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INNLEDNING  
Foreningen for muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for om lag 56 nevromuskulære 
sykdommer (NMD). Det finnes mange flere, så vi har fortsatt en jobb å gjøre for å nå ut til alle. NMD er 
blant de sjeldne sykdommene, det vil si sykdommer som færre enn 1 av 2000 innbyggere har ifølge EU-
definisjonen som Norge nylig vedtok å følge. Felles for NMD er nedsatt muskelkraft, muskelsvekkelse 
og fatigue. Graden av svekkelse kan variere fra diagnose til diagnose og fra person til person. De fleste 
sykdommene kan ikke behandles eller helbredes, men tett oppfølging av fysioterapeut og 
legespesialister kan bidra til å forebygge følgetilstander og slitasjeskader, og kompensere for 
muskeltap. 
 
Sentralstyrets (SST) årsrapport omhandler det landsomfattende interessepolitiske arbeidet, 
likepersonsaktiviteter og arrangementer, samt en oversikt over hvor FFM sentralt har 
brukerrepresentasjon. Tiltak i fylkeslag og Foreningen for muskelsykes ungdom (FFMU) som skal 
rapporteres sentralt, er også omtalt. Fylkeslag og FFMU skriver egne årsmeldinger. 
FFMs arbeid omtales fortløpende i tidsskriftet Muskelnytt, på sosiale medier og på www.ffm.no.  
 
Vi retter en stor takk til alle som bidrar til arbeidet I FFM! 
 
 

Verdigrunnlag 
Foreningen er religiøst og partipolitisk nøytral. Alt arbeid i FFM skal være i tråd med verdigrunnlaget 
og norsk lovverk. Vi har som visjon å skape en positiv og stimulerende hverdag for muskelsyke, basert 
på følgende: 

Toleranse  Likeverd og respekt  Nærhet og integritet 
 Naturlighet og glede                            Deltakelse og engasjement 

 
 

Møte med Helse- og omsorgskomiteen og Utdanning og forskningskomiteen 
 

28 november 2019 var FFM ble invitert til å delta på et 
seminar om genterapi for Helse- og omsorgskomiteen 
og Utdanning- og forskningskomiteen arrangert av 
Andreas Berg fra Tailormade Consulting. Hensikten var å 
gi et innblikk i genterapi og noen av utfordringene den 
skaper, og diskutere hvordan dagens praksis med nye 
metoder og Beslutningsforum passer eller ikke passer 
godt for sjeldne tilstander eller de nye 
behandlingsformene som det kommer stadig flere av. 
Blant innledere på møtet var professor emeritus Arvid 
Heiberg, OUS og Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i 
Bioteknologirådet. 
 

 
 
 

 

 

http://www.ffm.no/
http://www.ffm.no/


 
                 

Side 3 av 18 
 

 

 

 

Innholdsfortegnelse: 

INNLEDNING ........................................................................................................ 2 
Verdigrunnlag ...................................................................................................................................................... 2 
Møte med Helse- og omsorgskomiteen og Utdanning og forskningskomiteen ............................ 2 

INTERESSEPOLITISK ARBEID .................................................................................. 4 
Brukermedvirkning ........................................................................................................................................... 4 
Arendalsuka .......................................................................................................................................................... 4 
NRKs Brukerråd .................................................................................................................................................. 5 
Samarbeid om helse og velferd ...................................................................................................................... 5 
Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser ...................................................................................................... 5 
Nye metoder og prioritering av legemidler for sjeldne diagnoser ................................................... 5 
NMK-samarbeidet ............................................................................................................................................... 6 
Behandlings- og rehabilitering/habiliteringstilbud til muskelsyke………………………………..…..6 

LIKEPERSONSARBEID ............................................................................................ 8 
Likepersonsaktiviteter for muskelsyke og pårørende ......................................................................... 9 
Aktiv uke for voksne ....................................................................................................................................... 10 
Sjeldendagen 2019 .......................................................................................................................................... 10 

PROSJEKTER 2019 ............................................................................................... 10 
Prosjektsøknader ............................................................................................................................................ 10 

ORGANISASJON .................................................................................................. 13 
Feriesenter ......................................................................................................................................................... 13 
Muskelnytt .......................................................................................................................................................... 13 
Nettsiden og sosiale medier ......................................................................................................................... 13 
En sterk organisasjon med godt samarbeid mellom de ulike leddene ........................................ 13 
FFMU ..................................................................................................................................................................... 13 
Landsmøtet ......................................................................................................................................................... 14 
Sentrale tillitsverv ........................................................................................................................................... 14 
FFMs administrasjon ...................................................................................................................................... 15 
Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering .......................................................................................... 15 
FFMs økonomi ................................................................................................................................................... 16 
Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer ......................................................................... 17 
Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi .................................................................................. 17 

AVSLUTNING ...................................................................................................... 18 
 



 
                 

Side 4 av 18 
 

INTERESSEPOLITISK ARBEID  
I Foreningen for muskelsyke samarbeider tillitsvalgte og ansatte om oppgaver innen interessepolitisk 
arbeid. Prinsipprogram og Handlingsplan er førende for arbeidet i FFM. 
 
FFMs medlemmer har behov for tilrettelegging og bistand innenfor alle samfunnets arenaer. Med våre 
knappe menneskelige og økonomiske ressurser er det utfordrende å prioritere hva vi skal engasjere 
oss i. Endret regelverk for tilskudd har ført til inntektskutt nye krav til likepersonsarbeid. Omstilling er 
krevende, og 2019 har vært preget av kostnadskutt og behov for å finne alternative inntektskilder.  
 
Samarbeidet med paraplyorganisasjoner som FFO og Frivillighet Norge er viktig for FFM. De har en 
stemme og en gjennomslagskraft som små og sårbare organisasjoner som FFM trenger for å bli hørt 

Brukermedvirkning 
Brukermedvirkningen skjer lokalt, på kommunalt, fylkes- og regionnivå samt ved landsdekkende 
institusjoner. Fordi muskelsykdommer har store variasjoner i funksjonsnivå og hjelpebehov tilstreber vi 
å delta på alle samfunnsarenaer og engasjere oss der våre medlemmer har størst behov for en 
stemme. 
 
Sentralstyret har sikret brukerrepresentant på følgende steder i 2019: 

• NAVs brukerutvalg på hjelpemiddelområdet: Johnny G. Johansen 
• Brukerutvalget i NRK: Gustav Granheim 
• Brukermøtet på Frambu: Johnny G. Johansen 
• Jeløy Kurbad, Brukerutvalg: Elisabeth Johannessen 
• Beitostølen Helsesportsenter, Brukerutvalg: Arne Vogt 
• Kurbadet i Tromsø, Brukerutvalg: Annie aune 
• Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbrukere (Haukeland universitetssykehus): Johnny G. 

Johansen 
• Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon LMTV: Laila Bakke  
• Langtids mekanisk ventilasjon LTMV (Helse Sør-Øst): Johnny G. Johansen 
• Utdanningsdirektoratets Råd for likeverdig utdanning: Lise Connelly 
• Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret): Jon Magnus 

Dahl 
• Senterrådet for Nevromuskulært kompetansesenter (NMK): Johnny G. Johansen og Tone Torp 
• Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda): Lise Connelly 
• Faglig referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD): Tone Torp 
• Interessegruppe for nevromuskulære sykdommer: Patricia Melsom og Tone Torp Obseravtører 
• REK KUL A (søknader om utprøving av nye legemidler): Patricia Melsom 
• FFOs helsepolitiske nettverk: Patricia Melsom 
• FFOs Lederforum: Patricia Melsom 
• FFOs Nettverk for Barn og Ungdom: Tollef ladehaug 

 
Brukerrepresentanter i prosjekt: 

• Helsedirektoratet, arbeidsgruppe om ALS: Patricia Melsom 
• CHIP, Children in palliative care, Oslo Met: Patricia Melsom og Tollef Ladehaug 
• Dystrofia Myotonika-prosjekt, OUS/EMAN/Idrettshøyskolen (OUS): Ann-Kristin Foss 
• Pilotstudie – Avansert hjemmesykehus for pasienter med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV), OUS: 

Gustav Granheim 
 
For å øke vår kompetanse har vi deltatt på følgende kurs/seminar/møter i 2019: 

• FFOs konferanse om universell utforming og GDRP-kurs, Statsbudsjettmøte: Patricia Melsom 
• FFO og NKSD, Sjeldendagen: Line Wpler og patrcia Melsom 
• Frivillighet Norge, kurs om momskompensasjon og søkeprosess: Kristin Rolfsnes 
• VOFO, Grunnkurs i lobbyvirksomhet: Patricia Melsom 
• NMK, Fagkonferanse: Tone Torp 
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• Sunnaas, Dialogmøte Patricia Melsom 
• HOD, Rådslag om nasjonal strategi for sjeldne tilstander: Johnny G. Johansen 
• FFO, Legemiddelseminar: patricia Melsom 
• Idédugnad NRK: Linda melsom 
• Speeddating, NRK: Mulan Friis  
• Nye metoder, Brukerstemmen I Nye metoder: Patricia Melsom 
• FFO, budsjettkonferanse: Patricia Melsom 
• Frambu, brukermedvirkning I forskning om sjeldne diagnoser. Tollef ladehaug og Patricia Melsom 
• FFO, høringsmøte om Bufdir/driftstilskudd: Kristin Rolfsnes 
• FFO, Helsepolitisk nettverk: Patricia Melsom 
• FFO, Møte om GDPR: Kristin Rolfsnes 
• Legemiddelindustrien, LMI, seminar om prioritering (Beslutningsforum): Patricia Melsom  
• FFO Smågruppeforum: Patricia Melsom 
• FFO, Representantskapsmøte og Kongress. Patricia Melsom 
• FFO, møte om CRPD: Patricia Melsom 
• NMK-NKSD-samling: Tone Torp 

 

Arendalsuka 
Under Arendalsuka var FFM representert på debatten En tydelig brukerstemme på sjeldenområdet - 
hva kan vi lære fra Danmark? i Nedre Tyholmen Pakkhus. Fagpersoner og brukerorganisasjoner 
diskuterte utfordringer i sjeldenfeltet. FFMs Diagnoseprosjekt ble nevnt som viktig i prosessen for å 
bedre brukermedvirkningen i sjeldenfeltet og i forhold til nye medisiner og behandlingsmetoder. 

NRKs Brukerråd 
FFM deltar i NRKs brukerråd hvor mandatet er å bidra med innspill til forbedringer og utvikling av 
tilgjengeligheten til NRKs innhold på TV, radio, nett og mobil. Brukerrådet samles hos NRK i Oslo 3 til 4 
ganger i året. Møtene har i 2019 hatt temaer som kommunevalget, mangfold og tilgjengelighetstesting 
av NRKs Valgomat. NRKs brukerråd jobber også med hvordan synliggjøre bedre mennesker med 
funksjonsutfordringer i NRKs programmer. 

Samarbeid om helse og velferd 
FFM deltar i FFOs Helsepolitiske nettverk, Ledermøter for den ledere i medlemsorganisasjonene, 
smågruppe forum og støtter FFOs økt engasjement for sjeldne diagnoser. Informasjon fra fagfelt og 
erfaringsutveksling gir bredere kompetanse. Gjennom FFO har vi brukerrepresentanter i en rekke ulike 
fora. Sentralstyret mener det er nyttig for FFM fordi vi kan gi innspill, få andre organisasjoners 
synspunkt og større muligheter for påvirkning i politiske beslutningsprosesser av relevans for våre 
medlemmer. 

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser 
Arbeidet med strategien tar tid. Først mot slutten av juni 2019 ble det kunngjort at Norge skal følge 
EUs definisjon av sjeldne diagnoser. Ifølge den nye definisjonen er en tilstand sjelden når forekomsten 
er lavere enn 1 av 2.000. Målet var at en strategi skulle være ferdig ved utgangen av 2019, men ved 
årsskiftet var arbeidet ennå ikke kommet i gang. 

Nye metoder og prioritering av legemidler for sjeldne diagnoser 
Utviklingen av nye persontilpassede medisiner skjer i en i urovekkende fart. I diskusjonen rundt tilgang 
til en ny genetisk basert medisin for SMA, Spinraza i 2018, ble det reist kritikk om etiske sider ved 
Beslutningsutvalgets prioriteringer samt hvor lang tid beslutningsprosessen rundt vurdering av nye 
metoder tar i Norge. Den høye prisen reiser også bekymringer for hvorvidt sjeldne diagnoser vil bli 
prioritert i det hele tatt.  Allerede i 2018 opprettet FFM en arbeidsgruppe for nye medisiner, men som 
følge av Spinraza-saken innså vi behovet for en større utredning av hvordan FFM arbeider i forhold til 
sjeldne diagnoser og nye behandlingsmetoder. Som følge søkte vi støtte til Diagnoseprosjektet. 
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Samtidig har FFM samarbeidet med FFO og andre organisasjoner i kritikken av dagens prioriteringer og 
sammensetningen av Bestillerforum og Beslutningsforum hvor vi mener brukerne er 
underrepresentert. 

NMK‐samarbeidet 
NMK-samarbeidet er mellom Frambu senter for sjeldne diagnoser, Enhet for medfødte og arvelige 
nevromuskulære tilstander (EMAN) ved OUS og Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved 
Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN). NMKs Senterråd har representanter fra alle helseregionene 
og to representanter fra FFM, som har ledervervet. Vi opplever større fokus på samhandling og har tro 
på at NMK-samarbeidet blir til det beste for FFM.  
 
I 2019 ble tjenestene fra NMK evaluert for Duchenne (DMD) og Dystrofia Myotonika (DMY). 
Rapportern finnes på www.unn.no/nmk. I rapporten påpeker FFM behovet for sentralisert, bred 
tverrfaglig kompetanse og at det lages nasjonale anbefalinger for standard oppfølging, når det gjelder 
DMD. FFM ønsker at NMK-samarbeidet fortsetter å gi tilbud til DM1 selv om det i modellen skisseres 
en høy prevalens. DM1 er en lite kjent diagnose og mange har behov for oppfølging fra 
kompetansetjenesten. 
 
FFM har prioritert informasjon om Muskelregisteret og viktigheten av at så mange som mulig blir 
registrert der. Vi mener det er særlig viktig nå som det utvikles nye behandlingsmetoder og nye 
medisiner. Det har vært informativt og nyttig å diskutere tilgjengeligheten til persontilpasset medisin.  
Vi opplevde, og vil i fremtiden oppleve, store utfordringer knyttet til kostnadskrevende behandling. I 
den forbindelse vil NMK-samarbeidet og FFM utveksle faglige og å-leve-med erfaringer. 
 
NMK feiret 20 år i september 2019. Feiringen ble lagt til Svalbard. 60 fagpersoner og 1 representant fra 
FFM var til stedet. NMK ønsket å vende blikket bakover i tid, hva har skjedde, hva gjør vi i dag og hvor 
går vi videre. Mye har skjedd i løpet av disse årene. Den teknologiske utviklingen går raskt, 
genteknologi og andre behandlingsmetoder er på vei. Hva skjer med de gamle etablerte metodene 
som for eksempel muskelbiopsi som har vært et av de viktigste verktøyene i utredningen av 
muskelsykdommer? Les mer på www.unn.no/nmk   
 
Behandlings- og rehabilitering/habiliteringstilbud til muskelsyke 
 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad 
I 2019 hadde Kurbadet fire rehabiliteringsopphold for mennesker med nevromuskulære sykdommer, 
alle med varighet på 3 uker. Av disse var 3 grupper en blanding av ulike nevromuskulære diagnoser og 
1 gruppe var spesifikt for personer med CMT.   
 
Deltakerne har hatt mulighet for å delta på et tilpasset trenings- og undervisningsopplegg, samt få 
daglig individuell oppfølging av fysioterapeut. Det tilbys også oppfølging av andre faggrupper ved 
behov. Under oppholdet tilbys aktivitet i basseng, gymsal, treningssal og i det fine uteområdet som 
ligger rundt Kurbadet. Flere aktuelle tema berøres i løpet av oppholdet. Målet er å gi økt kunnskap og 
forståelse for sykdom og medvirkende faktorer, samt gi hjelp til hvordan man kan takle og mestre 
hverdagen på en bedre måte.   
Kurbadet har i tillegg til gruppeopphold også hatt muskelsyke på individuelt rehabiliteringsopphold av 
tre ukers varighet.  
 
Vikersund bad og rehabiliteringssenter 
Vikersund bad tilbyr både individuelle opphold og gruppeopphold for personer med ulike typer 
nevrologiske og nevromuskulære sykdommer. Senteret har til sammen 12 døgnplasser innen sitt 
nevrologitilbud. I 2019 var ikke muskelsyke blant de som fikk tilbud om gruppeopphold, men personer 

http://www.unn.no/nmk
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med nevropatier og nevromuskulære tilstander har deltatt på individuelle opphold. Det er stor pågang 
slik at man i 2019 fylte alle plassene til denne målgruppen. 
 
Beitostølen helsesportsenter (BHHS) 
Fra 6.mars til 2. april ble det arrangert et skreddersydd opphold for muskelsyke. Gruppen besto av 16 
personer. Alle fikk egen treningskalender, laget på bakgrunn av hva den enkelte ønsket å fokusere på 
under oppholdet. Det ble også lagt opp til fellestrening i gymsal og basseng. Noe av treningen hver dag 
bestod av uteaktiviter som langrennspigging, vanlig langrenn eller alpint. 
 
Ridderrennet/Ridderuka arrangeres årlig på Beitostølen, i år var det for 54 gang og fant sted i slutten 
av mars. Syv stykker fra gruppen deltok på rennet, resten var supportere. Takket være gode assistenter 
fra senteret ble det gode resultater på alle fra gruppa. 
Et nytt opphold i 2021 vil bli annonsert i Muskelnytt og på FFMs hjemmesider. 

 
Kastvollen Rehabiliteringssenter 
Kastvollen har gjennom flere år gitt individuelle rehabiliteringstilbud til muskelsyke.  
Kastvollen annonserte et gruppeopphold for mennesker med muskelsykdom i april/mai 2019. Grunnet 
lavt antall søkere ble dette endret til individuelle opphold med veiledning fra NMK. Det første 
gruppeoppholdet for muskelsyke ble gjennomført i oktober/november 2019 der syv personer med 
muskelsykdom deltok. I tillegg kom individuelle oppfølginger av bl.a. fysioterapeut, ergoterapeut, 
sykepleier, jobbkonsulent, lege.  
 
Gruppedeltakerne takket ja til å delta i et forskningsprosjekt i regi av NTNU der de fikk anledning til å 
komme med innspill til hva som var bra i gruppetilbudet og forslag til forbedring. Dette er svært nyttig 
informasjon for Kastvollen, da de har et sterkt ønske om å gi tilbud som målgruppene opplever å ha 
godt utbytte av. 
 
For å videreutvikle gruppetilbudene til mennesker med muskelsykdom, har man satt ned en 
arbeidsgruppe bestående av én av høstens gruppedeltakere, en representant fra FFM Trøndelag, 
nevrolog Kristina Devik, samt tre fra Kastvollen.  
Kastvollen tilbyr fortsatt individuelle opphold og har mål om å få til et nytt gruppetilbud for 
muskelsyke høsten 2020.  

FUNKIS, VOKSENOPPLÆRINGSMIDLER 
Nedenfor er en oversikt over registrering og tildeling av voksenopplæringsmidler. TRT er 
tilretteleggingstilskudd som FFM er berettiget fordi mange medlemmer trenger assistanse og godt 
tilrettelagte lokaler. 
 

År Ant. kurs Deltakere Ant. timer Timetilskudd TRT Sum tildelt 

2018 4 71 50 4.000 71.000 75.000 
2019 5 120 68 7.920 148.500 157.400 
 

MEDLEMSTALL 
 

eMedlemstall 2019 2018 

Hovedmedlemmer 1.133 1.122 
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Æresmedlemmer 12 10 
Husstandsmedlemmer 418 430 
Betalende medlemmer 1.563 1.562 
Støttemedlemmer 53 55 
Abonnenter 44 48 
 
Tabellen over viser antall betalte kontingenter i løpet av 2019 basert på medlemsstatus på tidspunktet 
for innbetaling. Oversikten inkluderer også utmeldte og avdøde i løpet av året. 
Det er kun aktive medlemmer per 31.12.19 som danner grunnlag for driftstilskudd fra Bufdir. Antall 
tellende medlemmer var totalt 1 556 per 31.12.19, fordelt på 1 123 hovedmedlemmer, 12 
æresmedlemmer og 421 husstandsmedlemmer. 
Det er 19 flere tellende medlemmer ved årsskiftet i 2019 enn i 2018. 
 
FFM har medlemmer i alle fylker, organisert i 13 fylkeslag og FFMU. 
De ble i 2019 sendt ut 99 velkomstpakker til nye medlemmer sammenliknet med 95 året før.  
Det sendes kun til hovedmedlemmer, og enkelte får informasjonen på epost hvis de nylig har meldt 
seg ut og så melder seg inn igjen. Velkomstpakken inneholder velkomstbrev med informasjon om FFM 
og likepersonstjenesten, navn på fylkeslag, info om loddsalg, ffm.no og innlogging på Din side, og det 
legges ved faktura for årskontingent med informasjon om at det samtidig gir medlemskap i FFMU for 
dem mellom 15 og 35. I tillegg vedlegges informasjon om Muskelregisteret og oppfordring om å 
registrere seg der, NMK-samarbeidet (Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved 
OUS (EMAN), Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Nevromuskulært kompetansesenter 
ved UNN), FFMs vedtekter, Brosjyren Hva du bør tenkte på ved MUSKELSYKDOM, Diagnosebrosjyre 
(hvis diagnose er oppgitt) og de to siste utgavene av Muskelnytt. 
 
Vi ser at antall rapporter på tiltak/aktiviteter som er gjennomført i fylkeslagene i 2019 er økt og også 
antall deltakere. Lokale og sentrale arrangement antas å ha en stor betydning for å rekruttere nye 
medlemmer og beholde gamle. 

LIKEPERSONSARBEID 
Likepersonsutvalget (LPU) koordinerer likepersonsarbeidet i FFM. LPU består av fire personer, er 
underlagt sentralstyret og har hovedansvaret for å gjennomføre sentrale likepersonstiltak, bistå 
fylkeslagene i deres likepersonsarbeid, og å følge opp likepersoner. 1 2019 fikk LPU har utvidet sitt 
mandat til også å omfatte arbeid med brukermedvirkning. Dette arbeidet vil bli påbegynt i 2020.  
 
Foreningens administrasjon har hatt ansvar for likepersonstelefontjeneste og kontakttjeneste. 
Informasjon om tjenesten finnes i Muskelnytt, på våre nettsider og Facebook. Henvendelser blir 
besvart per telefon og e-post. Nytt fra høst 2019 er at digitale møteplasser er innlemmet som en del av 
likepersonsarbeidet. Personer som ønsker å snakke med en likeperson blir videreformidlet til 
likepersoner. Fagpersoner er forespurt ved behov. 
 
LPU og sekretariatet utarbeidet og gjennomførte ett kurs og flere aktiviteter med ulike tema. På grunn 
av foreningens økonomi ble et planlagt høstkurs avlyst, og LPU fokuserte på å ha et så bra tilbud som 
mulig på foreningens landsmøte.  
LPU har også utviklet egen tilpasset kurspakke, slik at fylkene og FFMU kan holde egne likepersonskurs 
ved behov. De første fylkene har allerede gjennomført kurs med gode resultater. 
Foreningen hadde 73 likepersoner ved årsskiftet. Noen er likepersoner for personer med 
muskelsykdom, andre er for pårørende. Likepersonene arbeider aktivt i kurssammenheng, og/eller i 
direkte oppfølging av medlemmer og andre som ønsker kontakt. 
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Likepersonsutvalget har jobbet med endringer i forhold til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets 
nye regelverk. Høsten 2019 ble Bufdirs regelverk endret til forskrift med innholdsmessige endringer og 
noe med tilbakevirkende kraft. LPU brukte mye tid på å gjøre klart til endring og informere 
Likepersoner og fylker.  
Likepersonshåndboka og kurspakken for nye likepersoner er tilpasset de nye endringene.  
 

Likepersonsaktiviteter for muskelsyke og pårørende 
FFMU og fylkeslagene arrangerer temakvelder og aktiviteter for medlemmene og pårørende. Dette er 
en viktig del av likepersonsarbeidet og det er gode arenaer for å treffe andre. 
I 2019 ble det gjennomført 149 godkjente tiltak med 1927 deltakere, mot 111 godkjente 
likepersonstiltak med(mellomrom)1456 deltakere i 2018. Se tabellen under. 
  

2017 2018 2019 
Antall deltagere 1.200 1.456 1.927 
Antall dager 85 111 149 

 
 

Godkjente likepersonstiltak 2018 
Eksempler på tema: 

 
Fysioterapeut, trening for voksne muskelsyke 
Tilrettelegging bad (toalett, dusj m.m.) 
velferdsteknologi. 
Bowling 
Innebandy 
Galleritur 
Hjelpemidler 
Bassengtrening 
Å ha en progredierende muskelsykdom 
Pårørende  
Trening, øvelser som kan gjøres hjemme 
Lever vi et godt liv til tross for 
funksjonsnedsettelsen? 
Stoltrim 
Psykisk helse 
Hjelpemidler 
Ortopedi 
Tilrettelegging i skolen 
Bueskyting og luftgevær 
Tilgjengelighet 
Energiøkonomisering 
Muskelsykdommer, bil og førerkort 
Når vi møter veggen 
Isolasjon, pusterom, tilgjengelighet 
Sykkeltur, prat og erfaringsutveksling 
Nakkestøtte, parkeringskort 
Utfordre seg selv i hverdagen 
Kosthold 
Å forebygge fall 
Fotball 
Smertemestring 

Dating for muskelsyke 
Sosiale medier for muskelsyke 
Sexualitet og parforhold som muskelsyk 
Tilpasning av hus eller leilighet 
Myter og legender Om sex som muskelsyk 
Seksuelle hjelpemidler 
Seksualhelse 
Seksualitet og assistanse 
BPA og Rehabilitering 
Fingertrening 
Sangkveld 
Mestring 
BPA og hjelpemidler på reise 
Tilrettelegging for adkomst borettslag 
Søsken 
Erfaringsutveksling Spinraza 
Muskelsyke tenåringer og pubertet 
Toaletthjelpemidler 
Reisemål for funksjonshemmede 
Mat og muskelsykdom 
Klær og rullestolbrukere 
Rullestolskam 
Pårørendes følelser rundt BPA 
Miljøvennlige hjelpemidler 
Kultur og rullestol 
Små hjelpemidler 
Likepersonskoordinatrorrollen 
Overgangen til rullestol 
Juletid med ekstra utfordringer 
Trening for muskelsyke 
Diagnostikk og arv 
Grensesetting for assistenter 
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El-sykler og el-innebandy 
Hobbyaktiviteter 
Paragliding og Terje Vigen 
CMT-gruppe 
Å bo alene/BPA 
Progredierende muskelsykdom hos foreldre 
 
 

Assistanse og grensesetting for ungdom 
Kontaktskapende arbeid 
BPA i voksen alder 
Assistanse og grenser i barnefamilier 

 
 

Aktiv uke for voksne 
Det er noen år siden forrige voksenuke og det var på tide 
med en skikkelig aktiv uke for voksne. Den ble arrangert fra 
tirsdag 20. til søndag 25. august 2019 i Kristiansand. 
Komiteen for uken la opp til aktiviteter hver dag: besøk i 
Dyreparken, testing av el-sykler og el-innebandykjelker, 
motorsykkeltur, skalldyraften med musikk og dans.  
 
Toppen av uken ble en opplevelsesrik dag i Bygland med 
paragliding. 18 av 25 deltakere ønsket å fly. 11 fikk testet 
nervene på flytur før det dessverre gikk noe galt med 
utstyret. Muskelnytt nr. 3 2019 har flere bilder og mer 
informasjon. 
 
FFM syns det er viktig å gi tilbud til alle aldersgrupper, 
spesielt når mange med funksjonsnedsettelse lever stadig 
lenger med sin diagnose. Det er viktig at voksne og eldre får 
anledning til å møtes og ta utfordringer sammen. Vi 
opplevde stor suksess med dette tilbudet. 
 
 

Sjeldendagen 2019 
Sjeldendagen setter fokus på sjeldne sykdommer. De siste årene har dagen fått mye oppmerksomhet 
langt utover rekkene av organisasjoner som representerer sjeldne diagnoser. Temaet for Sjeldendagen 
2019 var Gode tjenester – bedre liv! Konferansen arrangeres hvert år av Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO), Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Unge 
funksjonshemmede. Det var stor pågang og ventelister for å delta på årets arrangement. FFM sentralt 
fikk to deltakere med, men det var flere muskelsyke tilstede fra fylkene og blant Unge 
funksjonshemmede. 
 

PROSJEKTER 2019 

Prosjektsøknader 
 
Status pr. 31.12.2019 
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Prosjektsøknader Innvilget Avslag Venter 
på svar 

Søker i 
2020 

Aktiv uke for voksne, Bufdir   x  
Aktiv uke for familier, Bufdir   x  
Aktiv uke for ungdom, Bufdir, Helsedirektoratet   x  

Assistanse og grensesetting, nye hefter, Bufdir (søkt sent 
2018, innvilget 2019) 

x    

Videregående skole for elever med muskelsykdommer 
og utmattelsesproblem, Bufdir 

  x  

Det Siste Pinnsvinet I Oslo, Bufdir  x   

Diagnoseprosjekt, Sarepta  x   

Diagnoseprosjekt, Helsedirektoratet x    

Forskningssøknader/doktorgadsprosjekter     
Nor-SMA, Stiftelsen DAM (Tidligere Extrastiftelsen)  x   
Funk 2019, Stiftelsen DAM   x   

Helse og trening ved CMT, Stiftelsen DAM   x   

Med hjerte for muskel, Stiftelsen DAM  x  x 
Limb Girdle, Stiftelsen DAM  x   
CHIP (Children in palliative care), Stiftelsen DAM  x  x 

Helse og fysisk aktivitet ved CMT  x  x 

 
I tillegg har FFM mottatt støtte til et treningsprosjekt (Haukeland, UiB). Prosjektet er et treårig phd-
prosjekt med støtte fra Extrastiftelsen (nå DAM). Å trene eller ikke trene, som tar for seg Duchenne og 
trening. Prosjektet startet 2019 og er et viktig prosjekt for FFM. 
 
 
 
Min Kropp, Mine Grenser 
Det opprinnelige kurset og heftet Min Kropp, Mine Grenser ble  
gjennomført med finansiering fra ExtraStiftelsen i 2018. Det ble 
utarbeidet et bredt anlagt hefte på over femti sider.  
 
For mange er dette for omfattende i hverdagen. Det ble derfor søkt om 
midler hos Bufdir til fire kortere og mer målrettede hefter for ulike 
aldersgrupper.  
Følgende hefter var under utvikling i 2019: et hefte om assistanse og 
grensesetting; et rettet mot barnefamilier; et om overgangen fra barn til 
voksen; et om å motta assistanse for første gang i voksen alder; et hefte 
rettet mot assistenter.  
Det skal også lages kurs i PowerPoint slik at lokallagene kan holde egne 
likepersonskurs over temaene. Prosjektet forventes ferdigstilt innen juni 2020. 
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 Hysj, han trenger ikke å vite   
Prosjektet fikk i 2018 støtte fra Helsedirektoratet for å legge til rette for 
samtaler med barn, om alvorlige nevromuskulære sykdommer. Boken ble 
ferdigstilt i 2019 og sendt til habiliteringstjenestene og 
kompetansetjenestene.  
 
Boken består av korte tekster og illustrasjoner om Nora og Ben som har hver 
sin muskelsykdom. I boken er det spørsmål for samtaler og mulighet for å 
tegne og skrive. Boka deles ut på arrangementer og selges fra FFM-kontoret til 
kostpris. 

 
 
 
Diagnoseprosjektet 
Prosjektet fikk støtte fra Helsedirektoratet for å finne gode  
løsninger for kontaktskapende arbeid og for å spre informasjon om 
nye medisiner og behandlingsmetoder.  
 
Mål for prosjektet 

• 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. 

 
 

Mulig støtte til sommerleir 
FFM har blitt kontaktet av bestyrer for et større bo, der 
testator ønsket å bevilge et større beløp til ferie for unge med 
muskeldystrofi. FFMU er den grupperingen som er nærmest til 
å være en egnet målgruppe for disse midlene. 
Administrasjonen formidlet kontakt med FFMU. Boet har valgt 
å ha FFM med i møtene der man diskuterer hvordan midlene 
kan brukes på en måte som er tilfredsstillende for testators 
familie, FFMU og FFM. Foreløpig ser boet på muligheten for å 

opprette en stiftelse som vil investere i Gurvika feriesenter og gi FFMU, alternativt FFM tilskudd til tid 
på feriesenteret hvert år. Foreløpig er hele prosjektet på forsøksstadiet. FFMU vil prøve ut en aktiv uke 
på Gurvika i 2020. Om arrangementet er vellykket, er det sannsynlig at det opprettes en stiftelse som 
tilgodeser FFMU/FFM med tid på Gurvika, men det er fortsatt mye som må falle på plass. 
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ORGANISASJON 
Kapittelet om organisasjonen bygger på de samme punktene som er vedtatt i Handlingsplanen og 
beskriver i korte trekk hva ansatte, sentralstyret og andre sentrale tillitsvalgte har gjennomført i 
perioden. 
 

Feriesenter 
Det er et mål å bygge et Ferie- og konferansesenter for muskelsyke, med vekt på: 

• Universell utforming 
• Beliggenhet 
• Læring, sosial og fysisk aktivitet 
• Nyskapende arkitektur 
• Energieffektivitet 

Grunnet tidligere avslag og begrensete ressurser i sekretariatet har vi det siste året prioritert arbeidet 
med Diagnoseprosjektet, et prosjekt som vil også gi oss viktig innsikt i hvordan våre tjenester til 
medlemmer bør organiseres og prioriteres. Vi er også involvert i å teste ut mulighetene for å utvikle 
Gurvika feriesenter ved Nevlunghavn til et ferietilbud for Aktiv uke for FFMU, eventuelt også for Aktiv 
uke for familier og Aktiv uke for voksne hvis prosjektet lykkes. Vi har derfor satt arbeidet med 
feriesenter på vent mens vi ser på utfallet av disse andre tiltak. 

Muskelnytt 
FFMs medlemsblad kommer ut fire ganger i året. Også i år har våre medlemmer og fylkeslag bidratt 
med beretninger om egen situasjon og opplevelser, med tips og råd. Med god innsats fra fagmiljøer, 
FFMU, fylkeslagene, Likepersonsutvalget og sekretariatet ble spaltene fylt med nyttig stoff om 
forskning, ny kunnskap om ulike diagnoser, nye hjelpemidler og likepersonstiltak. Erik Allums legat og 
Forskingsfondets daglige leder har sendt inn forsknings- og prosjektrapporter. Redaktøren, 
annonseselgeren og redaksjonskomiteen har gjort et solid arbeid for at Muskelnytt kan presentere 
variert stoff og være en viktig informasjonskilde for FFMs lesere. 

Nettsiden og sosiale medier 
Nettsiden har publisert informasjon om kurs, rehabiliteringsopphold, aktuelle temaer og 
nyheter. 
 
Facebooksiden 
FFM takker alle givere, og dere som har gjennomført bursdags innsamlinger til FFM i 2019. Dette 
bidrar til å gi foreningen større handlingsrom og inspirasjon til videre arbeid. Til sammen kom det inn 
kr 102.277 via facebook-innsamlinger i 2019.  
Totalt antall personer som følger siden pr 31. desember er 1102. 

En sterk organisasjon med godt samarbeid mellom de ulike leddene 
E-postadressen organisasjon@ffm.no brukes til orienteringer og invitasjoner slik at alle tillitsvalgte i 
hele FFM blir informert. Intensjonen er å besvare alle henvendelser til sekretariatet innen 2 virkedager. 
Vi mener det ble godt ivaretatt i 2019. 

FFMU 
FFM sentralt støttet FFMU økonomisk og administrativt. Sentralstyret har en representant i FFMUs 
styre og var representert på FFMUs årsmøte. Ved at FFMU formidler sine aktiviteter i Muskelnytt og på 
sosiale medier bidro de til å nå mange ungdommer. FFMU kontakter medlemmer som blir 15 år og de 
har blogg: ffmu.blogg.no. FFMU har egen årsberetning. 

mailto:organisasjon@ffm.no
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Landsmøtet 
FFMs landsmøte ble avholdt på Scandic Asker 31.mai ‐ 2. juni.  
 

Sentrale tillitsverv 
Per 31.12.2019 hadde følgende personer tillitsverv: 

 Sentralstyret 
Leder Patricia Ann Melsom 
Nestleder/Studieleder Annie Aune 
Økonomiansvarlig Øistein Slinning 
Interessepolitisk talsperson Ingeleiv Haugen 
Styremedlem Gustav Granheim 
Styremedlem Sivert Chr. Haaland 
Likepersonsleder Ian M. Melsom 
FFMUs representant *Ingebjørg Larsen Vogt 
1.varamedlem Jon Magnus Dahl 
2.varamedlem Morten T. Tangre 
3.varamedlem Helge Askildsen 

* Velges av FFMU. Vara for leder Malin Fredrikke Pedersen. 

Sentralstyret har hatt 7 møter og 53 saker ble behandlet i perioden. Vi har hatt en arbeidshelg i Oslo, 
og en arbeidshelg sammen med styringsgruppen I diagnoseprosjektet på Scandic Oslo Airport Hotell. 
Ellers er alle møtene avholdt som nettmøter. 
 
Før landsmøtet 2019 bestod sentralstyret av Leder Tone I. Torp, Nestleder Patricia A. Melsom, 
Økonomiansvarlig, Øistein Slinning, Studieleder, Annie Aune, Interessepolitisk talsperson Ingeleiv 
Haugen, Styremedlem Gustav Granheim, Likepersonsleder Ian M. Melsom, FFMUs representant 
Ingebjørg Larsen Vogt, 1. vara Jon Magnus Dahl, 2, Morten T. Tangre. 
 

Arbeidsutvalget (AU) bestod per 31.12. av Leder Patricia Ann Melsom, Nestleder Annie Aune, 
Økonomiansvarlig Øistein Slinning og Interessepolitisk talsperson Ingeleiv Haugen.  
6 møter er gjennomført på Skype og 29 saker ble behandlet i perioden. I hovedsak forberedte AU 
sentralstyremøtene. Før landsmøtet 2019 bestod AU av Leder Tone I. Torp, Nestleder Patricia A. 
Melsom, Økonomiansvarlig Øistein Slinning og Interessepolitisk talsperson Ingeleiv Haugen. 
 

Likepersonsutvalget (LPU) 2018‐2020 2019‐2021 
Likepersonsleder Ian M. Melsom  

Medlem Marit J. Hansen  

Medlem  Mette Nonseth 
Medlem  Tore Ødegård 

    LPU gjennomførte 3 møter elektronisk og en arbeidshelg i perioden.  
    Før Landsmøtet 2019 bestod utvalget av Likepersonsleder Ian M. Melsom og medlemmer  
    Marit Hansen, Mett Nonseth, Tore Ødegård. 
 

Redaksjonskomite 2018‐2020 2019‐2021 
Leder  Elisabeth Lillegrend 
Medlem  Guro Skjetne 
Medlem Bjarthild Slagnes*  

Medlem Tore Græsdal  
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*Bjarthild Slagnes ble valgt inn I 2019.  

  Redaksjonskomitéen har hatt 8 møter. Videre kontakt per mail og telefon mellom  
  redaktør og leder av redaksjonskomitéen når dette var nødvendig. 

 

Statuttstyre for 
Æresmedlem og 
Hedersbevisning 

2018‐2020 2019-2021 

Leder  *Patricia A. Melsom 
Medlem Bjarthild Slagnes  
Medlem  Tone I. Torp 
Medlem  Britt Eva Sørbakk 
Medlem Arne F. Vogt  

   *Sentralstyrets leder er leder.  
    Styret har hatt 1 møte og e-postkontakt i perioden. 
 

Kontrollkomiteen 2018‐2020 2019‐2021 
Leder  Asbjørn Gausdal 

Medlem Aud Jorun Løvehaug  

Medlem  Viggo Gangstad 
 

 

 

FFMs administrasjon 
Administrasjonen har kontorer på Nesbru i Asker. Kontorlokalene er lyse, trivelige og tilrettelagt for 
rullestolbrukere. FFM har kontorfellesskap med Forskningsfondet og Legatet. FFM hadde 1,7 faste 
årsverk fordelt på to 60% og en 50% stilling per 31.12.19 
 
Informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider      Line Wåler  
Prosjekt- og organisasjonsrådgiver                    Tollef Ladehaug 
Regnskapsmedarbeider                                                 Kristin M. G. Rolfsnes 
 
Tollef Ladehaug I tillegg til sin faste stilling: 
50% stilling som Prosjektleder i Grenseprosjektet 1.1- 31.03.2019. 
20 % stilling i Diagnoseprosjektet 1.-31-5-2019 
50% stilling som Prosjektleder i Assistanse og grensesetting» 1.6-31.12.2019.   
Prosjektleder Karin Rønningen,20% stilling i Diagnoseprosjektet 1.5-31.12.2019. 

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering 
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. 
 
FFM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har 
innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 
FFMs 3 ansatte er 2 kvinner og 1 mann. FFM sentralstyre inklusive vara består av 4 kvinner og 7 menn. 

Valgkomiteen 2019‐2020 2019-2021 
Leder  Tor Egil Roheim 
Medlem Johnny G. Johansen  
Medlem Syvert Skagestad  
Medlem  Ada Karete Ringstad 
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Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre 
miljø. 

FFMs økonomi 
Budsjettet for 2019 ble vedtatt i balanse. Vi avsluttet årsregnskapet for 2019 med et driftsoverskudd 
på 470.000 kroner. Overskuddet er et resultat av nøktern drift kombinert med uventet høye inntekter 
fra mva-kompensasjon og gaver til foreningen. Som en del av kostnadskuttene vedtok Sentralstyret og 
Likepersonsutvalget å redusere sitt honorar for landsmøteperioden 2018-19. Kontorlokalene er 
ombygd og kostnadene redusert. 
 
Foreningen fører regnskapet selv og har god kontroll med økonomien. Sentralstyret mener det er godt 
grunnlag for fremtidig drift. FFM har god likviditet. 
Revisorselskapet K-team AS har gjennomgått regnskapet og funnet at det tilfredsstiller lover og 
regelverk. 
 
 
Gaver 
Rett før utgangen av 2018 ble FFM godkjent for «Gi et bidrag» på Facebook. Det har i 2019 kommet 
inn gaver jevnt og trutt gjennom hele året. Til sammen kom det inn kr 102.277 via Facebook-
innsamlinger i 2019. I tillegg kom det inn til sammen kr 16.719 som minnegaver og andre bidrag i fjor. 
Dette gir foreningen større handlingsrom og inspirasjon til videre arbeid. 
 
 
Momskompensasjon 2019 
Ny Forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner gjaldt fra søknadsåret 2019, 
grunnlagsår 2018.  
Det er gjort innstramminger i mva.kompensasjon for aktiviteter/turer som vurderes som ferieliknende 
eller av privat karakter.  
FFM og fylkeslagene/FFMU måtte for 2018 legge ved turprogram/omtale av turer og søke om å få dem 
godkjent for momskompensasjon 2019. Dette gjelder for turer både i inn- og utland.  
Enkelte fylkeslag fikk derfor lavere momskompensasjon utbetalt i 2019 enn i 2018. 
For kostnader som ble godkjent som foreningsrelaterte kostnader ble det imidlertid gitt høyere 
momskompensasjon i 2019 enn tidligere år. 
Dette, i tillegg til høyere totale kostnader, gav FFM sentralt kr 125.089 mer i momskompensasjon for 
2019 enn i 2018. 
Fylkeslagene/FFMU ble totalt tildelt kr 13.659 mer i 2019 enn i 2018. 
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Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer 
Styret i Forskningsfondet har virketid på 3 år og kan gjenvelges.  
Per 31.12. bestod styret av: 
 
Valgt på Landsmøtet:   

Leder Patricia A. Melsom – styreleder fra 2019 – Virketid 2019-2021 
Medlem Laila Moholt – begynte i styret i 2013 – Virketid 2019-2022 
Oppnevnt av institusjoner:  

Medlem Lisbet Grut - Begynte i styret i 2009 - Virketid 2018-2021 
Medlem Øivind Nilsen – begynte i styret i 2019 - Virketid 2019-2021 
Vara Magnhild Rasmussen – begynte i styret i 2008 - Virketid 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi 
Styret i Legatet har virketid på 4 år og kan gjenvelges.                      
Per 31.12. bestod styret av: 
 

Valgt på Landsmøtet:  

Leder Patricia A. Melsom – styreleder fra 2019 – Virketid 2019-2021 
Oppnevnt av institusjoner:  

Styremedlem Gro Solbakken – begynte i styret i 2014 – virketid 2018-2022 
Medlem Trine Haug Popperud – begynte i 2017 – virketid 2017-2021 
Medlem Tore A. Hagen – begynte i 1995 – virketid 2017-2021 

 
Se egne årsberetninger på www.ffm.no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffm.no/
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AVSLUTNING 
 

Sentralstyret opplever å ha gjennomført et tilfredsstillende år, på tross av endringer i 
inntektsgrunnlaget og avslag på flere prosjektsøknader. Vi har ført en restriktiv økonomisk politikk 
og gjennomført tiltak for å redusere utgiftsnivået, som f.eks. å avlyse arrangement, redusere 
honorar til sentralstyrets medlemmer og andre sentrale tillitsverv. Vi har i samarbeid med 
gårdseier halvert kontorutgiftene ved å redusere og bygget om kontorplassen.  
 
FFM er helt avhengig av frivillig innsats og gaver i tillegg til offentlige tilskudd til drift og prosjekter. 
Det er store utfordringer i å være en liten organisasjon som ivaretar mange små og sjeldne 
diagnosegrupper spredt over hele landet. Vi vil i neste periode fortsette å vurdere og iverksette 
tiltak for å sikre inntektsgrunnlaget og sikre tilgang til frie midler som vi kan anvende til å styrke 
hele organisasjon. 
 
Sentralstyret vil takke medarbeidere, alle tillitsvalgte og frivillige for innsatsen i 2019. 
 
 
Nesbru, 24. april 2020 
 

 
 
Patricia A. Melsom 
Styreleder i FFM 
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