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FFM sprer kunnskap om  
muskelsykdommer og  

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

FFM ble stiftet i 1981. Foreningens høye 
beskytter er prinsesse Märtha Louise.

foreningen for muskelsyke

Fekjan 7, 1394 Nesbru
Telefon: 411 90 702
Telefontid: Man. tirs. ons. 9-15.
E-post: ffm@ffm.no
Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042

foreningen for muskelsyke (ffm) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i norge. 

gjennom 13 fylkesforeninger informerer og hjelper vi muskelsyke og deres pårørende,  
og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser. 

Line Wåler
Informasjons- og  
kommunikasjonsmedarbeider

Telefon: 957 43 307

Telefontid: 
Man. til ons., kl. 11–17

E-post:
line.waaler@ffm.no

Kristin M. Gran Rolfsnes
Regnskap og medlemsregister

Telefon: 403 29 009

Telefontid:
Mandag og onsdag kl. 12-15
Tirsdag og torsdag kl. 09–15

E-post: 
kristin.rolfsnes@ffm.no

Tollef Ladehaug
Prosjekt- og  
organisasjonsrådgiver

Telefon: 411 90 702 
Telefontid: 

Mandag-fredag 9–15

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

Tone I. Torp
Daglig leder for
Forskningsfondet og  
Erik Allums legat

Telefon: 951 64 848, tirsdager

E-post: fondet@ffm.no 

ta gjerne kontakt med  
ffm-kontorets ansatte

Snart legger vi et begivenhetsrikt år bak oss. Etter en lang og slitsom vår, der vi 
fulgte pandemi og smittespredning i nærmiljøet med argusøyne, kom beskjeden 
at nå var så mange vaksinerte at det var trygt å åpne for «normalen» igjen. Like 

fort som alt ble stengt ned og vi ble isolerte hjemme var alt plutselig tillatt. Faren for 
muskelsyke og andre risikoutsatte er langt fra over, vi må være på vakt. 

For FFM har det vært en heseblesende sommer og høst. Turte vi invitere til kurs? 
Ville muskelsyke ta sjansen på å treffes i flokk etter nesten to år i isolasjon og redsel 
for smitte? Takket være hardt arbeidende komiteer hadde vi i sommer tre vellykkede 
aktive uker for familier, voksne og ungdom. Vi krysset fingrene og sammen med et 
optimistisk likepersonsutvalg inviterte FFM til vår første landsdekkende samling på 
to år. Fra 15. – 17. oktober ble det likepersonskurs og et lenge bebudet brukerrepre-
sentantkurs. Vi presenterte to nye prosjekter vi vil samarbeide med lokalforeningene 
om, og vi markerte at FFM fyller 40 år i år. Planen var å ha en feiring i forbindelse 
med landsmøtet, men på grunn av restriksjoner måtte det avlyses. Vi kommer sterkere 
tilbake når vi runder 50!

Vi har fått ny regjering, og i likhet med alle andre organisasjoner for funksjonshemme-
de har vi store forventninger til hva den skal utrette. Den avgåtte regjeringen har brukt 
ostehøvelen på livsviktige tjenester og ytelser til uføre, kroniske syke og dem som faller 
utenfor arbeidslivet i en kortere eller lengre periode. Som takk for seg leverte Solberg-
regjeringen et forslag til statsbudsjett som skjærer ytterligere ned med forslag på økte 
egenandeler, kutt i ulike tillegg og avkortning av trygd dersom man mottar honorar for 
deltakelse i frivillig arbeid.

Sammenliknet med skattelettelsene til de rike og lettelsene som øses ut til næringslivet, 
er summen av de foreslåtte kuttene knapt lommerusk. Det er smålig og uholdbart for 
den enkelte som rammes, men også krise for interesseorganisasjoner. Hvordan skal 
FFM følge opp tiltak for likepersoner – et nøkkelinstrument i fylkeslagenes økonomi, 
og hvordan skal vi drive opplæring og veiledning av våre brukerrepresentanter uten 
frivillige eller flere ansatte og forutsigbare inntekter? 

La oss heie på den nye regjeringen – her skal det lite penger til for å gjøre oss glade 
og gi en stor og ofte usynlig gruppe et løft. Vi klapper for full momskompensasjon, 
men trenger en bedre finansiering av frivillige organisasjoner og spesielt vi som gjør et 
viktig arbeid for sjeldne diagnoser. Ikke minst forventer vi at FNs menneskerettigheter 
for funksjonshemmede snarest forankres i norsk lov. 

Vi venter spent, men holder ikke pusten …

Patricia Ann Melsom
Leder FFM
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et liv i endring

e
n sommerdag for 10 år siden 
begynte jeg i et nytt firma. Det var 
spennende med nytt arbeidssted, 
ny hverdag, nye kollegaer. Starten 

på et nytt kapittel med hovedfokus på 
jobb og sparing til kjøp av leilighet. Etter 
et par måneder som nyansatt møtte jeg 
en engasjert, dyktig, erfaren og velkledd 
produktsjef med stor selvtillit. Et dekken-
de bilde av deg må være: «En dresskledd 
forretningsmann med stresskoffert og 
mobiltelefon som fast eksteriør».

Du hadde jobbet deg oppover, fra starten 
som lærer på Næringsakademiet til 
stillinger som instruktør/IT-sjef, senior 
IT-konsulent og nå, produktsjef. Du var 
bereist og hadde vært på alle verdens 
kontinenter i anledning jobb eller fritid. 
Du var (det er du enda) en dyktig og be-

lette løft er blitt tyngre. Da du fikk din 
første rullestol til bruk på tur, var det 
en frihet for deg. Samtidig kjenner vi på 
frykten over at dette kanskje er starten på 
et permanent liv. 

Jeg beundrer deg for ditt pågangsmot og 
din drivkraft. Frykt, frustrasjon, sinne og 
sorg gjør du til din styrke. Du har valget: 
Å se muligheter eller begrensninger. 
Du velger det første. En av de viktigste 
faktorene for deg er jobben din. Den 
gir deg noe meningsfylt, motivasjon og 
inkludering i et fellesskap du ikke kan 
være foruten.

Vi som er pårørende, rammes av ulike 
tanke- og følelsesmessige reaksjoner. 
Frustrasjon, sorg, skyldfølelse, sinne og 
meningsløshet er tilstede, og kan ikke 
nektes for. Men naturlig nok er det den 
rammede som er i fokus. Pårørendes 
synspunkter og følelser blir satt til side.
Den jeg er glad i endres, blir preget av 
sykdommen, og har strevsomme perio-
der for å komme gjennom hverdagen. 
Dine drømmer og interesser blir vanske-
lig å gjennomføre i fremtiden.
Jeg kan nok aldri helt forstå følelsen i å 
bli tvunget inn i et liv med nye begrens-
ninger, smerte, utmattelse, frihetsberø-
velse og bekymringer for fremtiden. Som 
samboer og kone handler det om å forlate 

eller å stå sammen. Dette er vår situasjon, 
vår familie, vårt liv, akkurat nå.

Vi snakker åpent om fremtiden, den 
situasjonen vi står i, hverdagslivet, hvor-
dan ivareta familien. Samtidig er vi forbe-
redt på utfordringer fra omverdenen.
Din muskelsykdom er i stadig utvikling, 
og tilstanden beveger seg i retning som 
«bruker». Mennesker som ikke kjenner 
deg – ser kun akkurat det. Folk stiller seg 
spørrende ovenfor min rolle, som ofte 
konkluderes som «assistent»: «For hvem 
vil vel dele livet med en i rullestol»?

Å være asiat bærer fortsatt preg av 
undertrykkelse og underdanighet fra et 
«vestlig» syn. Spesielt for kvinner. Selv 
som adoptert, men oppvokst i Norge, 
tilsier det visuelle inntrykket noe annet. 
Antagelsen om at jeg som asiat og du 
som rullestolbruker bestandig har levd  
under slike omstendigheter, er nærlig-
gende å tenke. I det store bildet er kan-
skje dette en bagatell og en unødvendig 
sak å vektlegge, men likevel en realitet. 
Da tenker jeg naturlig nok: Hvordan blir 
din fremtid? Hvordan blir fremtiden til 
våre barn?

kjære mann. Mange av dem som ikke 
kjenner deg, vil kanskje se på deg som 
handikappet, evneveik og mindreverdig, 

” 
Du vet når kroppen sier 

stopp, men likevel presser du  
på til det ytterste

gavet slagverker, og spilte i flere symfoni-
orkestre, brassband og janitsjarkorps.

Ditt engasjement og nysgjerrighet er fort-
satt en drivkraft, du utforsker det ukjente, 
så vel som det du brenner for. Du lar ikke 
en diskusjon passere. Du er klok i dine 
meninger, refleksjoner og tanker. Du er 
uredd.

Du vokste opp som Bærumsgutt, utførte 
skolegang etterfulgt av høyskole og hadde 
hobbyer som de fleste andre. I dag er du 
en arbeidstaker på linje med andre 
arbeidstakere som Sales Manager i et glo-
balt firma. Dette kan selvsagt endre seg.

Vi hadde en fleksibilitet og frihet vi begge 
vet fremtiden ikke kan bringe. Våre reiser 
til Mallorca hvor de innfødtes beregning 
av gangavstand var «20 minutter» uansett 
hvor vi skulle, ørkenvandring, langhelg til 
New York, juleferie i Los Angeles, og an-
dre turer til Wien, Japan og Las Vegas for 
å nevne noen. Den gang uten fysiske eller 
mentale begrensninger om hvor langt vi 
kunne rekke til beins på en dag. Vi skulle 
«se alt». Ingen bekymringer og frihet.

i dag er livet i endring. Det som har 
rammet deg er din muskelsykdom. 
Hovedsakelig er det en tilstand der  
muskulaturen brytes ned og gradvis  
svekkes. Samtidig er det vanskelig å 
bygge opp muskulaturen. Utviklingen  
er individuell, og utarter seg i ulik grad.  
I ditt tilfelle er den i endring.

Du vet godt når kroppen sier stopp, men  
likevel presser du på til det ytterste.  
Hjelpemidler var siste alternativ, og 
ønsket om mestring og selvstendighet er 
fremdeles sterkt. Du ønsker å klare alt 
som før, men du kan ikke trosse kroppen 
lenger. Den klarer ikke bære. Den tiden 
er forbi.

Vi innser at ting du gjorde før ikke lenger 
er mulig, og fremtiden vi så for oss er 
uoppnåelig. Lange turer er blitt korte, og 

Sanofi Genzyme støtter 
forskning innenfor  

sjeldne diagnoser som 
Pompe sykdom.
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sjeldne-sykdommer.no

SANOFI-AVENTIS NORGE AS
Prof. Kohtsvei 5-17, 1366 Lysaker. Telefon 67 10 71 00. www.sanofi.no

fordi de ikke vet bedre. Jeg understreker: 
Det var ikke slik jeg møtte deg. Du er så 
mye, mye mer enn det folk velger å se.

«Det er valgene våre langt mer enn  
evnene, som forteller hvem vi virkelig er»
 J.K. Rowling 

Livet har endret seg for nestleder i FFM Ivar A. Hagen og Louise klemm.
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Vi er endelig 
i gang igjen!

TeksT: PatRicia ann melsom, elisabeth lillegRend og Vibeke aaRs-nicolaysen  FOTO: ian m. melsom, PatRicia ann melsom, tone toRP

d
a landsmøtet til FFM i juni måtte hol-
des digitalt, ble en planlagt markering 
av FFMs 40-års jubileum avlyst. Så 
hva kunne være bedre enn å markere 

FFMs første fysiske samling på to år enn å kom-
binere 40-års feiring, likepersonskurs og kurs 
for brukerrepresentanter? 

over 50 deltakere fra hele landet
Likepersonsutvalget (LPU) var svært spent på 

om medlemmene ville ta sjansen på å tilbringe 
en hel helg sammen etter så lang tid med 
strenge restriksjoner. Men oppslutningen var 
over all forventning, over 50 likepersoner og 
nysgjerrige brukerrepresentanter fra hele landet 
stilte forventningsfullt opp på Gardermoen for 
å utveksle erfaringer og lære noe nytt. Mellom 
kurs, parallelle sesjoner og gruppearbeid ble det 
rikelig anledning til «den gode samtalen» med 
nye og gamle bekjentskap. 

sprek 40-åring feiret seg selv
Livet i koronabobla og 

den gode samtalen

b
åde innledningsvis fredag kveld og 
avslutningsvis søndag var det avsatt 
tid til to av FFMs pågående prosjekt- 
er. Prosjektansvarlig Tollef Ladehaug 

fortalte om prosjektet Livet i koronabobla, og 
viste en av en serie videoer under produksjon, 
der kjente muskelsyke forteller om hvordan 
koronapandemien har påvirket deres hverdag. 
Tanken er at fylkeslagene kan bruke filmsnutt- 
ene til å innlede diskusjoner lokalt om veien ut 
av koronabobla. 
Søndag formiddag ble et nytt tiltak fra LPU, 

Den gode samtalen, presentert. Det er laget 
et hefte, og det er sendt ut en oversikt over 
kurskvelder der fylkeslagene kan booke et møte 
der man i samtale med LPU, prosjektleder og 
psykologspesialist Cecilie Thommessen kan 
lære mer om digitale samtalegrupper. Målet er 
at fylkeslagene skal bidra aktivt, på kurskvelden 
vil heftet presenteres nærmere, og det blir mu-
lig å stille spørsmål om alt fra det tekniske og 
det praktiske til det mellommenneskelige. Det 
kommer en nærmere presentasjon av prosjek-
tene i neste utgave av Muskelnytt.

Helgen 15.-17. oktober var FFM endelig i gang igjen med 
fysiske samlinger. Det ble et vellykket 40-årsjubileum og  
likepersonskurs.

Lørdag ettermiddag ble det arrangert et seminar som hyllest 
for at FFM fyller 40 år som landsdekkende organisasjon. 

f
FMs leder Patricia Ann Melsom åpnet 
med å vise hilsningsvideoer fra flere 
av våre viktigste samarbeidspartnere: 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

FFO, Frambu, Beitostølen og Nevromuskulært 
kompetansesenter og UNN. Og til slutt en hil-
sen fra FFMs høye beskytter, Prinsesse Märtha 
Louise.  

tove brandvik – en gripende stemme
Deretter gikk det slag i slag. Tove Linnea 
Brandvik, leder i Norges Handikapforbund og 
selv muskelsyk, tegnet et gripende bilde av livet 
som funksjonshemmet i Norge de siste 40-50 år, 
og illustrerte med sin egen personlige historie. 
Det ble mange spørsmål underveis og en livlig 
diskusjon etterpå. – Målet er en samfunnsstruk-
tur der samfunnet tar ansvar for tilgang for alle 
og for spillereglene, mens verdensbildet fortsatt 
sier at det er meg det er noe feil med, fortalte 
Brandvik. Personer med funksjonsnedsettelser 
blir diskriminert ved at individet får skyld for å 
ikke passe inn. 

Først med NOU 2001: 22 Fra Bruker til borger 
ble det slått fast at det ikke er noe feil med fol-

ket, men etter 20 år er det ennå et stykke igjen. 
Fortsatt har vel 80 % av norske skoler ikke 
universell utforming. Mange barn må reise til 
en annen skole. Slik lærer barna tidlig at det er 
dem det er noe galt med, dem som ikke passer 
inn. Tove ante lysglimt. Ved regjeringsskiftet 
har vi for første gang fått gehør for våre krav og 
blir en del av likestillingspotten. Regjeringen 
lover også at FN-konvensjonen for funksjons-
hemmede (CRPD) skal inn i norsk lov. 

Brandvik avsluttet med å fortelle at under inn-
settelsen av ny regjering stilte hun opp utenfor 
slottet og overrakte Barbiedukker i rullestol til 
3 regjeringsmedlemmer: Statsministeren – for å 
minne ham om at han er statsminister for alle. 
Finansministeren – fordi det vil koste å få like-
stilling på plass og det må inn i prioriteringene. 
Likestillingsministeren – fordi alle mennesker 
har lik rett til samfunnsdeltakelse alltid. 

blikk på ffm gjennom 40 år
To kjente, kjære ansikter i FFM, ex-leder i FFM, 
Tone Torp, og tidligere sentralstyremedlem 
Vibeke Aars-Nicolaysen, småpratet og mimret 
med salen gjennom FFMs historie – tiår for 

tiår. Det ble mange hyggelige tilbakeblikk, og 
de som var til stede bidro med gode historier 
fra 1980 og fram til i dag. Patricia Melsom og 
professor Arvid Heiberg kunne supplere om 
starten på historien før stiftelsen, de første 
årene og et uvurderlig samarbeid med Frambu. 

heders- og æresgjester ble takket
Det har vært litt stusslig for våre nye æres-
medlemmer Syvert Skagestad, Vestland og 
Egil Hope, Agder som ble oppnevnt i 2020 og 
Vibeke Aars-Nicolaysen, Østfold i 2021. De 
har foreningen vår ikke kunnet feire i felleskap 
tidligere, men endelig fikk de den applausen de 
fortjente da alle tre var invitert til samlingen på 
Gardermoen. 

Også årets mottaker av FFMs hedersbevisning 
professor Arvid Heiberg fikk en velfortjent 
oppmerksomhet. Hedersbevisning er noe 

spesielt; den henger høyt i FFM og det er ikke 
ofte foreningen tildeler en slik oppmerksomhet. 
Leder Patricia Melsom benyttet anledningen 
i forbindelse med mini-markeringen av 40 år 
som landsforening, å overrekke en gave til prof. 
Heiberg ansikt til ansikt nå som det endelig var 
mulig å samles igjen. Hun sa at Heiberg har 
vært en solid støttespiller for FFM og for alle 
muskelsyke i over 40 år og lenge før FFM ble 
stiftet, og at det var en glede å takke ham med 
grafikk av kunstner og tegner Sverre Maling.

en uhøytidelig og god avslutning
Jubileumsmarkeringen ble avsluttet med et 
uhøytidelig, underholdende og avslørende 
«foredrag» av standup-komiker Christer Tor-
jussen. Han fikk virkelig fram latteren i oss alle,  
og med sitt gode humør og sine vittige observa-
sjoner la han et godt grunnlag for en smilende 
kveld videre denne jubileumslørdagen.

Tove L. Brandvik, leder i NHF

Annie og Viggo Aune koser seg sammen med Lillian Henriksen, alle tre fra FFM i Troms og Finnmark.

komiker Christer Torjussen

Tone Torp, tidligere leder i FFM

Prosjektansvarlig  
Tollef Ladehaug



ffm 40 åR / l ikepersonskurs

MUSKELNYTT  nr.  4 – 2021 MUSKELNYTT  nr.  4 – 20218 9

ffm 40 åR / l ikepersonskurs

Digitale møteformer er viktig, ikke minst for likepersons- 
arbeidet. Det bekreftet Marit J. Hansen og Tore Ødegård  
som loset deltakerne gjennom helgens likepersonskurs. 

– Ingenting om meg uten meg, var budskapet til Roger  
Håkon Skår, generalsekretær i Funkis da han ga innføring i 
hva det er å være brukerrepresentant og om betydningen av 
politisk påvirkningsarbeid. 

k
urs om brukerrepresentasjon gikk pa-
rallelt med kurs for nye likepersoner, 
og samlet mange brukerrepresentanter 
som har sårt savnet et slikt tilbud. 

Skår fortalte at det å være representert er en 
menneskerett, og slo fast at brukererfaring gir 
bedre kvalitet og tjenesteyting. Samtidig sa han 
at brukerrepresentasjon er et arbeid som tar tid 
fra ord til handling. Man må ha evnen og viljen 
til å fremme synspunkter som ikke alltid er like 
populære. Man må ha motivasjon og tid.

Representerer flere enn seg selv
En god brukerrepresentant representerer ikke 
seg selv, men en hel gruppe. Vi skiller mellom 
egeninteresse når vi snakker på vegne av oss 
selv, og når vi skal formidle det som er i «alles» 
interesse. Deltakerne ble minnet om at det er 
mange forskjellige typer brukerrepresentant- 
er, og opplæring må tilpasses rollen avhengig 
av nivå: enkeltindivid, tjeneste, system (som 
sykehus, rehabilitering, kommune, NAV), eller 
i forskning. 

Være aktiv i egen organisasjon
Det er viktig for brukerrepresentanter å vite at  
de ikke står alene, og for å være en god bruker- 
representant må du være aktiv i egen organisa-
sjon. Organisasjonen har også et ansvar og må 
lage en plan. FFM må få kjennskap til brukernes 
behov, FFM må skaffe og bidra med informa-
sjon, og ikke overlate alt til brukeren alene. 

10 bud for brukerrepresentanter
Vit hvem du representerer
Vit hva du vil oppnå
Vær kompetent for oppgaven
Vær forberedt på motstand
Finn støttespiller – be om hjelp
Vær tålmodig
Vær stolt
Rapporter tilbake underveis
Ikke påta deg for mye – mer enn du kan bære
Ikke påta deg skyld for alt

Workshop brukerrepresentasjon
Søndagens brukerkurs ble avsatt til en 
workshop. Etter en kort innledning ble deltak- 
erne delt inn i grupper for å diskutere Hvordan 
skal FFM jobbe med brukerrepresentasjon i 
fremtiden?

I diskusjonen i plenum kom det mange flere 
gode forslag på hva FFM kan gjøre: Organisere 
ulike typer brukeropplæring, lage en bruker-
håndbok, skaffe en brukerkoordinator og danne 
et brukerforum for erfaringsutveksling.

FFM sentralt fører et løpende register over  
brukerrepresentanter, og ser behov for å spre 
mer informasjon om brukerrepresentasjon, 
blant annet i Muskelnytt og sosiale medier. 
Skriftlige oppsummeringer og forslag fra grup-
pene ble samlet inn og LPU vil bruke dette som 
grunnlag for en anbefaling til SST om videre 
organisering av dette viktige arbeidet.

Vellykket for 
nye likepersoner

Brukermedvirkning 
gjør en forskjell!

k
urset gikk over to dager og ble 
innledet med en gjennomgang av 
det grunnleggende rundt likeperson-
arbeidet, med god anledning til å stille 

spørsmål og ha diskusjoner rundt enkelte tema, 
noe deltakerne satte pris på.

Viktig å følge spillereglene
Marit og Tore fra Likepersonsutvalget forklarte 
at det er viktig at likepersonsarbeidet blir lagt 
opp etter reglene Bufdir har laget for at likeper-
sonsarbeidet skal gi poeng. Dette gir inntekter, 
så vi kan fortsette å utvikle tilbudet. Det jobbes 
for å få godkjent likepersonsarbeidet i digi-
tale former, som har vært flittig brukt under 
koronapandemien. På mange måter er denne 
digitale møteformen en vellykket møteform 
for en forening som FFM, der lange avstander 
gir høye reisekostnader og muskelsyke blir 
fort slitne. Etter hvert blir folk vant til å møtes 
digitalt, og FFM og LPU har lagt opp til gode 
systemer og god opplæring for gjennomføring 
av digitale møter. Det blir spennende om vi får 
gjennomslag for godkjenning av digitale møter 
fremover.

to nye likepersoner forteller
To helt nye «aspiranter» ønsket å dele sine 
inntrykk: Line Handgaard fra Hedmark og Rolf 
Ambjørnsen fra Agder:

line handgaard
Tanken på å delta på likepersonskurs har vokst 
over flere år, etter at Annie Aune, Troms og 
Finnmark og tidligere SST-medlem) sådde de 
første frøene under et rehabiliteringsopphold på 
Kurbadet i Tromsø. Dette var et nyttig kurs for 
meg! Når jeg fikk muligheten for et kurs innen 
kort avstand, måtte jeg benytte muligheten.

Terskelen for å være likeperson har blitt høvla 
ned, og jeg gleder meg til å kunne bidra! Under 
kurset var det fokus på hva slags samtaler det 
kunne være, hva som er viktig å ha fokus på, 
for eksempel å lytte og ikke presse på den andre 
egne løsninger, og til å kjenne på egne grenser i 
forhold til tema som kommer opp. Å arrangere 
likepersonsaktiviteter høres spennende ut!

Det føles også trygt å ha ansikter på dem jeg 
kan kontakte hvis jeg trenger hjelp og støtte.

Takk for bra kurs!

Rolf ambjørnsen
Jeg synes kurset har vært svært nyttig og godt 
gjennomført. Ting som kan virke innlysende 
når en ser dem i en presentasjon, ble kom-
mentert og diskutert blant deltakerne. Da får 
en frem problemstillinger og erfaringer som 
kan være til god hjelp når jeg selv skal være en 
likeperson.

Roger Håkon skår – generalsekretær i Funkis.

” 
Et slikt kurs 

er til god hjelp!
To nye likepersoner i FFM: Rolf Ambjørnsen og Line Handgaard.
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skien fritidspark blir
universell
–Vi jobber for at Skien fritidspark skal bli så  
universelt utformet som mulig. I prosessen har vi  
hatt et svært godt samarbeid med potensielle  
brukere og deres foreninger.

s
kien fritidspark har tatt store 
sprang de siste årene for å bli en 
fritidspark for alle. Ved hjelp av 
en god dialog med fremtidige 

brukere og sporadiske besøk av foren-
inger som har gitt sine gode innspill, tar 
fritidsparken nå stadig nye sprang for å 
gjøre ideer til virkelighet, ifølge Jan Helge 
Østensen, salgsansvarlig for gruppeopp-
hold i Skien fritidspark.

gjensidig tillit og forståelse!
–Når det gjelder FFM, har vi hatt et nært 
og godt samarbeid med Tone Torp og 
Guro Skjetne, de to kontaktpersonene 
for de to Aktive ukene som foreningen 
arrangerte her i sommer, sier Østensen. 
Både i forkant, underveis i de to ukene, 
og i etterkant (oppsummeringsmøter) 
har det vært gjensidig tillit til og forstå-
else for at det skal bli så optimalt som 
mulig for brukerne når de oppholder seg 
i fritidsparken. 

32 fullverdig tilrettelagte rom
Østensen er både rørt og stolt over den 
viljen kommunen har lagt for dagen når 
det gjelder å legge en strategi og følge den 
til beste for brukerne. Nå utvikles også 
hotellkapasiteten, i juni 2022 vil det være 
totalt 32 fullverdige tilrettelagte rom, 12-
14 av dem for brukere med større behov. 
Tidligere er både restaurant og foajé i 
hotellet restaurert på det flotte anlegget, 
som er å finne cirka 2,5 kilometer fra  
Skiens bykjerne.

et helt eventyrlig vanntilbud
Alt som har med vann å gjøre i Skien 
fritidspark er et kapittel for seg selv. Her 
finner du hele 6 ulike bassenger: Nydelig 
terapibasseng med 35 grader og rullestol-
rampe, svømmebasseng, bølgebasseng, 
strømkanal, stupebasseng og barnebas-
seng. Ellers finner du en godt tilrettelagt 
zipline, finansiert av Sparebankstiftelsen 
DNB, som sender deg 220 meter av gårde 
høyt oppe i lufta. Dette tilbudet som app- 
ellerer til spenning og mestringsfølelse, er 
svært godt mottatt av brukere i alle aldre, 
ifølge Østensen. 

kan komme alene og i grupper
Fritidsparken i Skien er helt og fullt kom-
munalt eid, og et sjeldent godt eksempel 
på at en kommune viser inkluderende 
ansvar og tar mennesker med ulike behov 
på alvor. Du kan komme hit når som 
helst på året uten rekvisisjon – alene eller 
i grupper – dette er virkelig lavterskel-
tilbud av høy kvalitet for alle. Ryktet om 
tilbudet er i ferd med å spre seg til nye 
potensielle brukere, og Jan Helge Østen-
sen og hans stab står klare for å tilret-
telegge og ta imot så optimalt og positivt 
som mulig!     

TeksT:  beRnt Roald nilsen  
FOTO:   PRiVat og skien fRitidsPaRk

Jan Helge Østensen, salgsansvarlig for gruppeopphold i skien fritidspark, inviterer gjerne FFM til aktive uker i skien.
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ffm oslo og  
akershus på kiel-tur

med ColorLine  
10.-12. september
Fredag 10. September kl. 11:00 ankom 13 reiseklare medlem-
mer fra FFM i Oslo og Akershus terminalen på ColorLine.

i timene før avgang ble det holdt foredrag av 
Anne Kohlberg fra Helsereiser. Helsereiser 
er blant annet eid av Norsk Revmatikerfor-
bund og Funksjonshemmedes fellesorgani-

sasjon (FFO) som Foreningen for Muskelsyke 
ligger under. Vi fikk presentert organisasjonens 
historie, deres reisemål og hvilke muligheter 
de kan tilby reisende med spesielle behov. Hun 
la vekt på nytteverdien ved å benytte reise-
byrå og pakkereiser. Reisebyråer har en større 
forpliktelse til den reisende, til forskjell fra om 
den reisende bestiller fly og hotell separat. De 
produserer egne reiser, og reisemålet kan tilpas-
ses individuelt. Turene kan være helserettet, 
kan kombineres med fysioterapi, spa, trenings-
program, kurs, matkurs eller utflukter. Reisen 
kan begrenses etter behov og handicap. Noen 
av hotellene har godkjente fysioterapeuter for 
refusjon i Norge (Helfo).  

met. Ivar Hagen nevnte fjernstyring av lys, 
varme, ringeklokke, kameraovervåking med 
mer. Ved å ha en sentral styringsenhet eller en 
«hjerne», har de ulike enhetene muligheter til 
«å kommunisere». Det kan være at lampene 
lyser når det ringer på, eller at din Google Nest 
Hub gir beskjed når noen ringer, med lyd og vi-
deo. Denne løsningen kan ha en nytteverdi for 
muskelsyke fordi det kan være enklere å skru 
på/av lys og varme eller kontrollere utearenaen 
hjemme. Resten av dagen kunne medlemmene 
benytte tiden som de ønsket. Vi avsluttet dagen 
med en fantastisk middag.

landgang i kiel og treff i lobbyen
Lørdag ankom vi Kiel og landgang etter frokost. 
Noen benyttet anledningen til shopping, kaffe- 
besøk eller bare nyte en solfylt dag i Kiel. På 
ettermiddagen var det frivillig treff i Lobby 
Café, der var vi 11 personer. Praten gikk løst 
og fast om temaer som ofte er gjengangere når 
muskelsyke møtes. Dette være seg valg av rulle-
stol, rullestoltilpasset bil, hjelpemidler, kontakt 

med NAV etc. I tillegg ble noen av temaene fra 
fredagens likepersonssamtaler diskutert videre. 
Selv om dette var gode likepersonssamtaler, 
kunne de likevel ikke rapporteres da vi var 
utenfor Norges grenser. Noen av oss teknisk 
interesserte hastet opp til Observation Lounge 
på dekk 15 for å bivåne Storebeltbroen (verdens 
3. lengste hengebro med spenn på 1624 m). Det 
medførte naturlig nok litt hastverk for å rekke 
middagen, men det gikk akkurat. En flott dag 
ble avsluttet med felles middag i Grand Buffet.

hyggelig frokost – hyggelig tur
Søndag var det landgang i Oslo, og flere av 
medlemmene hadde en veldig hyggelig frokost 
sammen før det. På grunn av puljevis avstig-
ning og testing av alle passasjerer ble det 
venting på lugaren til etasjene ble ropt opp etter 
tur. Dette medførte omtrent 1,5 time forsinkelse 
for avstigning, men utover dette var prosessen 
gjennomført på en ryddig og kontrollert måte. 
En vellykket tur som frister til gjentagelse, og 
forhåpentligvis med enda flere deltagere.

TeksT:  louise klemm  
FOTO:   PRiVat, coloRline og   
 colouRbox 

” 
Vi håper 

enda flere i 
foreningen vil  
ta i bruk utstyret

helsereisers destinasjoner i sørlige strøk 
•  Kanariøyene. Vale Marina, Gran Canaria 

(Kan være bratt med rullestol) hvor det 
tilbys leiligheter (omtrent 4 stjerners). 
Helseavdeling på stedet, fysioterapi, leger, 
garanterer rene lokaler/fasiliteter.

•  Casa Heddy, Lanzarote: Gode helsemulig-
heter i form av tilrettelagte treningspro-
gram. (Godkjent av Helfo) 32 graders 
basseng, treningsmuligheter, nærliggende 
strand. 

•  Mar Y Sol, Tenerife: Godt tilrettelagt for 
funksjonshemmede og internasjonalt miljø. 

•  Calpe (nord for Altea), Tenerife: For det 
meste langtidsgjester som er 4 uker eller 
mer. Hotellet har blant annet fysioterapi og 
spaavdeling.

For alle gjestene foreligger det samarbeid med 
sykehus og helsesenteret og muligheter til til-
rettelegging med hjelpemidler. Muligheter med 
assistanse ved behov. En utfordring kan være 
transportering av rullestoler på fly. På generelle 
fly er det plass til inntil 4 elektriske rullestoler. 
Transportmuligheter til og fra flyplassen.

Se mer på: www.helsereiser.no. Seansen ble 
avsluttet med spørsmål og refleksjoner. Etter 
pausen kunne vi nyte en 2-retters lunsj under 
avgang i restauranten bakerst i båten.

nestleder ivar a. hagen om smarthus
Dagens siste tema ble holdt av Ivar A. Hagen 
i Sentralstyret. Han snakket om SmartHus og 
hvordan teknologi kan brukes til å styre hjem-

” 
En vel- 

lykket tur  
som frister til 
gjentagelse

Ivar Hagen snakket om smarthusDet ble også tid til noen hyggelige soltimer i sjarmerende kiel.Anne kohlberg, Helsereiser holdt foredrag om reisende med spesielle behov.
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TeksT:  gunhild jeVne bakken
FOTO: PRiVat

Ridefysioterapi
for muskelsyke

d
et er få ridefysioterapeuter i 
Norge. Du finner ridefysiotera-
peuter som samarbeider med 
rideskoler og private staller, 

noen ridefysioterapeuter har egen stall og 
egen drift, enkelte rideskoler har kom-
munalt ansatte fysioterapeuter og det 
finnes også ridefysioterapeuter på noen 
opptrenings- og rehabiliteringssentre. 
På fysio.no er det en søkemotor hvor du 
kan søke opp hvem som er registrert som 
ridefysioterapeut, og finne hvem som er 
nærmest deg. Det kreves ikke henvisning 
for ridefysioterapi, ta direkte kontakt 
med aktuell ridefysioterapeut. Du kan 
høre med fysioterapeut i kommunen om 
de vet om hvem som praktiserer i om-
rådet, sier Ane Camilla Kveseth, som er 
både fysioterapeut og ridefysioterapeut. 

hvilken effekt har riding på  
pasienter?
–Ridefysioterapi kan benyttes i et vidt 
spekter av diagnoser, alder og funk-
sjon. Mål og hensikt med ridningen er 
individuell, og effektmål deretter. For 
noen er ridningen en god behandling 
for å holde gangfunksjon ved like så 
lenge som mulig, og for noen er ridning 
en tydelig økning i funksjon fysisk og/
eller psykisk ved at den stimulerer til en 
oppreist dynamisk stilling, økt stabilitet 
og koordinasjon, utholdenhet av kjerne-
muskulatur og kroppslig tilstedeværelse. 
Det er en behandlingsform som fremmer 
tilstedeværelsen og samhandlingen med 
et dyr, noe som for de fleste av oss gir en 
stor grad av mestring, energi og mening. 

Ridefysioterapi har god effekt og mening 
for den drevne rytter som har kom-
met langt, hvor instruksjon legges opp 
mot kroppslig kontakt med spenninger, 

vanskelig for folk som ikke har ridd hest 
å forstå hva man mener, men det er jo 
ofte vanskelig å forstå noe man selv ikke 
har erfart. Så er du nysgjerrig, prøv! 

du har fulgt mathea siden hun var 
4,5 år. hva med hennes fysiske  
utvikling knyttet til å ri?
–Uten å gå inn på diagnoser og detaljer, 
har Mathea hatt en formidabel utvikling 
av muskeltonus, muskelutholdenhet og 
holdning i løpet av disse årene. I starten 
var hovedutfordringen en rask hypereks- 
tensjon i rygg og redusert utholdenhet i 
stabiliseringsmuskulatur. Vi fant en god 
kombinasjon ved å bruke hestens skritt 
til å aktivere og stimulere til muskelut-
holdenhet lokalt langs ryggsøylen, mens 
hestens trav brukes til mer styrketrening 
og aktivering av litt andre muskelfibre i 
den mer globale muskulaturen. Denne 
kombinasjonen ga en god utvikling i 
samspill mellom kjernemuskulatur og 
skjelettmuskulatur, stimulerte til ko-
ordinasjon og en oppreist stilling som 
direkte ga effekt i gangfunksjon. Hestens 
bevegelse stimulerer til en ganske lik 
bevegelse som gange gjennom bekken/
hofter og oppover i ryggsøyle. 

I starten ble det brukt pad og bøyle som 
Mathea kunne holde seg i, men etter 
hvert gikk hun over til normalt rideutstyr, 
som sal og hodelag. Det var viktig å finne 
riktig hest med riktige bevegelser for 
Mathea, og islandshesten fungerte godt. 
Den har en bevegelse som har litt energi 

og som gir muskulaturen tonus. Med en 
hest som har seige bevegelser og lite ener-
gi kan muskulaturen fort bli litt tom (noe 
som er bra om man feks har spastisitet). 
Islandshesten har også en ganske sentrert 
bevegelse, slik at bekkenet ikke går alt 
for langt ut til sidene eller fremover/
bakover. På den måten kunne vi legge inn 
en del trav og også etter hvert galopp for 
å få mest mulig energi i bevegelsene og 
stimulere holdning og muskulatur til en 
oppreist elastisk stilling. Mathea har også 
allerede fra tidlig av vært uredd og glad i 
fart, så det å trave og galoppere var viktig 
for mestringens del også.

I dag ved intervjuet møter jeg Mathea 
på et småbruk i Sørskogsbygda. Hun har 
ikke vært rytter hos meg i ridefysioterapi-
en på 10 mnd. Hun har i løpet av de siste 
2 måneder kjøpt egen hest og har det 
siste året ridd nesten daglig. Å drive med 
hest gir også mye annen god aktivitet, 
ved stell, påsaling og håndtering. Hold-
ningen, gangmønsteret og utholdenheten 
både kondisjonsmessig og i muskulatur 
hos Mathea er overraskende god. Hun 
har god ridefølelse og samhandling med 
hesten. Å gjøre en aktivitet som er lyst-
betont er avgjørende for barn og unge, 
det gir mestring, det gir bedre selvbilde 
og selvtillit og det gir identitet. Det har 
vært utrolig spennende å få følge Mathea 
alle disse årene, og når hun også har fått 
mulighet til å få egen hest og drive med 
dette på heltid, er det helt fantastisk fra 
en ridefysioterapeuts synspunkt.

” 
Hesten gir aktivering  

og stimulering med en gitt 
intensitet over tid

samhandling med hesten og vanskelig-
hetsgrad på øvelsene. Ridefysioterapi 
passer også svært godt til pasienter som 
har nedsatt evne til å forstå instruksjon 
og/eller utføre gjentatte øvelser, da hesten 
gir aktivering og stimulering med en gitt 
intensitet over tid. Pasientens mål med 
å bruke hest i behandling er uansett det 
viktigste opp mot hvordan behandlingen 
legges opp, som ved annen fysioterapi.  

hva gir det deg å jobbe med  
ridefysioterapi?
–Jeg er ei hestejente, for å være ridefysio-
terapeut er det viktig å ha egenerfaring 
med hvordan hesten påvirker kroppen 
og oss som mennesker. Hesten har en 
unik tilstedeværelse, og er et svært godt 
hjelpemiddel for meg som fysioterapeut 
til å lese pasientene som sitter oppå. Ved 
at jeg har god hestekunnskap og drevet 
mye med hest hele livet, kjenner jeg godt 
til hestens biomekanikk, kroppsspråk 
og energi. Derfor kan jeg lese på hestens 
bevegelser hvordan rytteren på ryggen 
spenner seg eller påvirker. Hesten er 
svært sensitiv, så en liten spenning gir 
utslag, en liten spenning vi ikke kan se 
ved det blotte øye, men en hest på flere 
hundre kilo kan gi tydelige utrykk for 
dette. Dette er noe ved hesten som virke-
lig fasinerer meg. Også i psykisk helse-
vern er den et ekstremt godt verktøy for 
å tydeliggjøre følelsene pasientene har, 
da hestene speiler følelsene våres. Hester 
er flokkdyr og fluktdyr, de er utrolig vare 
og sensitive. Et godt samspill med en 
hest krever fullstendig tilstedeværelse og 
kontakt mellom rytter og hest. Når rytter 
opplever dette, er det en fin opplevelse. 
Når jeg ser hvordan denne samhandling- 
en med hesten påvirker pasientene mine, 
blir jeg motivert og engasjert. Det er litt 

Hva er ridefysioterapi? Hva skiller ridefysioterapi fra vanlig  
fysioterapi? Og hvordan kommer man i gang? Vi har snakket  
med ridefysioterapeut Ane Camilla Kveseth.

hva er rideterapi?
Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker  
hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres  
hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene 
opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordina-
sjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i 
muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. 
Dette er viktig i sansemotorisk trening. Det stimulerer også konsentrasjonsevne  
og sosial tilpasning. (hentet fra fysio.no)

for hvem er ridefysioterapien?
Ridefysioterapi er for personer som 
har behov for fysioterapi på grunn 
av en medfødt eller ervervet sykdom/
funksjonshemning og som gir beve-
gelses-, balanse-, og/eller konsentra-
sjonsvansker. Ridefysioterapi passer 
også godt inn i somatisk og psykia-
trisk behandling. 
(hentet fra fysio.no)

TeksT og FOTO:   
elisabeth
lillegRend og 
ane camilla 
kVeseth

Ridefysioterapeut Ane Camilla kveseth, og på hesten sitter Mathea Lillegrend.  
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– Positivitet er min 
eneste medisin

Inklusjonslegememyositt. En sykdom med et forløp 
som kan være like krevende som navnet. John Ivar 
Aalberg fra Steinkjer er én av 10-15 i Norge som får 
sykdommen hvert år.

TeksT:   kVaRVing kommunikasjon /  
 kastVollen
FOTO:   Renate bRønstad d

et er 8 år siden John Ivar 
begynte å snuble. Han, som 
hadde vært brannmann i 
mange år, var vant til å være i 

god fysisk form. Plutselig hadde han ikke 
full kontroll på kroppen sin lenger. For 
første gang klarte han ikke kravene på 
den årlige fysiske testen i brannvesenet. 

fikk diagnosen til slutt
Legen lo det bort. – Du er over 50 år, sa 
han. – Ikke så rart at du ikke klarer å ta 
like mange pushups som du er vant til. 
Men John Ivar slo seg ikke til ro med 
svaret. Etter å ha snakket med ytterli-
gere to leger, fikk han svar på hva som 
feilte ham: Inklusjonslegememyositt, ofte 
forkortet til ILM. – Enkelt sagt er det en 
progressiv muskelsykdom som rammer 
musklene i store muskelgrupper som 
overarmer, skuldre, nakke, hofter og lår, 
forklarer John Ivar. – Sykdommen kan 
også gi problemer med å svelge, fordi 
musklene i svelget blir rammet. Årsaken 
til sykdommen er ukjent, og den rammer 
vilkårlig.

fikk livet snudd opp-ned
John Ivar og kona Trude fikk livet snudd 
opp-ned. Ikke bare måtte han slutte i 
jobben, legen anbefalte dem å selge hytta 
på fjellet og flytte fra eneboligen og inn i 
en leilighet med alt på ett plan. – Men det 
kunne jeg ikke gjøre mot Trude, sier John 
Ivar. – Hun som er så glad i å holde på i 
hagen. Skulle vi flytte i en leilighet? 

Løsningen ble heller å bygge et nytt hus 
med alt på én etasje. Paret involverte en 
ergoterapeut i byggingen, og huset ble 

bygd med en rekke praktiske løsninger, 
som John Ivar vil få mer og mer bruk 
for etter hvert som sykdommen skrider 
fremover. For at John Ivar kommer til 
å bli dårligere, er det ingen tvil om. Det 
finnes ingen behandling for inklusjons-
legememyositt. 

– Etter hvert begynte jeg med krykker, og 
nå er jeg mer og mer glad i rullestolen, 
smiler han. For John Ivar smiler – og han 
smiler mye og ofte. Han fortsatte ikke å 
være forbannet. Han har en positivitet 
som enhver kan misunne ham. – Jeg 
kunne gått i kjelleren, sier han, – men 
hva godt skulle det ha ført til? Jeg har lært 
meg å sette mer pris på det jeg har, og jeg 
prøver å ha det så bra som mulig hver 
eneste dag. 
 
hjelp å få på kastvollen
John Ivar og de andre som er på Kast-
vollen Rehabiliteringssenter får hjelp til 
å fungere best mulig i hverdagen. John 
Ivar har vært der en gang tidligere, og ble 
glad da nevrologen hans henviste ham hit 
igjen. – Det gjør meg så godt å være her, 
sier han. – Det er rett og slett en skikkelig 
vitamininnsprøytning! 

Kastvollen Rehabiliteringssenter ligger på 
Inderøy i Trøndelag, og har avtale med 
Helse Midt-Norge om å tilby døgnbasert 
spesialisert rehabilitering for personer 
med forskjellige nevrologiske diagnoser, 
blant annet ILM. – ILM er en sjelden 
sykdom, forteller John Ivar. – Jeg kjenner 
ingen andre som har det. Da Rikshospi-
talet holdt kurs for oss som er rammet av 
sykdommen for noen år siden, fant de 7 

” 
Det er  

rett og slett  
en skikkelig  
vitamin-
innsprøytning

som bor i Norge. Siden sykdommen er 
sjelden også på verdensbasis, forskes det 
lite på den. Men på Kastvollen kan de 
ILM. 

konkret mål for oppholdet
Kastvollen samarbeider med Nevro-
muskulært kompetansesenter (NMK) 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
om å gi gruppetilbud til personer med 
muskeldystrofier. I tillegg har de rehabi-
literingsopplegg som er spesielt lagt opp 
for MS, Parkinson og andre nevrologiske 
og nevromuskulære diagnoser. Hver 
pasient får sitt eget tverrfaglige team som 
har ansvaret for oppfølgingen under hele 
det 4 uker lange oppholdet. John Ivar har 
et kjerneteam med en fysioterapeut, en 
ergoterapeut og en sykepleier. 

– Den første dagen her tok jeg en fysisk 
test, forteller John Ivar. – I tillegg satte vi 
oss konkrete mål for oppholdet. Målet 
er at jeg skal ha bedre kondisjon, falle 
mindre og disponere kreftene mine bedre 
når jeg bruker rullestolen etter oppholdet 
her. Det krever mye fysisk arbeid. Jeg 
har 3-4 treningsøkter hver dag – pluss 
egentrening – og jeg kjenner at det 
gjør meg godt! Dagene på Kastvollen 

er innholdsrike; med alt fra individuell 
oppfølging av fysioterapeut og ergotera-
peut til gruppetrening, samtalegrupper, 
undervisning i ulike tema og avspenning. 
I tillegg er det lagt opp til mye uteaktivi-
tet og turer i nærområdet. – Jeg har både 
vært på hesteryggen og ute i kano dette 
oppholdet, forteller John Ivar. – Jeg får 
prøvd ting jeg aldri har gjort før – og helt 
sikkert ikke ville prøvd hvis jeg ikke var 
på Kastvollen! 

bedre forberedt på hverdagen
– Da jeg var på Kastvollen for 3 år siden, 
fikk jeg beskjed om at jeg trengte en 
fysioterapeut i livet mitt, smiler han. – Nå 
får jeg fast oppfølging av en ergoterapeut 
og en fysioterapeut. Fysioterapeuten kom 
til og med utover til Kastvollen for å se 
hvordan han kan følge meg opp best mu-
lig når jeg kommer hjem igjen.  

– Hele livet blir endret når du får en slik 
sykdom, sier han alvorlig. – Men etter å 
ha vært på Kastvollen, er jeg både i bedre 
fysisk form og i bedre humør. De tar vare 
på hele deg her – og de gjør det med en 
faglighet og en profesjonalitet jeg syns er 
helt uovertruffen. 

På kastvollen får John Ivar Aalbarg hjelp til å fungere best mulig i hverdagen.
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forskning

Her er informasjon om nye forsøk på behandling av Limb-Girdle Muskeldystrofi 
type 2I, også kjent som R9, hyppig i Norge – og litt om Friedreichs ataksi.

JAMA – Journal of The American Medical Association – meldte i slutten av 
september at et nytt medikament for Pompes sykdom er godkjent i USA. 

forskning

d
et kommer stadig meldinger 
om «lovende forsøk» på flere 
nevromuskulære sykdommer, 
blant annet den hyppigste 

Limb-Girdle typen i Norge, jmfr. prosjek-
tet i Tromsø ved NMK.

genterapi for lgmd 2i/R9
28. juni 2021 kom en pressemelding fra 
et firma som kaller seg AskBio- eller 
Asklepios Bio-Pharmaceutical Inc. fra 
North Carolina at FDA om at Food and 
Drug Administration har innvilget såkalt 
Fast Track-godkjennelse for fase I forsøk 
med genterapi. Dette er meget tidlige for-
søk, og det vil gå mange år før man kan si 
om dette virker!

genterapi i rask utvikling
Det som er lovende, er at en av lege- 
middelgigantene, Bayer, står bak og at 
genterapi er i rask utvikling. Det er ikke 
mange detaljer i meldingen, men det 
brukes et adenovirus til å pakke det kor-
rekte genet inn, og det vil da komme inn 
i muskelcellene og «helbrede» gendefekt- 
en med en enkelt behandling. Dette vil 
åpenbart ha likheter med Zolgensma-be-
handlingen av SMA, men fordi muskel-
celler er lettere tilgjengelig enn nerve-
celler er det teoretisk lettere å få det til. 

god sikkerhet og dosering
Forsøkene vil se på om preparatet er sik-
kert og finne riktig dose mer enn å måle 
effekten. For å få et sant mål på effekten 
må man gjøre en fase III-studie, der man 
behandler mange flere pasienter og har 
en kontrollgruppe å sammenligne med 
for å vite om det er en sikker effekt. Fordi 
denne typen muskeldystrofi forverrer seg 
langsomt, må et eventuelt fase-III-forsøk 

gå over flere år for å se om preparatet 
hindrer forverring. Muskelceller som 
er døde kan ikke gjenopplives, og det er 
viktig å komme tidlig til ved slike forsøk.

tidlig fase og lite detaljer
Det er langt frem til at et eventuelt 
medikament er tilgjengelig, man vet lite 
om bivirkninger, men antar at prisen vil 
være satt så høy at det alene vil skape 
vansker med å ta medikamentet i bruk. 
Men det at det forskes på denne typen 
kurerende behandling er i seg selv bra! 
Samtidig kommer det en melding om at 
et medikament som kalles BBP-418 og 
kan tas som en mikstur nå prøves ut ved 
samme tilstand ved Universitetet i Rich-
mond, Virginia i USA i et fase II-forsøk. 
Også her er det tidlig fase og lite detaljer 
finnes. Vi får vente og se!

forskning på friedreichs ataksi
Det kommer også en melding om at det 
foregår forskning på Friedreichs ataksi. 
En slik ataksi skyldes som regel at en 
såkalt triplettkode (GAA) er gjentatt for 
mange ganger i DNA hos den syke, og 
fordi tilstanden er recessivt nedarvet har 
man et slikt gen i dobbelt dose hos en 
syk. I Nye Metoder var det et varsel om at 
Interferon gamma skulle «metode- 
vurderes». Dette er et initiativ fra Nevro-
logisk avdeling ved OUS. 

7 norske pasienter får imukin
«Friedreich ataksi er en recessivt arve-
lig alvorlig progredierende ataksi, som 
kan gi komplikasjoner i form av blant 
annet kardiomyopati, diabetes, syns- og 
hørselsaffeksjon. Det finnes ikke kura-
tiv behandling mot tilstanden, men 7 
norske Friedreich-pasienter har på eget 

initiativ i flere år fått utskrevet Imukin, 
Interferon gamma-1b, off-label av egne 
primærleger og fått det refundert av 
HELFO. Nå kreves H-resept for refusjon, 
og pasientens behandlende sykehusleger 
må kontinuere behandlingen. Det finnes 
flere mindre ukontrollerte pasientserier 
og case reports, som antyder god effekt 
på nevrologiske symptomer ved bruk av 
Imukin, og det er beskrevet bedring av 
enkelte kardiale parametre i enkeltkasui- 
stikker. Men det ble ikke funnet effekt på 
nevrologisk funksjon i den eneste større 
placebo-kontrollerte fase 3-studien som 
er gjennomført, og studien ble derfor 
avsluttet tidligere enn planlagt (Lynch 
et al., 2019). Internasjonalt bruker noen 
pasienter interferon gamma-1b off-label 
for Friedreich ataksi (FRDA), men det er 
ikke etablert eller anbefalt behandling i 
noe land, og det er ikke registrert pågå-
ende studier på interferon gamma-1b ved 
FRDA på Clinical Trials nå. 

behov for samordning nasjonalt
På bakgrunn av manglende evidens fra 
større studier om effekt der den eneste 

kontrollerte studien var negativ, er vi 
usikre på indikasjonen for å skrive ut 
interferon gamma-1b med refusjon gjen-
nom H-resept-ordningen. Dette har hittil 
ikke vært mulig ved OUS, men det er 
rapportert ulik praksis for utskrivning av 
interferon gamma-1b på sykehus i Norge. 
Saken er behandlet i avdelingens fagråd 
for sjeldne sykdommer og ikke-etablerte 
behandlingsformer, og det er ønsket en 
metodevurdering fra Nye Metoder for å 
få en samordnet praksis nasjonalt.

effekt av interferon gamma-1b
Friedreich ataksi er en alvorlig progredi-
erende sykdom uten kurativ behandling. 
Noen norske pasienter har opplevd effekt 
av interferon gamma-1b, spesielt opple-
velse av bedre nevrologisk funksjon og 
økt energinivå, som har gitt en betydelig 
bedring av livskvalitet. Behandlingen 
er kostbar, og når refusjonsordningen 
gjennom HELFO frafalt, har flere måt-
tet avslutte/redusere behandling de har 
brukt over flere år. De opplever betydelig 
forverring av funksjon, spesielt økende 
fatigue, men også redusert nevrologisk 

funksjon, økende dysartri samt betydelig 
forverret livskvalitet. Det er rapportert 
ulik praksis mellom sykehus; noen syke-
hus har skrevet ut Imukin med refu-
sjon gjennom H-reseptordningen. Det 
er viktig å tilstrebe likeverdig tilbud og 
praksis nasjonalt, og det er derfor viktig 
at metodevurderingen gjennomføres.

neppe videreføring av interferon
Slår man opp i databasen  
www.clinicaltrials.gov der alle menneske-
forsøk registreres, finner man ikke at det 
pågår slike forsøk med Interferon, slik det 
er beskrevet over. Det pågår derimot for-
søk med «Reservatrol», en antioksidant 
som prøves ut ved en rekke sykdommer, 
og teoretisk skal ha en effekt. Men ikke 
alle slike forsøk med diverse antioksidan-
ter har vist sikker effekt i kontrollerte stu-
dier. Slik metodevurdering er dessverre 
en tidkrevende prosess, men nødvendig 
fordi behandlingen er dyr. Som beskrevet 
over vil man nok vanskelig finne godt 
nok grunnlag for fortsatt forskrivning av 
Interferon, tror jeg.

Nytt medikament for 
Pompes sykdom

d
et er godkjent av Food and 
Drug Administration-FDA, og 
er for barn og voksne med den 
sent startende typen Pompes 

sykdom, den såkalte Late Onset - dvs sent 
startende typen er definert som første 
symptom etter starten av første leveår. Det 
er samme type medikament som det alle-
rede registrerte medikamentet Myozyme 
(Lumizyme i USA), men med en noe 
endret enzymerstatningsterapi.  

kunne gå litt lenger
Medikamentet må settes på samme 
måte, hver 2. uke og kalles Nexviazyme 
(avalglucosidase alfa). Ved utprøvning 
av medikamentet er det testet på 100 

pasienter parallelt med Myozyme, og 
det viste seg at pasientene med det nye 
preparatet kunne gå litt lenger (30 meter 
ved 6-minutters gangtest) og pustefunk-
sjonen var også litt bedre ved utløpet av 
testperioden på 49 uker.

fare for bivirkninger
Som ved Myozyme var det fare for bivirk-
ninger av allergisk type og samme type 
som ses ved det nye preparatet: tretthet, 
kvalme og brekninger, diaré, leddsmerter, 
muskelsmerter m.m. Det er usikkert om 
og når preparatet blir godkjent i Europa, 
og etter det må det eventuelt godkjennes i 
Norge ved Nye metoder. Prisen i USA lig-
ger på samme høye nivå som Myozyme.

TeksT: aRVid heibeRg

spennende forskning 
på limb-girdle og  
friedreichs ataksi

TeksT: aRVid heibeRg, oVeRlege,   
 PRofessoR (tidligeRe) – seksjon  
 foR klinisk genetikk, oslo   
 uniVeRsitetssykehus
FOTO:   legemiddelindustRien



MUSKELNYTT  nr.  4 – 2021 MUSKELNYTT  nr.  4 – 202120 21

forskning forskning

Nytt forskningsprosjekt  
om kognitive ferdigheter hos  
barn og unge med cmt

Frambu Kompetansesenter for sjeldne lidelser og Nevro- 
muskulært kompetansesenter er i gang med et forsknings-
prosjekt som gjelder Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT). 

I september ble 
det arrangert 
et fordypnings-
seminar om 
behandling 
og oppfølging 
av Duchenne 
muskeldystrofi 
(DMD). 

i diagnosebeskrivelsen av CMT blir som regel 
bare fysiske symptomer beskrevet. Foreldre 
til barn med muskelsykdom forteller ofte 
om at barna noen ganger kan streve med 

konsentrasjon og skolefag. Det kan være mange 
årsaker til dette. For noen kan det handle om 
at de blir slitne og at det er vanskelig å fordele 
krefter utover dagen, og at det derfor blir van-
skelig å møte alle krav i en skolehverdag.

Vil kartlegge profil mellom 6-17 år
En del forskning tyder på at en del voksne som 

har CMT også kan oppleve kognitive vansker. 
Vi vil derfor kartlegge kognitiv profil hos barn 
og unge mellom 6 og 17 år som har CMT. Økt 
kunnskap vil kunne gjøre det lettere å tilrette- 
legge skolehverdagen. Vi er derfor i gang med å 
rekruttere deltakere til prosjektet, som er plan-
lagt ferdigstilt i 2022. Dersom du har spørsmål 
eller ønsker informasjon om prosjektet, ta kon-
takt med Frambu kompetansesenter for sjeldne 
diagnoser ved pedagogisk rådgiver/logoped 
Gry Line T. Bakke på epost: gtb@frambu.no 
eller telefon 64 85 60 09.

TeksT:  gRy line t. bakke
FOTO:   PRiVat 

TeksT:   magnhild Rasmussen, ous Nyttige dager om  
duchenne muskeldystrofi

t
o ortopediingeniører fra Sophies Min-
de, Pia Nolstedt og Lærke Lindskov, 
tok initiativ til seminaret etter å ha 
gjennomført en studie om ortosebruk 

ved DMD. I arrangementskomiteen fikk de 
med seg representanter fra Frambu og fra En-
het for medfødte og arvelige nevromuskulære 
tilstander (EMAN) i tillegg til representant for 
brukere og pårørende. 

kronisk i et livsløpsperspektiv
Det var 100 påmeldte i tillegg til 27 forelesere. 
Målgruppen for seminaret var tverrfaglig, i tråd 
med de tiltak gutter og menn med DMD har 
behov for. Temaene var relevante både for dem 
som treffer barn og ungdom og voksne med 
DMD. Det er viktig å se kroniske tilstander i 
et livsløpsperspektiv. Også overgangsfasen fra 
barn til voksen er viktig. 

medisinsk og terapeutisk spor
Til dels ble forelesningene holdt i plenum, mens 
noen av bolkene var delt opp i et «medisinsk 
spor» og et «terapeutisk spor». I plenum var det 
forelesning om å leve med DMD, og overgang 
fra barn til voksen og om foreldres erfaringer. 

Det var også foredrag ved lege og respirasjons-
sykepleier om pust. Innlegg der to menn med 
DMD delte sine erfaringer ble satt stor pris på. 
Dessuten snakket en svensk nevropsykolog om 
kognitive funksjoner, og en engelsk professor 
foreleste om smerteproblematikk, og vi hadde 
fysisk besøk fra RehabiliteringsCenter for 
Muskelsvind i Århus. Forskningsleder og en 
fysioterapeut ga innblikk i virksomheten ved 
det veletablerte senteret.  

faginnlegg, samtaler og drøfting
I det «medisinske sporet» var det innlegg fra 
spesialister på hormonspørsmål, hjerteproble-
matikk, ortopedi, nye medisiner og et innlegg 
om hvorfor palliasjon er viktig. I det «terapeu-
tiske sporet» var temaene ortosebruk, aktuelle 
ståhjelpemidler og gangfunksjon, trening og 
ernæring og mage-/tarmrelaterte utfordringer. 
Om kvelden var det felles middag med mulig-
heter for samtaler og drøfting. Deltakerne satte 
pris på et seminar med to dager til å fordype seg 
i DMD, og mulighet for drøfting med tverrfag-
lige kolleger. Vi er svært takknemlige for initia-
tivet og innsatsen til de to ortopediingeniørene!

transition – gode  
overganger fra barn til 
voksen i helsetjenesten
Sjeldne muskelsykdommer gir ofte symptomer 
tidlig i livet. Noen får diagnosen som barn, men 
trenger oppfølging fra ulike deler av helsevesenet 
resten av livet.

TeksT: kRistin øRstaVik,  
 eman, neVRologisk  
 aVdeling, ous 
FOTO: PRiVat o

vergangen fra barnemedisin til 
voksenmedisin kan bli et sjokk. Dels 
er det ikke lenger mor og far som 
skal holde orden på timer og være 

primærkontakt, og dels er voksenmedisinen 
ofte mer fragmentert organisert. Det vil si at de 
ulike spesialistene i mindre grad samhandler, 
og kanskje befinner de seg på ulike sykehus.

er behov for bedre rutiner
Behovet for bedre overganger fra barn til vok-
sen og fokus på ungdomsmedisin har de siste 
årene vært økende. Så mange som 20-30 % av 
ungdom i den vestlige verden har en kronisk 
sykdom. I 2018 ga Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) helseforetakene i oppdrag å lage 
rutiner for overganger innenfor spesialisthelse- 
tjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. Barnelegeforening- 
en mente det var lite hensiktsmessig at hvert 
sykehus laget egne retningslinjer. De tok derfor 
initiativet til å lage en felles veileder. 

nå foreligger felles veileder
Arbeidet ble ledet av Karianne Tøsse, som er 
overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på 
Akershus Universitetssykehus (bilde). Gruppen 
bestod av brukerorganisasjoner, ungdommer, 
helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten. Undertegnede deltok 
som representant for Norsk nevrologisk foren-
ing. Sommeren 2020 ble den sendt på høring, 
og vi fikk mange engasjerte tilbakemeldinger. 
Nå foreligger den, og du kan finne den på 

Helsebiblioteket.no: Pediatriveiledere fra Norsk 
barnelegeforening - Helsebiblioteket.no 

i gang allerede i 12-årsalderen
Det er blant annet viktig å merke seg at det skal 
foreligge en plan for overgangsforløp, et over-
føringsnotat og det er gitt forslag til sjekklister 
som kan være nyttig i overgangsforløpet. For 
ungdommer betyr dette blant annet at de skal få 
tilbud om samtale alene med barnelege allerede 
i 12-årsalderen og at det så langt det lar seg 
gjøre skal legges til rette for felles konsultasjon- 
er med barne- og voksenansvarlig spesialist og 
fastlege når overføring nærmer seg.

Viktig at involverte legger til rette
Vi som har vært med å lage denne veilederen 
håper selvfølgelig at helseforetakene og kom-
munehelsetjenesten legger til rette for dette. 
Det er hensiktsmessig at pasienter og pårørende 
kjenner til veilederen og kan henvise til denne. 
Derfor skriver vi om dette i Muskelnytt. kristin Ørstavik, OUs

Magnhild Rasmussen, OUs

karianne Tøsse, Akershus Universitetssykehus



i skrivende stund er jeg gravid i uke 
29, altså i graviditetsmåned 7! Jeg har 
planlagt keisersnitt 18.oktober. Da får 

vi endelig møte vår lille prinsesse. Veien 
for å komme hit har hatt både oppturer 
og nedturer. 

da jeg fant ut at jeg var gravid, måtte 
jeg starte på blodfortynnende medisiner 
fordi legene var redde for at jeg kunne få 
blodpropp i og med at jeg sitter mye i ro. 
Derfor har jeg hver kveld fått Morten til å 
stikke meg i magen med en liten sprøyte. 
Jeg har heldigvis blitt vant til sprøytene, 
men jeg gleder meg ikke akkurat til å 
gjøre det.

i første trimester var jeg ekstremt 
kvalm, noe som er litt problematisk når 
du bare har 20% lungekapasitet. Heldig-

vis fikk jeg sterke medisiner som funger-
te, men jeg var ofte uggen frem til uke 15. 
Sykehuset passer godt på meg, og jeg har 
fått god oppfølging fra uke 9. Jeg har fått 
flere ultralydundersøkelser, og god hjelp 
av en lege på kvinneklinikken som virke-
lig vil hjelpe meg og Morten med å nå 
målet vårt om å bli foreldre. Fastlegen har 
valgt å trekke seg litt unna. Han er snart 
pensjonist, og mener sykehuset har bedre 
kontroll enn det han har. Sykehuset synes 
at det har vært dumt, da de egentlig ikke 
har tid til å gjøre mer enn de allerede 
gjør. Heldigvis får jeg også oppfølging av 
jordmortjenesten og lungelegen, så jeg er 
i trygge hender.

Rundt uke 12 la jeg meg inn på syke-
huset med begynnende luftveisinfek-
sjon. På mottaket fant de ut at jeg ikke 

bare hadde lungebetennelse, men også 
kraftig mangel på kalium, som er farlig 
for hjertet. I stedet for å legge meg på 
lungeavdelingen, ble jeg sendt til medi-
sinsk intensiv overvåkning (MIO), og 
her ble jeg liggende i 4 lange dager. Siste 
natten hoppet veneflonen ut av blodåren, 
og de bestemte at jeg var frisk nok til å gå 
på flytende medisin i stedet for medisin i 
blodåren, så jeg ble sendt hjem dagen  
etterpå. Sykehusoppholdet hadde ingen 
effekt på babyen, men jeg var ganske 
utslitt selv om jeg var på bedringens 
vei. Jeg må fortsatt daglig ta tilskudd av 
kalium, da legene tror babyen tar opp alt 
kaliumet den trenger, så det ikke blir noe 
igjen til meg selv.

fra uke 15 til 18 følte jeg meg veldig 
bra. Energinivået holdt seg mer stabilt, 
og jeg var mindre utslitt. I uke 18 meldte 
hoftesmertene seg da jeg fikk bekkenløs-
ning. Som muskelsyk og rullestolbruker 
vil jeg si at dette er det største problemet, 
fordi vi ikke har muligheten til å tøye og 
bøye slik friske folk kan. Selv om jeg har 
fått fysioterapi to ganger i uken, og Mor-
ten hjelper meg med å strekke i blant, er 
det lite som hjelper på smertelindring. 
Som gravid kan man jo heller ikke ta 
Voltaren på området som gjør vondt, og 
det er ikke bra å proppe seg med smer-
testillende. Heldigvis er jeg langt over 
halvveis, og tiden føler jeg flyr forbi, så 
dette skal jeg klare å holde ut!

de fleste leger og eksperter mener at 
svangerskap i min situasjon er risikofylt, 
men jeg vet at jeg kan klare det. Jeg har 
snakket med andre i samme situasjon 
verden rundt, og med rett planlegging 
og oppfølging kommer dette til å gå bra. 
Det legene er mest redde for, er pusten. 
Når babyen vokser og tar plass vil den 
presse på lungene, og gjøre det vanskelig 
for meg som har pusteproblemer. Derfor 
er legene forberedt på å ta ut barnet tidli-
gere enn normalt, men planen er å holde 
babyen lengst mulig inne i meg, så lenge 
formen er bra. Legen som har fulgt meg 

opp på kvinneklinikken sa i begynnelsen 
at hun var meget fornøyd om jeg kom til 
uke 30, men nå som jeg er 29 uker på vei, 
er hun nokså sikker på at jeg vil klare å gå 
lengre. Jeg er utrolig spent på hvor lenge 
jeg klarer, og jeg tror også at jeg skriver 
litt historie. Mange med SMA har fått 
barn før meg, men ingen i Norge er regis-
trert med så lav lungekapasitet. Jeg føler 
meg heldig som har klart å bli gravid, og 
har kommet så langt. Å være gravid er 
ikke en selvfølge.

Planen er at når pusten blir dårlig skal 
babyen ut med keisersnitt. De vil absolutt 
ikke ha noe hastekeisersnitt, da min si-
tuasjon krever nøye planlegging. Allerede 
nå har anestesilege en plan A, som er at 
jeg får spinalbedøvelse, og en plan B, som 
er å legge meg under narkose. Jeg håper 
at plan A vil gå bra, slik at jeg får med 
meg at babyen blir født, og slipper å ligge 
i flere timer på overvåkning. Dersom 
plan A går bra, får Morten være med 
under fødselen. Grunnen til at jeg har en 
plan B, er fordi jeg er skolioseoperert, og 
legen er redd for at de ikke vil nå inn til 
spinal- væsken på grunn av stengene jeg 
har operert inn i ryggen. Ifølge anestesi-
legen, etter at hun tok ultralyd av ryggen 
min, er det forhåpentligvis mulig, men 
det kan man jo aldri vite. 

nå er du kanskje spent på om jeg vet 
om det er en gutt eller ei jente. For noen 
uker siden ble det avslørt, og vi venter 
en liten jente. Hun har fått navnet Gulla, 
som er et veldig sjeldent, norrønt navn. 
Ifølge internett er det bare 16 personer 
i Norge som har dette fornavnet. Jeg og 
Morten synes navnet er unikt. Vi gleder 
oss utrolig mye, og er veldig spente på 
hvordan hverdagen vil være. Jeg har 
heldigvis en hjelpsom familie, og mange 
assistenter kommer til å få hverdagen til 
å gå rundt. 

å være en muskelsyk mamma vil by 
på utfordringer, men jeg er klar til å ta 
dem på strak arm, og finne en løsning. 

Allerede nå er mesteparten av tingene 
til Gulla på plass, og jeg og Morten har 
kjøpt inn barnevogna Stokke Xplory X, 
som er ei vogn jeg har blitt anbefalt av 
andre mammaer som sitter i rullestol. 
Vogna er utrolig lett, og planen er å finne 
en løsning der vi fester den til rullestolen. 
Den har høyderegulerbart sete, slik at 
Morten, som er høy, kan ha den høyere 
oppe for å unngå belastning på ryggen. 
Vogna har noe leveringstid, vi har ikke 
fått den enda, men gleder oss veldig til 
den kommer. Heldigvis blir den levert i 
god tid før Gulla melder sin ankomst.

jordmor har gitt beskjed om at vi aldri 
kan være godt nok forberedt. Derfor 
sendte vi inn en søknad om en elektrisk 
sprinkelseng ganske tidlig i svanger-
skapet. Vi fikk avslag på søknaden, med 
begrunnelse om at barnet ikke var født, 
og at det derfor ikke var behov for seng- 
en. Det virker som om NAV tror de kan 
trylle den frem på dagen, men alle vet jo 
at ting tar tid når man må sende inn en 
ny søknad, og sengen må bestilles. Jeg og 
Morten håper vi kan finne en løsning, 
en seng må jo Gulla ha. Grunnen til at vi 
vil ha denne sengen, er at da kan Gulla 
komme opp i høyden til meg og få bedre 
kontakt, noe som er viktig for et lite barn. 
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landet vårt har åpnet opp igjen. For 
mange betyr det frihet i hverdagen. 
For noen betyr det kanskje at man 

må være ekstra forsiktig igjen, i hvert fall 
en periode frem til man ser hvordan dette 
går. Men for alle betyr det et håp om 
fremtiden. Håp om at ting kan bli mer 
normalt. Håp om at vi kan slutte å frykte, 
og begynne å leve igjen. 

FFMU har også håp. Vi håper at vi skal 
kunne samles igjen, slik vi pleier. Vi i 
styret har begynt å planlegge for neste 
år. Kurs og aktiviteter er det som skaper 
tilhørlighet, vennskap og samhold. Vi 
trenger dette, kanskje mer enn noen 
gang. 

Å planlegge samlinger føles godt. Vi sat-
ser på at året 2022 blir et godt år for oss 
alle. Vi gleder oss til å se kjente ansikter 
igjen! Og vi håper at vi også kan se nye 
ansikter på våre arrangementer. Har du 
ikke vært med før? Da synes vi du skal 
gjøre det så snart du har mulighet.  
Vi vil gjerne møte DEG! 

Hilsen Malin F. Pedersen 
leder i FFMU  

gravid som  muskelsyk

Jeg er gravid, og vil fortelle litt om hvordan gravidi-
teten er for meg så langt. Jeg har SMA type 2, og vil si 
at ting er mulig selv om veien er litt annerledes.

Malin F. Pedersen, Leder FFMU

TeksT:  tonje laRsen
FOTO:  PRiVat



➐ garderobeinnredning – skap eller 
stang som kan høydejusteres elektrisk.

➌ www.maxfritid.no
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BPA trenger ikke være vanskelig

 
 
 

Hva er viktig å tenke på når du skal søke?

Du kan også ringe oss på 40 05 40 07

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har 
fått et litt ufortjent rykte på seg for å være 
vanskelig; vanskelig å søke om, vanskelig å få, 
vanskelig å administrere, vanskelig å bemanne, 
vanskelig å drifte. Vår erfaring er at det ikke 
nødvendigvis trenger å være slik.

I Mio har vi egne rådgivere som hjelper deg å 
skrive en god BPA-søknad – en søknad som 
øker sjansen for at du får akkurat det vedtaket 
du trenger og ønsker deg. Vi gir deg den opp-
læringen du trenger for selv å lede BPA-
ordningen din i det daglige, mens vi tar oss 
av det rent administrative, som lønn, pensjon, 
skatt, feriepenger, HMS og alt det andre.

Vi bistår deg i rekrutteringen av assistenter, 
både faste og vikarer, og sørger for at politi-
attest, arbeidskontrakt, skattekort og grunn-
leggende assistentopplæring er på plass. 

Vi gir deg gode arbeidslederverktøy 
som gir deg full styring og kontroll over 
din egen ordning, og utgiftsdekning for 
kostnader som oppstår som følge av 
assistansen din. Og skulle det være noe 
du lurer på underveis, er vi bare en 
telefonsamtale unna.

Formålet med BPA er å gi deg større 
frihet og mulighet til selv å styre din egen 
hverdag og leve det livet du vil ha. Du 
bestemmer hvem som skal assistere deg,
hva assistentene skal gjøre, og hvor, når 
og hvordan assistansen skal utføres. 

Vår oppgave er å ordne resten.

Ser du? BPA trenger ikke være vanskelig. 
Ta kontakt, så hjelper vi deg med å få 
akkurat den BPA-ordningen du trenger
og ønsker deg.

Scan QR-koden for å lese våre 14 beste tips! 

Opp i høyden?
Det kan være vanskelig å nå ting i høyden. For noen 
vil høyde si øverste hylle – for andre er nesetippen en 
like stor utfordring.

smarte ting

i min hverdag er det nøye planlagt hvor 
ting er plassert. Er det noe jeg MÅ 
betjene selv eller kan jeg få hjelp når 
jeg har noen her? For mange vil BPA 

(brukerstyrt personlig assistent) være det 
viktigste verktøyet.

for å få til ting selv må du:
1.  Nå opp med armen
2.  Stige opp/bruke seteløft dersom du 

ikke når høyt nok
3.  Få ting til å komme ned til der du 

kan rekke dem.

➊ gripetang – finnes både som aktiv 
og passiv. Den aktive klemmer du for å 
holde fast, den passive holder selv og  
åpner når du klemmer. Disse kan fåes 
med underarmsstøtte.

➋ dynamisk armstøtte – festes på stol  
eller bord og gjør armen «vektløs». 
Finnes i manuelle og elektriske utgaver. 
Disse er beregnet på å kunne spise selv, 
klø seg på nesen, pusse tenner +++

➌ stigtrinn med håndtak – stødige 
stigtrinn (ett eller to) med håndtak for å 
nå litt høyere.

➍ arbeidsstol med elektrisk seteløft 
– når du trenger å nå høyere for eksempel 
på kjøkkenet. Finnes flere typer med/
uten sving og setefunksjoner.

➎ seteløft på elektrisk rullestol – her 
kan du kombinere å komme opp i høy-
den og kunne flytte deg rundt elektrisk. 
Det er stor variasjon på hvor høyt sete-
løftet er for de forskjellige rullestolene.

➏ hev/senk på overskap – skapene  
kommer ned til deg. Jeg anbefaler de 
som går både ned og fram – det krever 
mindre rekkevidde for å nå inn i skapene 
når de er nede.

➍ www.hjelpemiddeldatabasen.no

➎ www.hjelpemiddeldatabasen.no

➊ www.velferdsbutikken.no

➊ www.ronda.no

➏  www.hjelpemiddeldatabasen.no

TeksT:  tone edVaRdsen  FOTO:  PRodusentene



Annonsere i  
muskelnytt?
støtt ffm og gjør deg synlig!
kontakt steigar Myrvold: steigar.myrvold@ffm.no eller på telefon 480 79 688
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sjeldenstrategien – 
hva så – og hva nå?

10. august 2021 ble den lansert av Bent Høie: «Nasjonal 
strategi for sjeldne diagnoser». Noe bevares, noe videre- 
utvikles. Hva betyr det for personer med nevromuskulære 
sykdommer?

f
or noen har diagnostiseringsprosessen 
vært lang og kronglete. Kanskje er det 
tilfeldig at du havnet et sted med kom-
petanse på akkurat din sykdom? Noen 

har en så sjelden diagnose at den ikke er kjent 
i Norge. Andre ønsker invitasjon til deltakelse i 
studier fra registre. 

hva er målet – eller visjonen?
Strategien løfter frem disse elementene basert 
på innspill om nå-situasjonen i Norge. Vi er 
først til å erkjenne at utfordringsbildet, også 
mulighetene, gjelder for det nevromuskulære 
feltet. Hva blir da målet, eller visjonen? 

• Likeverdig tilbud om rask utredning og  
diagnostikk 

• Likeverdig tilgang til behandling og opp-
følging

• Gode pasientforløp med bedre samhand-
ling og brukermedvirkning 

• Tiltak for å skape mestring av hverdagen 
med en sjelden (nevromuskulær) sykdom 
gjennom hele livsløpet. 

Hårete, men også selvsagte mål? I en optimal 
verden skulle vi allerede vært der. Det er vi 
ikke. Ennå.

men – hva så med praksisen her?
Hvordan oppnå dette i praksis? Strategien peker 
mot en bedre samhandling i helsetjenesten, 
sterkere faglige nettverk med utgangspunkt i 
europeiske satsninger, og Norge som spydspiss 
innen forskning og registerutvikling. Heldigvis 
finnes det noe konkret å knytte de flotte ordene 
til. 10 konkrete tiltak skal utredes videre av re-
levante fagorganer. De spenner fra struktur for 
genetisk utredning til oppdrag som skal utrede 
hvordan mestring i livsløpsperspektiv bedre 
kan ivaretas. 

Alle tiltak har direkte påvirkning på tjeneste-
tilbudet som forventes fra alle som utredes for, 
har, og lever med nevromuskulær sykdom. For 
Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid, 

og sjeldentjenesten kan tiltakene føre til  
endringer i organisering og finansiering. Vi er 
klare, og skal gå inn i konstruktive diskusjoner 
der det er aktuelt for å styrke tilbud og synlig-
het av det nevromuskulære feltet. 

behov for internasjonalt samarbeid
Behovet for internasjonalt samarbeid går igjen 
i strategien. Ofte er diagnostikk krevende fordi 
vi snakker om sjeldne sykdommer i et lite land. 
Samles fagpersoner fra Europa for å diskutere 
samme sak, kan andre ha sett det samme. Nye 
behandlingsmetoder er på markedet, og for 
sjeldenfeltet står vi overfor en massiv økning 
de neste tiårene. Erfaringer med bruk av nye 
medikamenter? Presenter og diskuter på tvers 
av landegrensene. Studier på svært sjeldne til-
stander? Samarbeid om rekruttering via solide 
registre som kan «snakke med hverandre» i 
Norge og utvidet omegn. 

Vi skal være med på utviklingen
Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid, 
forbilledlig ledet av EMAN på OUS, har søkt og 
venter på svar om medlemsskap i ERN Euro-
NMD. De europeiske referansenettverkene 
(ERN) er strukturene det satses på for å møte 
de felleseuropeiske utfordringene. Fortsatt 
er de fleste ERN i sine spede barneår. Mange 
aspekter er utfordrende, det være seg økonomi, 
personvern og praktisk gjennomførbarhet. Vi er 
likevel sikre på at de unge nettverkene skal bli 
en robust voksen. Den oppveksten og oppdra-
gelsen skal vi være med på. 

tverrpolitisk enighet om innhold
Hvor står saken? Vi venter på konkrete bestill- 
inger for utredning av tiltak. Selv om strategien 
er et politisk dokument og vi nå har regjerings-
skifte, er det tverrpolitisk enighet om innholdet. 
Vi venter at de første prosessene er i gang i 
2022. Det blir krevende. Vi tror likevel at  
endringer vil komme dere med sjeldne,  
nevromuskulære sykdommer til gode!

TeksT:  andReas dybesland 
RosenbeRgeR og  
geiR h. RingVold

FOTO:   PRiVat

Andreas Dybesland Rosenberger

Geir H. Ringvold

norsk nevromuskulært  
kompetansesamarbeid

Tilbud om individuelle- og gruppeopphold for personer med  
nevromuskulære sykdommer. For nærmere info se vår hjemmeside  
www.kastvollen.no. Følg oss også på facebook.

KASTVOLLEN  
REHABILITERINGSSENTER

Kastvollen Rehabiliteringssenter
Kastvollvegen 11, 7670 INDERØY
Telefon: 74 12 46 50
E-post:  post@kastvollen.no

årets julegave
G avekonto:  1600.47.91197
VIPPs:  17117

fast giver
Registrer, i din bank, fast betaling til konto- 
nummer.: 1600.47.91197. Du velger selv  
månedlig beløp. Ingen bindingstid. 

julegaver
Gaver over kr 500 kan det gis skattefradrag for. 
Ønsker du dette, må vi å registrere giveres navn, 
adresse og fødselsnummer. 

jubileumsgaver 
Det er mange som ønsker å støtte en viktig sak i 
forbindelse med jubileer. Vi er veldig takknem-
lige dersom du ønsker å benytte jubileumsdagen 
din til å støtte Forskningsfondet.

bedriftsgaver
Ta gjerne kontakt om din bedrift ønsker å gi 
pengegave.

dette går pengene til 
For tiden støtter vi forskning på følgende  
diagnoser:

•  Myastenia gravis
•  Limb-girdle muskeldystrofi type 2I (R9)
•  Spinal muskelatrofi
•  Myotonic Dystrophy type 1

Ta gjerne kontakt på fondet@ffm.no eller  
telefon 951 64 848.

Forskningsfondet trenger din hjelp for å  
styrke forskningen. Takk for din støtte!

” 
Dette  

vil vi være 
med på!



om likepersons- 
aktiviteter skriver 
bufetat:

§ 7 likepersons- 
aktiviteter:” 
Med likepersonskurs 
menes en tidsavgrenset 
aktivitet med pedagogisk  
innhold. Det gis poeng 
per dag kurset gjennom-
føres, jf. § 11. en kurs-
dag må ha en varighet 
på minst 2 ganger 45 
minutter med minimum 5 
deltakere inklusive kurs- 
leder. Med samtalegruppe 
og aktivitetsgruppe menes 
en tidsavgrenset og tema-
basert samling ledet av en 
likeperson. Det gis poeng 
pr. dag samtalegruppen 
møtes og aktiviteten  
gjennomføres."
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spennende å være 
likeperson for  
myasthenia gravis   
Høsten 2015 dro jeg på likepersonskurs i Oslo i ren nysjerrig-
het på hva dette var. Jeg hadde møtt på Tollef, og han ville ha 
meg med på et likepersonskurs. 

j
eg tenkte at, jaja det er greit og prøve 
ut noe nytt. Jeg ble godkjent likeperson 
etter kurset, og har vært med på mye gøy 
som likeperson og i LPU. Kjipt å være 

muskelsyk til tider, men når man er med i FFM 
og får møte spennende folk og får snakket med 
folk med samme diagnose på telefon, så er det 
greit å ha en muskelsykdom. Jeg tror ikke jeg 
ville ha opplevd så mye gøy uten å ha en  
muskelsykdom, kalt Myasthenia Gravis.  

ble kontaktet av forskere
Jeg ble kontaktet av Fredrik i UCB Pharma AS 
for 2 år siden. De ville ha en kontaktperson 
som hadde Myasthenia Gravis, de forsket litt 
og trengte noen å samarbeide med. Jeg sa ja, 
og ser fram til nye medisiner/behandlinger på 
marked. Vi har hatt en del samtaler via nett og 
har møttes to ganger. Sist jeg møtte Fredrik, var 
i februar, da hadde han med seg Jørgen som 
ville ha hjelp til et prosjekt han jobbet med. 
Jørgen jobbet med en spørreundersøkelse som 
han skal publisere på nett i facebookgruppa for 
Myasthenia Gravis Norge. 

dette er jørgens prosjekt:   
Prosjektet går ikke så fort fremover som det 
ideelt sett skulle gjort. Spørreskjemaet kan ikke 
deles før det får godkjennelse fra Regional Etisk 
Komite (REK). For å få godkjennelse fra dem 
trenger jeg veileder, noe jeg ikke får før i novem-
ber/desember. Jeg jobber med å fremskynde dette, 
men det går nok ikke raskt nok til at jeg kan dele 
spørreskjemaet med artikkelen din. Prosjektet 
har som mål å kartlegge og analysere den helse-
relaterte livskvaliteten til pasienter med Myasthe-
nia Gravis (MG) fra et pasientperspektiv. Det har 
vært liten utvikling angående behandling av MG 
det siste tiåret, men det kommende tiåret blir det 
sannsynligvis lansert en rekke nye behandlinger. 
Dette betyr at norske myndigheter og klinikere vil 
bli stilt overfor en rekke problemstillinger knyttet 
til evaluering og implementering av de nye meto-

dene. Arbeidet mitt vil assistere denne prosessen 
ved å frembringe relevante data og analyser. Stu-
dien er så langt tenkt å baseres på spørreskjemaet 
Myasthenia gravis activities of daily living profile 
(MG-ADL). Dette er et MG-spesifikt spørre-
skjema som brukes til å kvantifisere livskvaliteten 
til pasienter som lever med MG. Skjemaet består 
av 8 spørsmål, og vil derfor være relativt raskt 
og enkelt og besvare. Skjemaet vil bli delt med 
medlemmene av Facebook-gruppen «Myasthenia 
Gravis Norge». Dette vil skje så snart nødvend- 
ige godkjennelser er anskaffet. Resultatene fra 
skjemaet vil bli analysert og presentert i min 
Masteroppgave våren 2022. Dataene vil bli be-
handlet i henhold til Universitetet i Oslo sine ret-
ningslinjer, og vil ikke deles med noen. Akkurat 
nå jobber jeg i grupper med andre studenter for 
å forbedre prosjektplanen før den blir levert for å 
bli godkjent. Deretter vil jeg jobbe for å finne ut 
hvordan spørreskjemaet best kan deles. Så vil jeg 
gå gjennom tidligere forskning for å få oversikt 
over dagens kunnskap om temaet. Til slutt vil jeg 
analysere svarene fra spørreskjemaet og diskutere 
resultatene.  

meld deg som likeperson!
Jeg gleder meg til å delta på spørreskjema når 
det blir publisert og ha videre samarbeid med 
Fredrik i UCB Pharma AS og Jørgen. Jeg synes 
det er viktig å delta på slike prosjekter og ha 
et samarbeid med ulike parter som forsker på 
Myasthenia Gravis. Dette er en sykdom legene 
ikke vet så mye om. Som en del av likepersons-
arbeid, er dette en viktig måte å delta på.  
En ting jeg også ønsker meg, er at flere med 
Myasthenia gravis blir likeperson og at vi med 
denne sykdommen kanskje kan møtes på ett 
eller annet vis, for eksempel en helg på et hotell 
med kurs/foredrag. Du som har Myasthenia 
Gravis: Meld deg på likepersonskurs!  
Meld deg gjerne inn i gruppa Myasthenia  
gravis Norge på facebook og på snappen  
Livet med MG, så sees vi der.  

Kilde samtlige artikler  
og sitater: Handikapnytt

staten når  
ikke sine 
egne  
dugnadsmål
Målet er at minst 5 prosent av alle 

nyansatte i staten skal være person- 
er med nedsatt funksjonsevne eller hull 
i CV-en. Men målet er langt fra nådd, 
innrømmer nå Arbeids- og sosialdepar-
tementet i sitt eget budsjettframlegg for 
Statsbudsjettet 2022. En undersøkelse fra 
Direktoratet for forvaltning og økono-
mistyring viser dette. – Dette viser at 
det er behov for ytterligere innsats for å 
nå inkluderingsdugnadens mål i statlig 
sektor, skriver departementet.

nå kan  
du skrive 
«funksjons-
hemming»
Skriver du funksjonshemming eller 

funksjonshemning på bokmål? Mange 
har levd i forvirring. Politikere, organisa-
sjoner og offentlig forvaltning har brukt 
de to skrivemåtene om hverandre. 
Frem til nylig var funksjonshemning med 
«mn» riktig, mens «mm» var riktig på 
nynorsk. Språkrådet frarådet skrivemåten 
med to m-er på bokmål. Men nå får alle 
rett. Språkrådet har endret sin tilråding, 
og du kan velge mellom de to på bokmål. 
– Både funksjonshemning og funksjons-
hemming er nå tillatte rettskrivingsfor-
mer. Årsaken til endringen er basert på 
dagens praksis. Så vil du kanskje si at vi 
verken skal si funksjonshemning eller 
funksjonshemming, og heller bruke ned-
satt funksjonsevne, for eksempel. Men 
det er en annen skål ...

tiltalt for  
seksuelt mis-
bruk av  
assistenter

En mann i 50-årene fra Østlandet skal 
ha utnyttet stillingen som arbeids-

leder til å skaffe seg seksuell omgang med 
egne personlige assistenter. Ifølge tiltale-
beslutningen har mannen fått en kvinne-
lig personlig assistent til å utføre seksuelle 
tjenester i 2018 og 2019. Han fikk henne 
til å gjøre det ved å «forlede henne om sin 
medisinske tilstand og/eller ved å utnytte 
at hun var økonomisk avhengig av anset-
telsesforholdet.» Også en annen kvinne 
ble forledet i en ansettelsesprosess for å 
bli mannens personlige assistent i 2019. 
Mannen er nå tiltalt for å ha skaffet seg 
seksuell omgang ved misbruk av stilling, 
avhengighetsforhold eller tillitsforhold. 
Bistandsadvokat Mia Hoff Brynildsen 
sier kvinnene har opplevd det som svært 
krevende, de befant seg alene med tiltalte 
uten andre til å drøfte opplevelsene med.

nytt & nyttig

TeksT:  maRit j hansen
FOTO:   eRik heggeli

likepersonsstoff

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

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

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

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

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

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!
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Foto: Colourbox

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

Nestleder:
Ivar Aleksander Hagen
Tlf.: 916 12 872
E-post: ivar.hagen@ffm.no   

Økonomiansvarlig:
Karin Margrethe Dons Ranhoff
Tlf.: 901 71 263   
E-post: karin.ranhoff@ffm.no

Studieleder:
Ada K. Ringstad
Tlf.: 932 73 007
E-post: ada.k.ringstad@ffm.no

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

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

FFMUs representant: 
Kristina Nøkleby Nilsen 
Tlf.: 957 85 574
E-post: kristina.nilsen@ffm.no 

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

Varamedlem:
Rolf Inge Ambjørnsen
Tlf.: 977 18 283
E-post:  
rolf.ambjornsen@ffm.no

Varamedlem: 
Gabriel Wilhelmsen Hoff 
Tlf.: 948 40 152
E-post: gabriel.hoff@ffm.no

Varamedlem: 
Elin Camilla Nilsen
Tlf.: 924 67 310
E-post: elin.nilsen@ffm.no

likepersonsutvalget

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

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

Likepersonsleder:
Ian Melsom 

Medlem:
Marit J. Hansen

Medlem:
Mette Nonseth

Medlem:
Tore Ødegård

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

Nestleder:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
E-post:  
ingebjorg.vogt@ffm.no
 
Økonomiansvarlig:  
Morten Grønbech
Tlf.: 988 45 493
E-post:  
morten.gronbech@ffm.no

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

2. styremedlem:
Ingrid Thunem
Tlf.: 465 43 244
E-post:
ingrid.thunem@ffm.no

3. styremedlem:
Kristina Nøkleby Nilsen 
Tlf.: 957 85 574
E-post:  
kristina.nilsen@ffm.no

Varamedlem:
Kine Lyngås
Tlf.: 918 83 587
E-post: kine.lyngaas@ffm.no

Valgkomiteen:

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

Medlem: 
Gustav Granheim
E-post:  
gustav.granheim@ffm.no

FFM i Agder
Jon Magnus Dahl
Mesanveien 23 
4624 Kristiansand
Tlf.: 906 86 696 
E-post: jon.m.dahl@ffm.no 

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

FFM Innlandet
Heidi Camilla Gulbrandsen
Smiuvegen 2
2344 Ilseng
Tlf.: 993 74 534
E-post:  
heidi.gulbrandsen@ffm.no

FFM Vestland
Ingeleiv Haugen
Stadionveien 19A
5162 Laksevåg
Tlf.: 901 67 626
E-post: vestland@ffm.no

FFM i Møre og Romsdal
Rolf I. Ambjørnsen
Gjerdegata 26 
6065 Ulsteinvik
Tlf.: 977 18 283
E-post:  
rolf.ambjornsen@ffm.no

FFM i Nordland
Kontakt FFM sentralt:
Tlf.: 411 90 702
E-post: ffm@ffm.no

FFM i Oslo og Akershus
Tor Egil Roheim
Rolf Hofmos gate 13C 
0655 Oslo
Tlf.: 971 76 206
E-post: oslo-akershus@ffm.no

FFM i Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.: 926 35 901
E-post:  
kari.bjerketvedt@ffm.no

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

FFM i Troms og Finnmark
Tord Skardal
Bergveien 2  
9802 Vestre Jakobselv
Tlf.: 411 00 292
E-post:
tord.skardal@ffm.no

FFM i Trøndelag
Guro Skjetne
Gamle Kongevei 20A
7604 Levanger
Tlf.: 992 47 796
E-post: ffmtrondelag@ffm.no

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

FFM i Rogaland
Trine Larsen
Myrveien 31A
4025 Stavanger
Tlf.: 900 40 789
E-post: trine.larsen@ffm.no

kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

Leder: Vibeke Aars-Nicolaysen      1. medlem: Annie Aune      2. medlem: Lars Bruun

ffmu foreningen for muskelsykes ungdom

fylkesforeningene

sentralstyretBLI MeDLeM I FFM!

du får:
•  Informasjon om muskelsykdommer 

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

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

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

situasjon.
•  Mulighet til å arbeide aktivt for dine 

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

foreningen får:
•  Økonomisk støtte
•  Økt gjennomslags- 

kraft overfor myndigheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

•  Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

•  Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

medlemskategorier (2021):
•  Hovedmedlem kr 350,-
•  Studenter/institusjonsbeboere halv pris
•  Husstandsmedlem (på samme  

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

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

GI eN GAVe!
Vi er takknemlige for 
alle gaver til ffm og 
forskningsfondet.

gaver til ffm
Gaver til foreningen er 
kjærkomne bidrag til 
arbeidet vårt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FFM OMFATTeR FØLGeNDe 
NeVROMUskULæRe  
sykDOMMeR:

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

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

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

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

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

inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

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

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

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

foreningsinfo foreningsinfo



Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

Muskelnytt og FFM ønsker alle 
lesere og medlemmer en god 
førjulstid og alt godt i 2022!


