olav og 
en del andre nevrologiske avdelinger landet 
rundt har i alle fall 4 årlige videokonferanser 
og ellers møter- «nevrodagene» og ellers 
mailkontakt.

• Drøfter generelle spørsmål og kasuistikker mht
bedre diagnostikk og behandling. 

11

Hva kan Muskelnettverket gjøre

• Være aktive i/prioritere informasjonsarbeidet
• Styrke registerarbeid for å sikre at diagnosen 

er korrekt registrert- særlig for ultrasjeldne
• Sette opp pas. for regelmessige kontroller
• Sjekke om komplette mutasjonsutredninger er 

gjort og sørge for at disse er gjenfinnbare 
(ICD-10 sykehusdiagnoser er for dårlige, blir 
vel bedre dersom Orphanet-koder kommer)

12

Hva kan Muskelnettverket gjøre

• Sikre at samtykke til «oppsøkning ved ny 
behandling foreligger»- GDPR

• Ajourføre ED- 5Q- status
• (kfr Ataluren på mutasjon og bevart gangevne)
• Undervisning

13

Handlingspunkter

• Gjøre innsats som organisasjon overfor 
myndigheter- gjerne sammen med FFO og 
andre «sjelden-organisasjoner» om lik rett til 
behandling- selv om dyrt!

• Oppfordre medlemmene til å bli registrert i 
muskelregisteret

• Opprette Fagråd? /Tett kontakt med fagmiljø
• «Gamle» pas. bør genetisk utredes.

14
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1

Tilrettelegge for 
kontaktskapende 
arbeid knyttet til 
nye medisiner og 

behandlingsmetoder 

Diagnoseprosjektet 

1

Med kr 400.100,- i støtte fra Helsedir. 
vil vi:
u Ansette prosjektleder 20% og medarbeider 10%. 

u Karin Evy Rønningen, tidligere assisterende direktør på Frambu

u En fra FFM

u Opprette styringsgruppe

u Opprette referansegruppe
u Arrangere Erfaringssamling, foreløpig dato 12.-13. oktober

u Foreslå FFMs fremtidige organisering av diagnoserettet arbeid

2

Målet å finne bedre former for

u kontaktskapende arbeid når diagnosen er sjelden, personene bor spredt og 
behandlingen gir ulik effekt

u å innhente og oppdatert informasjon om behandlingsmetoder

u å spre informasjonen til medlemmer og andre

u å stimulere og motivere til forskning og utprøving av nye medisiner og behandlingsmetoder 

u ansvarsfordelinger i FFM

u samarbeidsformer mellom medlemmer, fagpersoner og myndighetene slik at 
brukerperspektivet kommer tydelig fram 

u før vedtak, 

u under behandling  

u i måling av nytte og effekt

3

I prosjektet vil vi finne ut hvordan FFM kan:

u involvere medlemmer og likepersoner best mulig
u finne bedre måter å ivareta alle med ulike diagnoser
u engasjere flere tillitsvalgte og fagpersoner slik at rett 

medisin og behandling blir tilgjengelig og gis til rett tid
u bidra slik at muskelsyke kan leve gode liv 

i spennet mellom gleden over at nye medisiner hjelper noen, 
og sorgen over at medisinene ikke hjelper alle.

4

Styringsgruppen

u Hovedoppgaven er å sørge for at prosjektet gjennomføres 
i takt med søknad og budsjett.

u Arbeidsgruppa for nye medisiner vil bli engasjert
u Ingeleiv Haugen, SST
u Tonje Larsen, FFMU
u Karen Elizabeth Kristiansen, FFM i Buskerud
u Line Wåler, FFM-kontoret
u Arvid Heiberg, OUS

5

Referansegruppen 

u Hovedoppgaven er å gi innspill underveis i prosjektet 
u Vi vil invitere 1-2 fra hver gruppe:

u Fagpersoner
u Likepersoner
u Medlemmer som aktive i FB-grupper for diagnoser
u Representanter fra ulike diagnoser og i ulik alder

6

Erfaringssamling 

u Helgen 11.-13. oktober, Scandic Oslo Airport hotell
u Vi vil invitere inntil 30 personer:

u Fagpersoner

u Likepersoner

u Medlemmer som aktive i FB-grupper for diagnoser
u Representanter fra ulike diagnoser og i ulik alder

u Sentralstyret 

7

Samarbeidspartnere 

u Kompetansetjenesten, NMK-samarbeidet og NKSD 
u interesseorganisasjoner som kjenner til de utfordringene 

FFM står overfor

8

Interne og eksterne kontrolltiltak

FFM har lang erfaring med at ansatte og tillitsvalgte 
gjennomfører prosjekt. 

u FFMs kontrollkomite, 

u Ekstern statsautorisert revisor 
u Sentralstyret sikrer korrekt rapportering og måloppnåelse

9
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2

Mange nye å forholde oss til
u European medicines agency, EMA

u Statens legemiddelverk

u Beslutningsforum for nye metoder

u Departement og direktorat

u Helse- og omsorgskomiteen på stortinget

u Legemiddelfirmaer

u Prioriteringsmeldingen

u Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

u NKSD, strategiplan 2017-2021

u Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

10

Implementering og spredning

u FFM-kontoret er involvert
u Informasjon nettsider og FB

u Muskelnytt 

u Spre via våre samarbeidspartnere

11

Nye medisiner – ny drift?

u Hvordan kan vi best tilegne oss ny kunnskap?
u Hvordan kan vi best mulig spre kunnskapen?
u Hvordan kan FFM best mulig organisere driften fremover?

u Hva med:
u Diagnosegrupper

u Rolleavklaringer
u Likepersoner med nye oppgaver

u Hvem foreslår dere at bør bli med?

12



Vedlegg 5 - Budskapsplattform 

Diagnoseprosjektet 
  

Finne gode løsninger for kontaktskapende arbeid og for å spre 
informasjon om nye medisiner og behandlingsmetoder 

 

Delmål  
� Finne former for kontaktskapende arbeid som fungerer godt når diagnosen er 

sjelden, personene bor spredt og behandling gir ulik effekt 
� Finne nyttige former for å innhente og oppdatere informasjon om 

behandlingsmetoder for sjeldne nevromuskulære diagnoser 
� Finne gode måter å spre informasjon til medlemmer og andre 
� Stimulere og motivere til forskning og utprøving av nye medisiner og 

behandlingsmetoder for muskelsyke i Norge 
� Gjøre ansvarsfordeling og finne samarbeidsformer mellom medlemmer, 

fagpersoner og myndighetene slik at brukerperspektivet kommer tydelig fram før 
vedtak, under behandling og i måling av nytte og effekt 

Anbefalte tiltak  � Opprette lukket Facebookgruppe for nye medisiner 
� Utvikle samarbeidet med fagmiljøene for nevromuskulære sykdommer, spesielt 

NMK-samarbeidet 
� Sende ut nyhetsbrev på e-post til alle medlemmene i FFM 1 gang pr. mnd 
� FFM må delta på (minst) en internasjonal fagkonferanse pr. år. 
� Lage en handlingsplan med prioriterte oppgaver for kommende periode 
� Gi konkrete og avgrensete oppgaver til fylkeslagene og likepersoner – de kjenner 

til helsepersonell lokalt som kan være støttespillere 
�  Trekke FFMU tettere inn i samarbeidet med FFM og aktivitetene på sosiale 

medier, sammen må vi gi et ansikt til diagnosen(e) og hva det betyr å ikke få nye 
medisiner. 

�  Øke medlemstallet i FFM, styrke økonomien, samarbeide med 
legemiddelindustrien. 

� Utnytte domene «muskelnytt.no» som FFM ha skaffet seg, og se alle tiltakene i 
sammenheng. For eksempel: Arbeidsgruppa for Muskelnytt, Arbeidsgruppa for 
nye medisiner og Diagnoseprosjektet. 

�  Lage en presentasjon av gangen for prosessen med godkjenning av nye medisiner 
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