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Sammen er vi sterke
Det er med stor glede, entusiasme og spenning jeg tar fatt på min første høst som leder.
Sommeren har bydd på mange utfordringer og gleder.

Foreningen for Muskelsyke (FFM)
er interesseorganisasjonen for
muskelsyke i Norge.
Gjennom 13 fylkesforeninger og
14 diagnosegrupper informerer og
hjelper vi muskelsyke og deres
pårørende, og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser.
Foreningen 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 søsterorganisasjoner i en rekke
land.

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

Den første utfordringen var å finne et nytt kontor. CP-foreningen har solgt Berg gård til Oslo
kommune, så vi måtte finne et nytt sted å være. Med god hjelp av tidligere leder Tone Torp fant
vi et kontor i Sandvika. Dette kommer til å bli en god løsning som ikke koster oss mer enn det
forrige kontoret. Og vi kan fortsette kontorfellesskapet med Ryggmargsbrokk-foreningen, noe vi
synes er veldig positivt.
Utfordring nummer to var å finne en erstatning for generalsekretær Eyrun Thune som forlater
oss for en stilling som rådgiver i Kreftforeningen. Vi ønsker henne lykke til videre og takker for
tiden sammen. Når du leser dette så har vi forhåpentligvis fått på plass en ny organisasjonssekretær.
Sommerens store glede var Aktiv uke for familier. Det var virkelig en inspirasjon å møte så
mange familier og glade barn. Det fellesskapet som oppstår og de vennskapsbåndene som
knyttes når vi FFM’ere møtes er noe av kjernen i organisasjonen, synes jeg.
Derfor vil fokus i høsten som kommer være på å få styrket organisasjonens felleskap og vår
identitet som FFM’ere. Sammen er vi sterke, og sammen kan vi få utrettet mye.
Som leder ønsker jeg at vi skal bli tydeligere i de sakene som er viktige for oss, at vi skal
markere oss overfor politikere og media for å få bedre levekår for muskelsyke. Det er nettopp
vedtatt en antidiskrimineringslov, noe som har vært en viktig seier for at funksjonshemmede
skal få rett til å delta i samfunnet på lik linje med ”alle andre”. Lovfestingen
av BPA er dessverre utsatt, og her må vi markere hvor viktig dette er for
oss som er muskelsyke. Bjarne Håkon Hanssen har også bebudet en
storsatsning på endringer i helsenorge. Her må vi passe på at vi ikke
havner bakerst i køen!
Det er mye spennende vi kan og skal ta tak i fremover. Men viktigst av
alt er at dette skal forankres i organisasjonen. Jeg og sentralstyret vil veldig gjerne ha innspil på hva dere syns er viktig
og hva som skal prioriteres. Vi er der for dere ute i fylkene!
Laila Bakke-Larsen
leder

TA GJERNE KONTAKT MED FFM-KONTORET
FORENINGEN
FOR MUSKELSYKE
Brynsveien 96, 1352 Kolsås
Tlf 67 13 74 70
E-post: ffm@ffm.no
Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042
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Stolthetsparaden 2008

Her kommer jeg, her er jeg, og her har jeg rett til å være!

«Jeg er på hjul,men jaggu kul»

Mari Storstein fikk den første Stolthetsprisen.

2008

Stolthetsparaden!

Dagen etter var det en ganske så varm dag
og jeg skulle tenke praktisk på hva i all
verden skulle jeg ha på meg… men det
slapp jeg egentlig, for når vi møttes ved
Youngstorget fikk vi utdelt hver vår
t-skjorte og paroler, ballonger og blå sukkerdrops som vi delte ut videre der vi rullet rundt i gatene.

for å fortelle at vi er både sterke, stolte og
absolutt synlige, sier Vibeke Marøy
Melstrøm, som selv deltok under Disability
Pride Parade i Chicago i fjor sommer og
som er en av initiativtakerne til
Stolthetsparaden. I Chicago er paraden et
årvisst arrangement som samler 3.000 personer i alle aldere og i beste amerikanske
paradestil, forteller Melstrøm.

Ikke for at jeg har likt å gjemme meg vekk,
men nå skulle jeg tydelig vise Norge at her
kommer jeg, her er jeg og her har jeg rett til
å være.

Målet med Stolthetsparaden er å vise at
personer med funksjonsnedsettelser er noe
annet enn det samfunnet gjerne vil ha dem
til å være.
– Det er absolutt nødvendig med en parade

Kjempesuksess

MortenTangre og Lene Henriksen falt for denne
plakaten.

Grete Linn Haldorsen var på Stolthetsparaden i
Chicago og er glad den kom i gang i Norge også.

Kirsti Cath Dahle fra ULOBA med ”hjemmesnekret” hjertesak.

Datoen er 6 juni og jeg reiser forventningsfullt til Oslo for å være med på noe
jeg aldri har gjort før… nemlig å gå i en
parade og i tillegg være stolt, sterk og
synlig.
Tekst: Lene Henriksen
Foto: Cathrine Dokken, Catchlight
Fotostudio
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Med reggaeband trukket av to fjordhester,
og ildblåsende og styltegående gjøglere,
gikk paraden fra Youngstorget til
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– Det er viktig med en slik parade for
å få oppmerksomhet, det er mange
som ikke forstår at vi opplever
utestengelse og diskriminering på de
fleste av livets områder. Mange av de
som har sett oss fra uteserveringene
langs Karl Johan tenker ikke over at vi
ikke kan sette oss og ta en øl i sommervarmen slik de kan. Vi kommer
ikke inn med rullestolen vår og vi
kommer heller ikke inn på toalettet.
Dette er bare ett av utallige eksempler.
Vibeke Marøy Melstrøm,

Spikersuppa. Det var flere medlemmer fra
FFM som deltok, og jeg skulle virkelig
ønske at vi var flere som stilte opp… så til
neste år… KOM IGJEN… VÆR STERK,
STOLT OG SYNLIG!!!!!!
Det var et voldsomt folkeliv i Spikersuppa… Norges første stolthetsparade av
og med funksjonshemmede ble en kjempesuksess. Mer enn 250 personer deltok!
Aldri tidligere har så mange deltatt i en
demonstrasjon av og med funksjonshemmede i Norge!

Pris til Mari Storstein
I Spikersuppa var det appeller av to aktivister fra Independent Living-bevegelsen i
Norge, og Stolthetsprisen ble delt ut for
første gang. Daglig leder i ULOBA Knut
Flaaum overrakte FFM-medlem Mari
Storstein fra Oslo et kunstverk av Bente
Larsen. Kunstverket forestilte frihetsgudinnen i rullestol. Mari fikk prisen for
sin innsats mot IPLOS-registrering, blant
annet behandlet i filmen hun selv var med
å lage, «Jakten på Sylvia B».
IPLOS er systematisert standardinformasjon basert på individopplysninger om
søkere og mottakere av kommunale sosialGjøglere på stylter var et flott blikkfang.

Unna vei, her kommer faktisk jeg!

og helsetjenester og oppleves som et
diskriminerende og nedverdigende offentlig registreringssystem av funksjonshemmede. Filmen førte til at myndighetene gikk
inn for å modere spørsmålsformuleringene
sine.
Jeg håper inderlig at vi får til slike parader
også i andre byer enn Oslo i fremtiden. For
egen del føler jeg at jeg er jeg er tryggere på
meg selv og tør vise folk at jeg for eksempel
bruker rullestol. Det er blitt enklere for
meg å våge å stå for den jeg er.

Les mer om Stolthetsparaden i Chicago
på www.disabilityprideparade.com.
Les mer om Independent Living bevegelsen:
www.independentliving.org
www.nhf.no/index.asp?id=46777
Bli med på Stolthetsparaden i Oslo
13. juni 2009!

Ut på tur, aldri sur
I forrige nummer av Muskelnytt etterlyste jeg tips angående det å montere et
slags barnesete på rullestolen min, slik at
jeg får med meg nusket mitt når jeg er ute
og farter. Tusen takk til alle dere som
sendte meg e-post og sms, fikk mange
nyttige tips. Alt ble videresendt til
ergoterapeuten min her i kommunen.
Jeg er et menneske som liker å få ting
unnagjort, og når jeg har et prosjekt på
gang, så bør det være en viss progresjon i
det prosjektet. Å forholde seg til tiden det
tar fra papirer vandrer fra ergoterapeuten
til NAV, og så tilbake igjen, før de kanskje
tar seg enda en runde, har aldri vært
enkelt, synes jeg. Jeg vet jo at noen ting
tar tid, men når man trenger et hjelpemiddel akkurat nuh, så er det fryktelig
frustrerende å vente i fire måneder, som
jeg har gjort til nå, uten å ha fått en løsning på problemet.
Men heldigvis er det sånn at vi som
trenger enkelte spesialtilpasninger, vi
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Spørsmål om Stolthetsparaden?
Ta kontakt med:
Hanne Lene Hennum, mob. 902 61 187
e-post: hanne.lene.hennum@uloba.no

finner alltid noen reserveløsninger. Og i
sommer har jeg og nusket mitt kommet
oss fint frem, med vår ”hjemmesnekrede”
løsning. Enkelt forklart så har jeg plassert
Alma i bilstolen sin, og deretter satt bilstolen på fotbrettet på Trax’en. Alma har
stortrivdes, og jeg nyter å komme meg
rundt alene uten å måtte ha med ”trillepike”.
PS! Når jeg får på plass en permanent løsning skal jeg komme tilbake med bilde og
tekst.
Guro Skjetne
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Gratis på toget?

NFUs hytte på Refsnes på Senja er lett tilgjengelig og godt tilrettelagt.

TIPS
Hytter til leie
Kunne du tenkt deg å leie en hytte tilgjengelig for rullestolbrukere? Fortvil
ikke, det finnes mange muligheter!
Norges Handikapforbund (NHF) eier flere
tilgjengelige hytter over hele landet. Disse
leies ut til gunstige priser til alle som er
medlem. Noen hytter ligger i nærheten av
fjellet, mens andre ligger i nærheten av
vannet. For mer informasjon sjekk
www.nhf.no.
Maren Kristin Berre (24) fra Trondheim
har denne sommeren, for tredje året på
rad, leid en hytte på Refsnes på Senja. Hun
er svært fornøyd og ønsker at flere skal
benytte seg av det gode tilbudet. Denne
hytta eies av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), og leies ut til svært
gunstige priser. Den har overnattingsplass
til hele 11 personer og er fullt utstyrt, blant
annet med en sykeseng.
-Hytta er stor og er godt tilgjengelig for
rullestolbrukere, og den ligger flott til ved

STYRELIV
Nå er endelig sommeren over, og det er
på tide å skjerpe seg etter latmannslivet
man ofte lever når det er ferie. Vi i
styret i FFMU har hatt ferie, men litt
annet har vi da også fått gjort.
Stine tok hun en tur til Senja i Troms og
oppdaget en veldig fin hytte som passer for
rullestolbrukere. Se egen sak. Hun stakk
også en tur innom Bergen og Hemsedal,
men returnerte raskt til den fineste sommerbyen av alle, Trondheim, der hun skal
begynne å studere.
Senoritaen vår, Lene, la ferien til de sydligere breddegrader i år, nærmere bestemt
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fjæra med utsikt over til Tranøya. Veldig
idyllisk! sier Maren Kristin fornøyd.
Maren skryter ikke bare av hytta, men også
av plassen:
- Senja sies å være Norge i miniatyr, her er
norsk natur i alle varianter. Og det lille
ekstra om sommeren er nok midnattssola.
Ønsker du å leie NFUs hytte på Senja?
Kontakt Otto og Solveig Nylund på mobil
901 01 225, eller per mail
o.nylund@frisurf.no.
Har du spørsmål om tilgjengeligheten på
hytta kan du kontakte Maren Kristin på
977 62 492.

Varsel om årsmøte
FFMU vil avholde sitt årsmøte i løpet
av kurshelga 7.-9. november på Clarion
hotell, Gardermoen. Har du forslag til
saker må du sende det til oss på e-post
ffmu@ffm.no senest 1. oktober.
Forslag til kandidater til nytt styre må
sendes til leder av valgkomiteen Karen
Elise på e-post
karen_elise@hotmail.com.

Alanya i Tyrkia. Der trivdes hun veldig
godt.
Guro la også i år kursen mot Kragerø og
hytta. Var ikke helt fornøyd med temperaturen i vannet der i år, så ventet med å
kaste seg i sjøen til hun kom tilbake til
Trøndelag. I tillegg har hun øvd flittig, og
er nå blitt supergod i å kunne barnesanger
utenat.
Morten har som vanlig fartet rundt over
alt og gjort noen interessante oppdagelser
ang. NSB da han tok toget. Tok til og med
en tur til det kalde nord, dvs. Trondheim.
I tillegg holder han på å pusse opp leilighet. Lillegutten vår har blitt voksen!
Bernt Anders er tydeligvis ute og reiser
enda. Har du sett en rød Vito suse forbi
deg i sommer, så er sjansen stor for at du
har blitt forbikjørt at vårt kjære styremedlem.

Morten Tangre oppdaget at NSB transporterte både ham og rullestolen gratis på
noen strekninger, men det var ikke enkelt å
få nøyaktig informasjon om hvem, hvor og
når dette gjaldt. På en e-mail til NSB fikk
han følgende svar undertegnet Svein
Sørum:
Rullestolbrukere reiser nå gratis i hele
Oslo og Akershus.
Finnes slike ordninger for offentlig transport der du bor? La andre få vite det!
Send tips til Morten, mtangre@online.no,
993 73 904.

Velkommen til kurs og jubileum!
I år har FFMU jubileum og skal feire at
det er hele 10 år siden vi for første
gang så dagens lys.
Hele greia går av stabelen den 7.-9.
november 2008 på Gardermoen, og både
nye og gamle fjes er hjertelig velkommen
til å bli med på ei sosial og morsom helg!
Kurset for helga har tittelen ”Mer energi i
hverdagen!” med blant annet tidligere
FFMUer Laila Bakke Larsen som foreleser.
Her får du gode tips og info om pustehjelpemidler,
Borgerstyrt
Personlig
Assistanse (BPA) og hvordan legge opp
dagen for å få mest mulig ut av den. Det
blir også noen gode tips om kosthold for
de som ønsker det, som og kan være med å
bidra til litt ekstra energi i hverdagen.
På lørdagskvelden blir det fest med god
mat, taler, gjester og sang!
Påmelding sendes innen 10. oktober til
Morten Tangre på epost
mtangre@online.no.
10 år er ingen spøk, så ta med deg finstasen og kom. Her skal det virkelig feires!

Som dere sikkert skjønner har vi vært i
aktivitet selv om det er sommer! Og så må
det jo sies at foreningsjobben ikke har blitt
skjøvet heeelt bort heller da. Det planlegges kurs, og letingen etter det perfekte
hotell har foregått i sommer. Vi tror vi har
funnet det nå.
Men hva har dere gjort? Har dere vært på
et kjempefint sted som dere har SÅ lyst til
å dele med oss andre? Skriv en reisereportasje da, vel. Dere kan sende alle
bidrag til oss i FFMU til ffmu@ffm.no
eller til redaktør Marianne, på
muskelnytt@lyse.net
Vi ønsker dere en lun og trivelig høst og
håper vi ser mange av dere på Gardermoen
i november.
Hilsen fra Stine, Morten, Lene, Bernt Anders
og Guro
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Behandlingstilbud
til sjelden muskelsykdom
Pompes sykdom er en meget sjelden muskelsykdom som er forårsaket av en enzymdefekt.
Det finnes nå en behandling med positiv effekt der man tilføyer det enzymet som kroppen mangler.
Ved et lokalt sykehus i Nordland får en pasient denne behandlingen som første i Norge.
Av Kristina Helander og Hilde Risvoll
Illustrasjoner: Genzyme
Pompes sykdom er en sjelden muskelsykdom med autosomal recessiv arvegang.,
d.v.s. at sykt gen må arves fra begge foreldre
før man får sykdom. Man arver en defekt
for enzymet Sur alfa-glukosidase (GAA).
Defekten fører til at sukkermolekylet
glykogen ikke brytes ned normalt, med det
resultat at glykogen hoper seg opp i en
cellestruktur kalt lysosom. Sykdommen
klassifiseres derfor som en Lysosomal
avleiringssykdom. (Se figur 1, Celle). På
sikt blir muskulaturen ødelagt, først
reversibelt, til sist permanent, dette gjelder
både vanlig skjelettmuskulatur og også
”pustemuskler”. (Se figur 2 og 3, bilde av
skjelettmuskulatur hos pasient med
Pompes sykdom.)

Figur 1. Celle
Glykogen

Cytoplasma (“flytevæske”)

Lysosom
Cellekjerne

Pompes sykdom
Glykogen

Glukose

Sykdommens utvikling
Pompes sykdom gir muskelsvakhet og
lunge(respirasjons)problemer som forverres
etter hvert som tiden går. Den deles inn i to
former: Tidlig debuterende form og Sent
debuterende form.

Sykdomsutvikling ved Pompes sykdom. GAA enzymet er viktig for nedbrytning av glykogen i lysosomene.
Defekt på enzymet vil gi opplagring av glykogen i lysosomene som igjen over tid vil redusere cellens
normale funksjon.

Fig. 2 og 3. Skjelettmuskulatur hos pasient med Pompes sykdom

Den tidligste formen er mest alvorlig og
fører vanligvis til død innen 1-års alder hvis
pasienten ikke får behandling. Sent
debuterende form medfører også progresjon av symptomer som består av muskelsvakhet, pusteproblemer og ernæringsproblemer. Det varierer fra person til person
hvor raskt symptomene progredierer, og i
hvilken alder man først merker symptomene. Sent debuterende form kan også
være symptomgivende fra barnealder, men
aldri før ett års alder.

Diagnose
Man stiller diagnosen Pompes sykdom ut
fra klinisk mistanke, men i tillegg må man
påvise at vedkommende har redusert nivå
av enzymet Sur alfa-glukosidase i blodprøve. Påvises redusert nivå, kan man ta
gentest. Ofte er det en lang prosess før
diagnosen stilles. Man regner med at tilstanden er underdiagnostisert.
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Muskelfiber med Pompes sykdom. Opphopning
av glykogen får lysosomene til å utvide seg til de
tar så mye plass at muskelcellen blir skadet.

Glykogen lekker ut av lysosomene og forårsaker
mer skade på de omliggende muskelcellene. Dette
fører til muskelsvekkelse som blir verre over tid.

I Norge er, så vidt undertegnede er kjent
med, denne diagnosen bare stilt tre ganger
totalt. I dag er det bare en nålevende person, som har denne diagnosen, en mann i
40-årene bosatt i Nordland fylke.

Behandling tilgjengelig
I de siste årene har spesifikk behandling
blitt tilgjengelig. Man tilfører det enzymet
som kroppen mangler. Behandlingen må
7

millioner per år for den vektklassen den
norske pasienten har, i tillegg kommer
utgifter knyttet til sykehusinnleggelser.
Imidlertid har totalt antall liggedøgn på
sykehus gått drastisk ned for denne pasienten, og pasienten har fått økt livskvalitet.

Tidlig behandling vesentlig
I Nederland har man mange pasienter med
Pompes sykdom og lengre erfaring med
behandling. Erfaringer derfra viser at
kommer behandlingen tidlig nok i gang,
kan pasienten forbli tilnærmet uten symptomer. Tydeligst viser dette seg ved Tidlig
debuterende form, hvor man tidligere så at
alle barna døde før ett års alder etter først å
ha tapt alle motoriske ferdigheter.

Den unge i rullestol er en relativt langtkommen
sent debuterende Pompe pasient med respirator.

gis ved intravenøs infusjon hver 14 dag.
Siden januar 07 har behandlingen vært gitt
til den norske pasienten med Pompes sykdom, først ved et lokalsykehus i Nordland,
men den siste tiden som hjemmebehandling.
Personen det gjelder har hatt nytte av
behandlingen i form av økt muskelstyrke
og bedring av hans pusteproblem. Han har
hatt markant reduksjon av antall lungebetennelser etter oppstart med behandlingen og dermed også markant reduksjon
i antall liggedøgn på sykehus. Pasienten
hadde 250 liggedøgn i 2005 mot 8 dager så
langt i 2008.
Praktisk nytte av bedret muskelstyrke viser
seg bl.a. ved at han reiser seg lettere, har
sterkere ansiktsmuskulatur, kan bl.a. på ny
plystre, har tydeligere stemme, bedre
utholdenhet og større armstyrke. Han kan
nå i motsetning til tidligere reise seg fra stol
uten vanskeligheter og reise seg fra liggende
til sittende uten hjelp.
Tidligere hadde pasienten store ernæringsproblemer og brukte PEG sonde (Percutan
Endoskopisk gastrostomi: ernæring gjennom slange på magen direkte inn til
magesekken). Etter at behandlingen startet
har han økt 10 kg i vekt og trenger ikke
sonden lenger. Pasienten har fremdeles
bruk for hjemmerespirator når han ligger
og har fremdeles en kort gangdistanse.

Bivirkninger
Man har vært redd for allergiske reaksjoner
under infusjonene, da dette er rapportert i
andre tilfeller. I behandlingen av denne
pasienten har vi ikke hatt noen bivirkninger.

Kostnader
Et annet problem med behandlingen er
kostnadene. Selve medikamentet koster 4
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Hvis behandlingen ble gitt tidlig nok,
kunne man eventuelt unngå respiratorbruk
(pustemaskin), PEG-behandling, sykehusinnleggelser p.g.a pusteproblemer og
lungebetennelser, og pasienten kan være i
arbeid. Dette er aspekter man må vurdere
når man evaluerer kostnadene ved
behandlingen.

En hypoton (slapp) baby totalt uten muskelkontroll, type Tidlig debuterende Pompes sykdom.

Finansieringen
I Norge tilfaller kostnadene ved behandlingen det lokale helseforetaket så lenge
behandlingen foregikk på sykehus. I vårt
tilfelle måtte alle kostnadene dekkes av et
lokalsykehus. I flere andre land, bl.a.
Sverige og Nederland, bekoster staten
utgiftene. Pompe er jo som nevnt en arvelig sykdom, det er derfor ikke usannsynlig

Verdt å vite
Enzym
Enzymer er en klasse av proteiner som er
nødvendige for alle celler i kroppen.
Uten disse ville ikke cellen kunne utført
prosesser som er avgjørende for dets
overlevelse. Enzymer virker ved å skynde
på eller starte ulike kjemiske reaksjoner.
Det spesielle er at de ikke forbrukes i
reaksjonen, men kan gå videre og virke et
annet sted. På grunn av dette kalles
enzymer for katalysatorer.
(Pasienthåndboka)
Lysosomer
Lysosomer er nedbrytningsapparatet til
cellene. Disse organellene er gjerne om
lag 0.5 µm i diameter, omgitt av en enkel
membran og fordeler seg i cellens cytoplasma. Ved hjelp av enzymer bryter de
ned makromolekyler – enten brakt inn
som mat utenfra, eller slike som er blitt
overflødige i cella.
(www.ib.uit.no og www.uib.no)
Lysosomale sykdommer
En genetisk betinget enzymdefekt medfører avleiring av stoffskifteprodukter,
som ikke omdannes på normal måte, i
kroppens og nervesystemets celler og vev.
Disse avleiringer kan virke som giftstoffer (toksisk) eller fortrenge normale vev
og funksjoner. Det kan også bli mangel
på nødvendige omdanningsprodukter,
energi og transporthindringer.
De største og best kjente grupper i
Europa/Skandinavia er mukopolysakkaridosene, men også Fabry’s, Gaucher’s
og Nieman Pick’s sykdommer.

Lysosymale avleiringssykdommer (LSD)
som gruppe var ikke lærebokstoff for 30
år siden men utgjør nå mer enn 80% av
stoffet i dagens utgaver av sentrale lærebøker om ”inborn errors of metabolism”
og omfatter mer enn 40 enkeltdiagnoser.
(Referat fra årlig symposium om lysosomale sykdommer, Madrid, april 2004
Jørgen Diderichsen, www.frambu.no)
Enzymerstatningsterapi (ERT)
Behandling av Pompes sykdom skjer ved
hjelp av enzymerstatningsterapi. Erstatningsenzymet er fremstilt ved hjelp av
genteknik i laboratorier og gis intravenøst hver annen uke.
(Informasjonsfolder fra produsenten
Genzyme Corp).
Genterapi for Pompes sykdom?
Ved genterapi håper forskerne å føre en
normal kopi av GAA-genet inn i kroppen slik at det ville være i stand til å produsere GAA selv. Foreløpig har forskning
på dyr fokusert på å finne det beste transportmediet slik at genet når cellene som
skal produsere nok enzym til å begynne å
renske ut glykogen og gjenopprette
muskelfunksjonen.
Hvis denne forskningen fører fram, ville
det være et stort framskritt i behandlingen av Pompes sykdom. Genterapi er
fortsatt i en tidlig fase, og testing på
mennesker har ikke funnet sted ennå.
(www.genzyme.com)
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at man etter hvert vil få flere pasienter tilhørende samme lokalsykehus. Finansieringen, slik det er i dag, vil vanskeliggjøre
behandling. Saken er tatt opp i Stortingets
spørretime, uten at daværende statsråd
Sylvia Brustad vedtok endringer i finansieringen.

Andre behandlingsalternativer
Det forskes også på andre behandlingsalternativer ved Pompes sykdom.
Genterapi er en fremtidig mulighet.
Fremtidige muligheter kommenteres ikke
nærmere i denne artikkelen.
Referanser
1.Kishnani et al:Neurology 2007 jan
09;68(2):99-109, Recombinant human
acid alpha-glucosidase.
2: J Clin Neuromuscul Dis. 2008
Jun;9(4):421-31 Pompe disease: a review
of the current diagnosis and treatment
recommendations in the era of enzyme
replacement therapy.
Katzin LW, Amato AA.
3: Neuromuscul Disord. 2008 Jun;
18(6):447-452. Epub 2008 May 27. Eight
years experience with enzyme replacement
therapy in two children and one adult with
Pompe disease.
van Capelle CI, Winkel LP, Hagemans
ML, Shapira SK, Arts WF, van Doorn PA,
Hop WC, Reuser AJ, van der Ploeg AT.
Artikkelen er skrevet av leger ansvarlig
for behandlingen:
Kristina Helander, avdelingsoverlege,
medisinsk avdeling, Rana Sykehus
Hilde Risvoll, overlege, nevrologisk avdeling, Bodø sentralsykehus

Samarbeid mellom pasientorganisasjon og næringslivet
Utvikling av medikamenter til
behandling av sjeldne sykdommer
er en så kostbar affære at det ikke
er interessant for kommersielle
selskaper. Den amerikanske
muskeldystrofiforeningen MDA har
inngått samarbeid med farmaseutisk industri for å hjelpe til.
Av Marianne Wieser

lig startet av en gruppe forskere som ville
spesialisere seg på å utvikle medikamenter til behandling av enzymdefekter,
såkalte ”orphan drugs” (OD). Ifølge
overlege Jørgen Diderichsen (tidligere
Frambu) betyr orphan drugs egentlig
”foreldreløse legemidler”, dvs legemidler
som er så kostbare å utvikle og med en så
begrenset målgruppe pga sykdommens
sjeldenhet at legemiddelfirmaer ikke
kan/vil utvikle dem som rentabel forretning uten spesielle betingelser og tilrettelegging.

En artikkel i Quest, MDA’s tidsskrift,
forteller at biofarmaseutiske produsenter
har utviklet flere legemidler til behandling av muskelsykdommer i sine laboratorier. Bøygen er den kliniske utprøvingen, såkalt fase-3-testing, som firmaene
av forskjellige grunner ikke klarer på
egen hånd.

Der er her MDA kommer inn i bildet.
Foreningen har finansiert de kliniske forsøkene for Myozyme. I andre sammenhenger kan foreningen hjelpe til med
kontakter til fagfolk og underleverandører, skape forståelse for behovene til
MDAs medlemmer, skaffe nødvendige
data eller delta i planlegging av forsøk.

Som eksempel nevner artikkelen samarbeidet mellom MDA og Genzyme Corp.
i Cambrige, Mass. Det resulterte i
myndighetenes
godkjenning
av
enzymerstatningsmedikamentet
Myozyme som brukes i behandlingen av
Pompes sykdom.

MDA mener at denne typen partnerskap
kan måles i et økende antall selskaper
som engasjerer seg i behandling av
sjeldne sykdommer og i antallet legemidler som befinner seg enten i den førkliniske fasen eller er på vei til klinisk
utprøving.

”Foreldreløse legemidler”
Genzyme er verdens tredje største bioteknologifirma. Selskapet ble opprinne-

(Quest 2008, No. 1. Quest er tidsskriftet
til amerikanske Muscular Dystrophy
Association).

Kort nytt
Forbud mot diskriminering
av funksjonshemmede
Norge skrev historie da Odelstinget vedtok ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov 10. juni. Loven er unik sammenlignet med resten av Norden og den gir et
svært vidtrekkende vern i internasjonal
sammenheng. Lovens formål er å fremme
likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering av funksjonshemmede. Med
den nye loven vil funksjonshemmede ikke
lenger kunne nektes adgang til utesteder,
hoteller eller borettslag fordi man ser
”annerledes ut”. Krav om tilgjengelighet
til bygg, uteområder, transportmidler og
IKT er også inkludert i loven.
Svakhet ved loven
Det er vanskelig å vite hvor godt vern
loven faktisk vil gi før saker kommer opp
og loven testes ut. Selv om det innføres en
MUSKELNYTT 3 • 2008

plikt til generell tilrettelegging (Universell
utforming) og til individuell tilrettelegging skal dette måles opp mot standarder.
- Men mangel på utvikling av standarder
på ulike samfunnsområder gjør at det i
dag er vanskelig å si eksakt hvor sterk
loven blir i praksis. Det er også en svakhet
ved loven at det ikke er satt tidsfrister på
eksisterende bygg, uteområder og for
transportmidler, sier ass. generalsekretær i
FFO, Jarl Ovesen.
(FFO Ukeseddel 22/2008)
Frambu

Kurskatalogen for 2009 er klar!
Kurskatalogen gir
en komplett oversikt over planlagte
kurs på Frambu i
2009. Her finner
du blant annet
informasjon om
målgruppe, inn-

hold, kontaktpersoner og søknadsfrister
for hvert enkelt kurs. Katalogen kan lastes
ned i pdf-format fra www.frambu.no.
Vil du få katalogen tilsendt, kan du sende
en e-post til amh@frambu.no eller ringe
Frambu på telefon 64 85 60 00.

Pasienttransport på nettet
Nå finner du nyttig informasjon om pasienttransport på nettet. De fire regionale
helseforetakene har gått sammen i et
nasjonalt samarbeid om å lansere en felles
nettside om pasienttransport.
Nettstedet www.pasienttransport.no tilbyr informasjon om pasienttransport i
Norge til både pasienter og helsepersonell.
Her finner man lover, retningslinjer og
praktisk informasjon, i tillegg til regionale
sider med informasjon om lokale kjørekontor og spesielle tilbud i de ulike regionene. Hvert av de fire regionale helseforetakene har ansvar for pasienttransport
til sine innbyggere.
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Muskelregisteret

ER ÅPNET

18. juni 2008 var en stor dag for oss på nevromuskulært kompetansesenter (NMK) i Tromsø.
Etter flere års arbeid er vi endelig kommet i havn og Norsk register for arvelige og medfødte
nevromuskulære sykdommer (forkortet ”Muskelregisteret”) ble åpnet.
Av Eva Stensland
Registeret er et såkalt kvalitetsregister, dvs
at målet er å forbedre kvaliteten på arbeidet
med å finne riktig diagnose og behandling
av arvelige muskelsykdommer og sykdommer i nerver.
Data som samles inn skal også brukes for å
skaffe oversikt over forekomst av de ulike
sykdommene, diagnostikk og behandling
hos en pasientgruppe som til nå er viet
liten oppmerksomhet. Registeret vil danne
et grunnlag for kartlegging av funksjonsnivå og dermed også hjelpebehov for pasienter med nevromuskulære sykdommer.
Dette er viktig informasjon som også kan
brukes til å identifisere effektive behandlingstilbud i forskningsprosjekter.

Hva skal registreres?
På neste side sees registreringsskjemaet som
skal brukes.
Det er fem hovedpunkter:
1. Pasientdata: Navn, fødselsnummer
2. Diagnoserelatert informasjon: Debutalder for symptomer, diagnose dersom
denne er avklart, diagnoseår, hvor diagnosen er stilt og bakgrunn for diagnosen.
3. Arv: Finnes det familiemedlemmer med
lignende symptomer/diagnose?
4. Funksjonsstatus: Gangfunksjon, kognitiv svikt, respirasjonsstøtte
5. Utfylling: Dato for utfylling, samtykkeerklæring med mer.

Ta kontakt med ditt sykehus
Alt av informasjonsmateriell og samtykkeerklæringer er sendt ut til alle nevrologiske
avdelinger og barneavdelinger i landet.
Disse avdelingene skal sørge for registrering
av brukere i registeret. Skjemaene sendes
ferdig utfylt til NMK for videre bearbeidelse.
Det er viktig for oss at dere brukere tar
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kontakt med deres respektive sykehus dersom dere ønsker å bli inkludert i registeret.

Registrering på nettet
Vi vet at en del av våre brukere sjelden har
kontakt med sykehus. Vi har derfor åpnet
opp for at brukerne selv kan ta initiativ til
registrering. Dette gjøres ved å fylle ut sam-

Hvilke diagnoser er med?
Muskelregisteret omfatter arvelige og
medfødte nevromuskulære sykdommer.
Som grunnlag for utvalget brukes den
såkalte
ICD-10
klassifikasjonen
(International
Classification
of
Diseases).
Det er verdt å merke seg at nevromuskulære sykdommer som inflammatoriske myopatier og de fleste tilfeller av
ALS ikke er inkludert i registeret
nettopp fordi de ikke er arvelige eller
medfødte.

Fra åpningen av muskelregisteret i Tromsø. F.v.:
Sigurd Lindal, Gro Berntsen, Anne Høye, Philip
André Skau, Inger Tranung, Eva Stensland,
Svein Ivar Mellgren, Hebe Kvernmo, Trine
Magnus og Sonja J. Tobiassen.

tykkeskjema og sende det til NMK. Vi vil
da ta kontakt med det sykehuset der utredningen er gjort for å innhente relevante
opplysninger. Se på vår hjemmeside
www.muskelregisteret.no. Under siden
”Informasjon pasienter” ligger informasjonsmateriell og samtykkeskjema.
Ta kontakt med oss dersom du ønsker å
registrere deg, men ikke har tilgang til datamaskin. Vi kan sende deg samtykkeskjema
for utfylling.
Vi håper på god oppslutning om registeret
både fra fagmiljøene rundt om i landet og
fra våre brukere.
Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer
informasjon, Tlf 77 62 72 17
E-post: muskelregistret@unn.no
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Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering
Helse Nord RHF
E-post:
muskelregisteret@unn.no

1 Pasientdata
Kjønn

Personnummer

Kvinne
Mann

11 siffer

Fullt navn

Hjemmeside:
www.muskelregisteret.no

Fornavn Mellomnavn Etternavn

Adresse

Postadresse:
Nevromusklært kompetansenter
Postboks 33
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø

Gateadresse

Postnr.

Mobiltelefon

E-post

Postadresse

E-postadresse du kan kontaktes på.
NB! Send ikke sensitive opplysninger via e-post!

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Registreringsskjema
Førstegangsregistrering
Oppfølging

2 Diagnoseregistrering
Diagnose ICD 10
G71.0 Muskeldystroﬁ
G71.1 Myotone lidelser
G71.2 Medfødte myopatier
G71.3 Mitokondriemyopati
G71.8 Andre spesiﬁserte primære muskelsykdommer
G71.9 Uspesiﬁsert primær muskelsykdom
G72.3 Periodisk paralyse
G12.0 Infantil spinal muskelatroﬁ type 1 (Werding-Hoﬀman
syndrom)
G12.1 Annen arvelig spinal muskelatroﬁ
Debutalder (symptomer)
antall år

Diagnoseår
åååå

Diagnose stilt (institusjon)

G12.8 Annen spesiﬁsert spinal muskelatroﬁ og beslektede
syndromer
G12.9 Uspesiﬁsert spinal muskelatroﬁ
G60.0 Arvelig motorisk og sensorisk nevropati
G60.1 Refsums sykdom
G60.2 Nevropati i tilknytning til arvelig ataksi
G60.8 Annen spesiﬁsert arvelig og idiopatisk nevropati
G60.9 Uspesiﬁsert arvelig idiopatisk nevropati
Fritekst (se veiledning):

Diagnosen bygger på (ﬂere valg mulig):
Anamnese/klinisk undersøkelse
CK oppgi høyeste verdi:
U/L
EMG/Nevrograﬁ
Muskelbiopsi
DNA-undersøkelse
Annet

Opplysninger om muskelbiopsi
Lysmikroskopi
Immunhistokjemi
EM
Western blot
Annet
Diagnostisert ved hvilket laboratorium?
Fritekst

3 Arv

4 Funksjonsstatus

Tilsvarende sykdom/symptomer i familien?
Nei
Ja (gi beskrivelse)

Dato for funksjonsstatus

Er eventuelt familiemedlem innmeldt i registeret?
Nei
Ja

dd.mm.åååå

Gangfunksjon
Går uten hjelpemidler
Går med hjelpemidler
Alder ved tap av gangfunksjon:
år

Kognitiv svikt
Nei
Ja

Respirasjonsstøtte fra alder
år

5 Om utfyllingen
Dato for Utfylling
dd.mm.åååå
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Samtykkeerklæring utfylt
Ja
Nei

Hvem fylte ut skjema?

Sykehus/institusjon
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Ny forskning om

myasthenia gravis
Forskerne ved Nevrologisk avdeling i Bergen har oppdaget en enzymskade som kan være årsak
til en av undergruppene til myasthenia gravis (MG).
Av Fredrik Romi
Overlege, dr. med Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Myasthenia gravis er en immunmediert
sykdom som rammer forbindelsen mellom
muskel og nerve (fig.1). De aller fleste pasienter med myasthenia gravis (85%) har
antistoffer mot acetylkolin-reseptoren
(AChR). Disse antistoffene er sentrale i
myasthenia gravis og forårsaker svekket
nerveimpuls-forplantning som i sin tur gir
muskelsvakhet og lammelse i forskjellige
muskelgrupper.
I tillegg har noen myasthenia gravis pasienter andre antistoffer (non-AChR muskelantistoffer) mot titin og ryanodin reseptor
(RyR). Dette gjelder særlig myasthenia
gravis pasienter med tymom (som er en
svulst) og med myasthenia gravis debut ved
50 år-salderen eller senere. Titin og RyRantistoffer forekom hyppigere hos pasienter med alvorlig myasthenia gravis.

Undergrupper nødvendig
De senere år er det blitt klart at myasthenia
gravis med tidlig debut (yngre enn 50 år)

Fig. 1 Forbindelsen mellom nerve og muskel

Nerve

antistoffer blokkerer
reseptorer og
impulser

Impuls

Muskel

Skadet muskelmembram med færre reseptorer
Frisk membran
med mange reseptorer som tar imot nerveimpulser

og sendebut (eldre enn 50 år) har ulike sykdomsfremkallende mekanismer, prognose
og behandlingsrespons, og at en undergruppeinndeling av myasthenia gravis er
nødvendig.

Fig 2c
MG pasienter Norge

Fig. 2a MG pasienter

Fig 2b Seronegative MG pasienter
Andre
europeiske land

Norge
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20 % økt forekomst av MMP-3
enzymet
Årsak til MG?

40 % antistoffer
mot proteinet
MuSK

85 % antistoffer
mot AChR- og
andre reseptorer

Impuls

Reseptor

Muskel

Fig. 2

15 %
seronegative

Nerve

Geografiske forskjeller
Ca 15% av alle myasthenia gravis pasientene har ikke antistoffer mot AChR og
kalles seronegative (fig. 2a). Ny forskning
fra flere andre europeiske land har vist at
opp til 40% av disse seronegative pasientene kan ha antistoffer mot proteinet
muskel-spesifikk-kinase (MuSK, fig. 2b).
Pga disse funnene har vi undersøkt alle
blodprøvene som vi har fra pasienter
med seronegativ myasthenia gravis uten å
finne en eneste med MuSK antistoffer
(fig. 2b). MuSK kan dermed ikke forklare
myasthenia gravis sykdommen hos våre
seronegative pasienter i Norge.
Videre forskning viste at forekomsten av
MuSK var lavest i nordlige breddegrader,
deriblant skandinaviske land.

Ingen antistoffer
mot MuSK

Ukjent årsak
Hva som forårsaker myasthenia gravis hos
våre nordiske seronegative pasienter er
ennå ikke kjent. Ved Nevrologisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus har man
forsket i feltet myasthenia gravis i mange
år. Vi har også fokusert på seronegativ
myasthenia gravis og undersøkt forskjellige
aspekter uten å finne en sikker årsak til sykdommen hos våre pasienter.
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Økt enzymforekomst
I en studie som vi publiserte i år i Journal
of Neuroimmunology beskrev vi et nytt
funn som ikke var kjent fra før.
Vi fant ut at pasienter med myasthenia
gravis har økt forekomst av noe som heter
matrix metalloproteinase-3 (MMP-3).
MMP-3 er enzymer som klipper opp og
omformer proteiner i området som forbinder nerve og muskel. En økt aktivitet av
MMP-3 i dette område kan teoretisk skade
komponentene i forbindelsen mellom
muskel og nerve og potensielt forårsake
skade i AChR og dermed myasthenia
gravis, uten at pasienten nødvendigvis har
antistoffer mot AChR. Opp til 20% av
myasthenia gravis pasienter, inkludert de

som er seronegative, har økt forekomst av
MMP-3 (fig. 2c).
Vi vil derfor fokusere på MMP-ene i fremtiden samt på andre ikke-antistoff-relaterte
faktorer som mulige nye og utradisjonelle
årsaker til myasthenia gravis, og på denne
måten finne nye behandlingsmuligheter.

Referanser
1. Romi F, Gilhus NE, Aarli JA.
Myasthenia gravis: disease severity and
prognosis. Acta Neurol Scand Suppl 2006;
183: 24-25.
2. Romi F, Gilhus NE, Luckman S. Serum
matrix metalloproteinase-3 (MMP-3) levels are elevated in myasthenia gravis.
J Neuroimmunol. 2008; 195: 96-99.

Bevilgning fra Forskningsfondet
Nevrologisk avdeling i Bergen fikk i
2006 en bevilgning fra Fondet for
forskning om muskelsykdommer til
MG-forskning. Midlene har gått til
innkjøp av reagenskit for separasjon av
cellulære bestandsdeler og proteiner,
samt kit for MMP-3. Det dreier seg
om teknisk avansert og kostbart utstyr,
og Nevrologisk avdeling setter stor pris
på bevilgningen. F.t. foregår det fem
parallelle prosjekter hvor dette utstyret
benyttes.
Fredrik Romi

Kort nytt
BPA-trøbbel i hovedstaten
Oslo kommune har slått seg vrang og
nekter nå brukere av BPA å velge Uloba
som arbeidsgiver. I over et år har ULOBA
slitt med å få Oslo kommune v/UKE
(Utviklings- og kompetanseenheten) til å
forstå hva BPA er, og hvor viktig Uloba
er, men de forstår det fortsatt ikke. Nå
risikerer 135 Oslo-arbeidsgivere og 750
assistenter å miste Uloba som arbeidsgiver.
Nå må politikerne komme på banen og
rydde opp!
Stine Berre, FFMU

Tilgjengelighet i offentlige bygg
Nytt magasin mot diskriminering
«Selvsagt»er navnet på et nytt magasin
som skal gi energi og ideer til arbeidet
for å bekjempe diskriminering av
funksjonshemmede.
Ifølge redaktør Ann Kristin Krokan er
ambisjonen å inspirere funksjonshemmede til å ta styring over egen livssituasjon. Det skal blant annet skje ved å vise
eksempler på mennesker som på ulike
måter har lyktes med å overstige barrierer
som stenger dem ute fra et verdig liv.
Magasinet gis ut med støtte fra det offentlige og ULOBA, som er et andelslag for
borgerstyrt personlig assistanse. Ansvarlig
utgiver er Bryt Lenkene AS.
(www.dok.no)

Historisk for Unge Uføre
I mai var det de Unge Uføre som var
vinnerne av årets Trygdeoppgjør.
Regjeringen vedtok da å øke Unge Uføres
pensjon fra 3,3 pensjonspoeng til 3,5
pensjonspoeng, noe som betyr 14.000 kr
mer å rutte med i året. Et historisk gjennomslag for funksjonshemmedes organisasjoner!
Stine Berre, FFMU
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Nettstedet www.byggforalle.no gir deg nå
muligheten til å sjekke tilgjengeligheten i
offentlige bygg før du reiser hjemmefra,
fra inngangspartiet til de ulike besøksrommene.
På nettstedet kan du se detaljerte kart
over de enkelte lokalene og få informasjon om mulige hindringer på veien til
besøksmålet. Søkene kan også ta utgangspunkt i tilgjengelighet i forhold til
bestemte funksjonshemninger.
Informasjonen som presenteres er rettet
mot bevegelseshemmede, synshemmede,
hørselshemmede og miljøhemmede.
Nettstedet omfatter i første omgang de
fleste av Statsbyggs publikumsrelaterte
eiendommer. www.byggforalle.no er opprettet av Statsbygg.
(www.frambu.no)

Forenklet hjelpemiddelformidling
” I dag får vi mange henvendelser fra
brukere som opplever hjelpemiddelforvaltningen og regelverket som uoversiktlig og lite fleksibelt”, skriver Arbeids- og
inkluderingsdepartementet i en pressemelding. Departementet har derfor nedsatt et ekspertutvalg som skal gjennomgå
forvaltning, organisering og finansiering

på hjelpemiddelområdet, og bl.a. vurdere
endringer som kan gi mer effektive og
langsiktige forbedringer i systemet for
forvaltning og formidling av hjelpemidler. Utvalgets arbeid skal foreligge innen
1. desember 2009.

Dårlig hjelp på sykehus
Mange personer med sjeldne diagnoser
får ikke den medisinske behandlingen
de har krav på ved norske sykehus. Det
går frem av en ny undersøkelse utført
ved Norsk institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Forsker Lars Grue fra NOVA har snakket
med pasienter og leger for å finne ut mer
om hvordan personer med sjeldne diagnoser blir møtt av sykehuset når de
behandles for en annen sykdom enn
grunnsykdommen og i hvilken grad det
tas hensyn til at den sjeldne diagnosen
kan ha betydning for behandlingen som gis.
Resultatet av undersøkelsen NOVA Rapport
11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og

pasienter med sjeldne medisinske tilstander
finner du på www.nova.no.
(www.frambu.no)

Temaark om fosterdiagnostikk
Bioteknologinemnda sammen med
Helsedirektoratet har gitt ut et temaark
om fosterdiagnostikk.
Temaarket er gratis og kan bestilles eller
lastes ned gratis på www.bion.no.

Sjeldensentrene samlet til
workshop
Tirsdag 26. august var Frambu vertskap
for tidenes første e-samhandlingsworkshop for de norske sentrene for sjeldne
diagnoser. Over førti ledere og fagpersoner fra alle sjeldensentrene kom for å dele
erfaringer og lære av hverandre om videokonferanser
13

TRENING
med og uten varme
Jeg ble veldig skuffet da det ikke ble noe av behandlingsreiser
i Syden for oss muskelsyke. Jeg ville derfor prøve et treningsopplegg i Norge
for å kunne sammenligne.
Av Line Wåler
Jeg valgte basseng, trening med apparater,
Mensendieck, sykling, felles trening i
gymsal, og etter hvert lot jeg meg overtale
til å prøve ridning.

Jeg har en medfødt muskelsykdom (distal
muskelatrofi), og av hjelpemidler bruker
jeg skinner på bena, krykker og manuell
stol ved lengre gange. I 2004 var jeg på
Reuma Sol i Spania i regi av Foreningen for
Muskelsyke og Rikshospitalet. Dette var et
prøveprosjekt for å dokumentere virkningen av trening/varme – eventuelt at muskelsyke skulle få dekket behandlingsreise.

Varmt vann – min favoritt
Min favoritt er og blir bassengtrening i
varmt vann! All stivhet/smerter forsvinner
og jeg blir så behagelig i muskulaturen
etterpå. Og jamen klarte jeg å svømme på
rygg ved hjelp av nakkestøtte – I tillegg
prøvde jeg våtvest i vannet, det var også en
ny og nyttig opplevelse. Våtvest er en slags
tung vest som man bruker i stående. Vesten
gjør at man ikke flyter opp. Med den klarte
jeg å gjøre mange øvelser som ellers er
umulig for meg å få til.

Trening i varmen var utrolig
For meg ble dette en utrolig opplevelse.
Det å få konsentrere seg kun om trening og
samtidig ha det varmt gjorde at jeg ble mye
sterkere innen jeg kom hjem, og gangfunksjonen var betydelig bedre. Dette gjorde at
jeg klarte å øke arbeidskapasiteten min fra
50 til 60 %.
Dessverre gikk det ikke slik at muskelsyke
fikk dekket behandlingsopphold i Syden,
så i 2007 søkte jeg Beitostølen helsesportssenter om opphold.
Jeg hadde hørt mye om Beitostølen helsesportssenter. Da jeg fikk innvilget opphold
var jeg veldig spent på om det ville bli noe
av den samme bedringen jeg fikk ved treningsopphold på Reuma Sol i Spania.

Mangfoldig treningstilbud

Gruppekameratene mine overrasket meg med en
blomsterbukett på bursdagen min.
Foto: Gudmundur Palsson

Så kom turen til å forsøke å sykle (noe jeg
ikke har gjort på mange år!). Her fantes
sykkel med tre hjul og hjelpemotor. Før i
tiden syklet jeg mye - for en frihetsfølelse
det var å kunne sykle litt igjen, klarte nok
ikke de bratteste bakkene, men dog…

Vil jeg ri?
Fysioterapeuten ville absolutt ha meg til å

Resepsjonen til Beitostølen helsesportssenter. Foto: Thor Østbye, Beitostølen.

Jeg var på Beitostølen i fire uker fra slutten
av april til slutten av mai i år. Ved ankomst
sto det folk i resepsjonen som tok i mot og
sørget for innlosjering, jeg fikk eget rom og
delte gang og bad med ”romkamerat”. Og
så kom de i tur og orden – alle som skulle
bli gruppe 1 b. Vi tittet litt spent på hverandre en stund, men det tok ikke mange
timene før vi fant tonen og var i full gang
med å bli kjent. Det ble mange samtaler og
erfaringer delt ut i de sene kveldstimer.
Ved innkomstsamtale ble vi informert om
aktiviteter og fikk prioritere hva vi ville
gjøre, for eksempel bassengtrening, fysio,
turgåing, sykling, ridning, trening i
gymsal, Mensendieck (bevisstgjøring av
muskelfunksjoner) og livsfasetrening (samtalegruppe).
14
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Det var snø i område da vi ankom, men det forsvant etter hvert. Foto: Gudmundur Palsson

noen få av oss som ikke mestret alt.
Kanskje jeg burde vært på en annen
gruppe…

prøve ridning, fordi min hjemkommune
har ridesenter.

Bedringen

Under sterk tvil og etter masse motivasjon
fra gruppen sa jeg til slutt ja, men hvordan
skulle dette gå? Jeg som aldri hadde sittet
på en hest før… var nok ganske stiv i blikket første turen.
Og så støl som jeg ble! Flere muskler ble
oppdaget på ny. Men det ga faktisk
mersmak, for det ble en fin opplevelse, og
etter andre ridetime hadde jeg bestemt meg
for å finne tilbud hjemme.

Nedturen
Så kom ”nedturen” etter ca 1 1/2 uke. Ble
kjempesliten og måtte trappe noe ned på
treningen. Man blir jo så ivrig av å prøve
nye ting. Det var flere av oss som opplevde
det – ganske normalt når man plutselig
trener flere økter pr dag. I tillegg opplevde
jeg å ikke klare å ”henge med” på en del av
øvelsene, og det var ingen god følelse... Det
var mange forskjellige diagnoser, og kun

Men så begynte jeg å merke bedring i form
av at det ble lettere å reise seg opp fra en
stol, rullestolen ble brukt mindre, og jeg
ble ikke lenger så sliten.

Muligheter framfor begrensninger
Jeg opplevde miljøet på helsesportssenteret
som veldig positivt. For meg ser det ut til at
personalet trives veldig godt, de opplevdes
som imøtekommende og hyggelige mennesker som gjør sitt beste for at vi skal ha
det bra. Som sykepleier Unni Glomstad
sier: ”Jeg trives godt her fordi Helsesportssenteret er preget av en holdning som
er fokusert på å se muligheter framfor
begrensninger, og en slik holdning gir en
mer energi til å jobbe med. Brukerne kommer også hit med positive forventninger og
ønske om å få være i aktivitet, og de har
håp om å få til endringer når de kommer
hjem igjen. Dette gir en positiv opplevelse
av miljøet for oss som jobber her.”

Svømmebasseng med varmt vann er og blir Lines favoritt. Foto: Thor Østbye, Beitostølen.
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Hjemme igjen
Etter noen uker hjemme blir jeg faktisk litt
skuffet… virkningen av oppholdet forsvinner ganske raskt på tross av at jeg fortsetter med trening to ganger i uken.
For meg kan trening på Beitostølen kontra
trening i varme i Spania ikke sammenlignes! På Beitostølen ble jeg veldig sliten og
stiv i muskulaturen. I varmen i Spania
klarte jeg for det første å trene mer, all stivhet og smerte forsvant, og bare varmen
opplevdes som ren medisin! Virkningen av
det oppholdet varte nærmere ett år… så jeg
spør: Var testene som ble utført riktige og
hensiktsmessige for oss muskelsyke?
Jeg kan i hvert fall ikke skjønne meningen
med at muskelsyke ikke skal få dekket
behandlingsreise til Syden, og håper inderlig at vi får flere muligheter til å dokumentere virkningene bedre enn forrige
gang.

Sykepleier Unni Glomstad synes at arbeidsplassen hennes er preget av et spesielt positivt miljø.
Foto: Gudmundur Palsson
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Velkommen til Beitostølen Helsesportssenter
Beitostølen i Valdres, ved inngangen til Jotunheimen.
(utdrag fra informasjon på hjemmesiden www.bhss.no)
Vi er en frittstående helseinstitusjon
(offentlig stiftelse) som har rehabilitering
av barn, unge og voksne med fysiske funksjonshemninger som arbeidsområde og
fagfelt.
Vi gir årlig tilbud til om lag 700 brukere.
Vårt fokus er tilpasset fysisk aktivitet - fulgt
opp med veiledning og støtte rettet mot
den enkelte. Målsetting er å stimulere til
fysisk, sosial og kulturell aktivitet og deltakelse. Dette gjør vi med trygg faglig forankring i et medisinsk og pedagogisk fagmiljø med høy kompetanse og over 30 års
erfaring. Natur, kultur og miljø spiller en
viktig rolle i vår tenking og praksis.
Vi har stolte tradisjoner å ivareta, samtidig
som vi er inne i en spennende tid med store
utfordringer som vi skal svare på. Det
stilles stadig strengere krav til faglig kvalitet
i alt vi gjør.
Vårt mål er å videreutvikle senteret vårt til
en mønsterbedrift innenfor fagområdet
rehabilitering. Vi arbeider med konkrete

Modellen kjennetegnes av et samarbeid
mellom bruker, aktuelle lokale faginstanser
og ansatte ved BHSS. Ved å knytte læring
og utprøving av nye aktiviteter og ferdigheter opp mot brukernes muligheter i
lokalmiljøet, ønsker vi å styrke grunnlaget
for økt deltagelse i lokalsamfunnet.

Opphold, emnekurs og arrangement
2009
Foto: Beitostølen helsesportssenter.

planer for fornying og utvidelse av bygningsmassen. Spennende prosjekter er også
på gang innenfor forskning, utvikling og
utdanning.

Lokalmiljømodellen
Beitostølen Helsesportssenter har i en 10års periode gjennomført Lokalmiljømodellen.

Flere opplysninger finner du på
www.bhss.no
E-post: post@bhss.no
Tlf. 61 34 08 00

Gruppeopphold for muskelsyke barn
(grunnskoleelever)
28/7 til 8/8-2009
Søknad sendes til Foreningen for
Muskelsyke. Se nærmere informasjon på
side 26.

Ring 800 31 414
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Den gode og den problematiske

OMSORGEN

Forholdet mellom funksjonshemmede barn og deres foreldre
er komplisert og sammensatt. Det gjør selvsagt oppgaven lettere når man
i hovedsak bygger fremstillingen på kun barnets fortelling, slik jeg gjør her. Jeg har konsentrert
fremstillingen om tre hovedmønstre, omsorg, overbeskyttelse og benekting.
Av Lars Grue
veksten. Det er ikke alle foreldre som fullt
ut greier å la være å overbeskytte. En mann
forteller eksempelvis at foreldrene nok lot
ham gjøre mye i oppveksten, men at de
ikke unnlot å fortelle ham om alle de
„veggene“ han ville møte. Nå ønsket han
selv å få møte disse veggene, uten på forhånd å ha blitt fortalt at de var der og hvor
de var.

Omsorg og overbeskyttelse
I ulike sammenhenger er det pekt på at foreldre til funksjonshemmede barn ofte er
overbeskyttende og kontrollerende, noe
som lett fører til tettere bånd og en vanskeligere løsrivelsesprosess fra foreldrene enn
det andre barn og unge erfarer. Overbeskyttelse springer oftest ut av et ønske
om å gi omsorg, om å stille opp og være tilstede i barnas liv. Et forhold er imidlertid
foreldrenes intensjoner, et annet forhold er
hvordan dette oppleves av barna.

Ofte blir det fortalt om foreldre som nok
har ønsket å være som en „hønemor“, men
som likevel har latt barna „gå på trynet
noen ganger“, som enkelte uttrykker det.
Særlig i tenårene knyttes omsorgsfullhet til
det å få frihet, for eksempel i form av det å
„dra på byen“ med venner.

Fravær av overbeskyttelse - den gode
omsorgen
„Hadde jeg blitt overbeskyttet så hadde jeg
ikke kommet dit jeg er i dag ... da hadde jeg
vært en klamp om foten ennå.“
Lars Grue er forsker ved NOVA, Norsk Institutt
for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Han har i mange år arbeidet med forskning
omkring barn, unge og funksjonshemning.

Bli tatt på alvor
Et element som trekkes inn i en omsorgssammenheng er at en alltid har opplevd å
bli tatt på alvor og at foreldrene har være på
„samme parti“ som en selv i forhold til
ansatte i helsesektoren og i skoleverket.

Fortellingene inneholder en rekke beretninger om foreldre som har prøvd å
begrense sitt eget ønske om å overbeskytte
og som har insistert på at barna skal være
med „de andre“. Den første grunnen for
det ligger i et ønske om at barnet skal
”Men jeg føler liksom at de har vært ganske
utvikle selvstendighet og uavhengighet i
flinke til å ta meg med i beslutninger, til å
forhold til dem som foreldre, for
Ingen primadonnanykker
lytte til det jeg har hatt å si, mine vurdereksempel ved at barnet etter
Noen foreldre har også vært
inger liksom. De har sett tingene fra min
hvert forventes å ta vare på
Hadde jeg blitt
bevisste
i
forhold
til
at
side i forhold til andre som ofte mener noe
og ordne med service på
overbeskyttet
så
hadde
jeg
barna
ikke
skulle
utvikle
annet.“
eventuelle
tekniske
noen „primadonnanykker“
ikke kommet dit jeg
hjelpemidler barnet bruog bli kravstore. FunkEt annet element som knyttes til beskriker. Det er viktig å underer i dag.
sjonshemmede barn trenger
velsen av foreldrene som omsorgsfulle, er at
streke at foreldrene har vært
ikke
nødvendigvis
hjelp
på
alle
de har tatt på seg oppgaver som de ikke har
tilgjengelige, men på barnets preområder.
De
må
ikke
venne
seg
til
at
de
har
vært nødt til, for eksempel å være klassemisser. De har ikke foregrepet problemer
rett til å slippe unna ansvar og oppgaver
kontakt og medlem av foreldreutvalget på
og vanskeligheter og ordnet opp i disse før
andre
jevnaldrende
må
ta
del
i.
skolen. Denne typen aktivitet fra
barnet selv har erfart problemet eller vanforeldrenes side oppleves som
skeligheten.
Gå på trynet
noe positivt av barna. Det
...foreldrene
kan også være en klok
For enkelte foreldre kan det
Barnas forskjellighet
har vært på samme
strategi for foreldrene
koste
mer
å
la
barna
„slippe
En annen forklaring på foreldres væremåte
fordi
det kan bidra til å
løs“ enn hva det koster for
parti
finner en i ønsket om at barnas forskjelligbedre mulighetene for soandre.
Men
de
greier
å
tone
het fra andre barn skal tillegges minst mulig
sial deltagelse for funksjonsned sin egen redsel, til og med
vekt. Dersom de som foreldre ikke synlighemmede
barn.
redselen for å kunne miste et barn, til
gjør forskjellen, er det heller ikke sikkert
fordel
for
å
gi
barnet
en
opplevelse
av
friandre vil finne forskjellene så store. De har
Den problematiske omsorgen
het. Det er likevel en realitet at mange
latt barna være med alle steder de selv har
Et sentralt tema for mange er at oppmerkfunksjonshemninger innebærer en forhøyet
ønsket å være med der dette har vært praksomhet og omsorg blir forankret i funkrisiko
for
at
barnet
kan
bli
skadet
i
opptisk mulig.

«

»

«
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allerede da kan det finne sted
en sammenblanding av roller som verken er gode for
barnet eller for foreldrene.
Dette er rollen som mor
eller far på den ene siden og
rollen som behandler på den
andre siden.

„Latskap og uvilje“
Et vanlig trekk ved de
„Jeg snublet og datt
historier som tar opp forog fikk alltid høre at jeg
eldrenes benekting er opplevelsen av (som barn) å ha
var vanskelig.
blitt sett på som lat, vanskelig eller uvillig. Det er fortellinger om barn som har følt seg fortvilet og sveket og slitt med skyldfølelse
Dersom trening og oppfølging overlates
fordi de ikke har maktet å leve opp til former til andre, først og fremst til fysioteraDenne typen avveininger fra foreldres side
eldres forventninger.
peuter, men også til andre som barnet er i
er lette å forstå. Foreldrene kan ofte være i
kontakt med som avlaster eller
en tids- og omsorgsklemme der de
„Jeg snublet og datt og fikk alltid høre at jeg
støttekontakt, vil dette
må prioritere tid og energi.
var vanskelig. Jeg var sur, jeg var grinete og
Det er funksjonskunne bidra til å løse opp
Barn og særlig mindre barn
jeg skulle bare skjerpe meg. Det var veldig
i allerede sterkt knyttede
kan likevel oppleve det anmye negative tilbakemeldinger hele veien. Jeg
hemningen som
bånd mellom barn og
nerledes. Funksjonshemble ofte veldig i opposisjon fordi de ikke forsto
representerer
veien
til
forforeldre. I tillegg vil tremede barn som får oppmeg eller ville høre på meg.“
eldres omsorg
ningen også lettere kunne
merksomhet når de er syke
flyttes ut av hjemmet og dereller har en dårlig periode, kan
Mange av dem som sliter med følgene av
med åpne for at barnet får mulighet
føle seg forsømt når de er bedre. Den
foreldrenes benekting opplever også at fortil å utvide sin aksjonsradius uten at forbeste måten å få tilbake oppmerksomhet på
eldrene ofte sliter med dårlig samvittighet
eldrene nødvendigvis følger med som
er derfor å bli dårlig igjen eller „true“ med
for tidligere atferd og handlinger og prøver
”nisser på lasset”.
å bli dårlig.
å gjøre „opp for seg“. Dette blir likevel også
galt siden behovet og ønsket for denne
„Uerstattelige“ foreldre
Det sentrale punktet er likevel ikke at
oppmerksomheten nå ikke er til stede.
barna bruker funksjonshemningen, men at
En annen side ved denne problematikken
de føler at de er nødt til å bruke den. Det
er at foreldrene, ved å gjøre seg „uerstatteEt vanskelig tema
er den som representerer åpningen og veien
lige“ også legger begrensninger på sitt eget
Funksjonshemmede kan som voksne opptil foreldres omsorg og oppmerksomhet.
liv, begrensninger som strengt tatt ikke allleve at foreldrene verken kan eller vil
tid er nødvendige.
snakke om det som har skjedd. Dermed
Overbeskyttelse
fratas de selv også muligheter for å kunne
Foreldres overbeskyttelse springer oftest ut
„Da jeg var litt eldre var det populært å dra
bearbeide opplevelser, inntrykk og følelser
fra et ønske om å være en god mor eller far.
på sånne språkreiser, men det fikk ikke jeg
de fremdeles kan slite med.
Men det gode kan bli det bestes fiende
lov til. De var redd for at det skulle skje noe
siden overbeskyttelse kan resultere i et barn
uten at de var til stede. Det ble mange og
Benekting kan også gi seg utslag i form av
med et dårlig selvbilde, lav livskvalitet og
lange ferier sammen med mor og far.“
selvopptatthet. En kvinne oppsummerer
svak sosial kompetanse. En ung
sine opplevelser i forhold til foreldrenes
kvinne omtaler det som „misEn vanlig erfaring som foratferd på denne måten: „Jeg tror noen
forstått godhet“, og hun
midles i mange av fortelmennesker ikke klarer andres lidelser, de
Hun er jo
legger til at hun skjønner jo
lingene, er opplevelsen av
klarer bare sin egen. De er så opptatt av seg
«livsverket»
hvorfor de har vært sann.
å bli holdt under strenog sitt og har ikke krefter og tid til andre.“
Hun er jo „livsverket“ deres,
gere oppsikt av foreldrene
deres
og som foreldre ønsker en å ta
enn det andre barn oppEn variant av denne formen for benekting
vare på å beskytte dette „livslever. Foreldrene har ikke hatt
kan betegnes som ansvarsfraskrivelse fra
verket“.
tiltro til at de selv kunne ordne opp i
foreldrene. Barnet blir gjort ansvarlig for
eget liv. Dette utviklet seg lett til en selvå følge opp sin egen sykdom på en
Enkelte foreldre viderefører sin beskytoppfyllende profeti nettopp fordi man ikke
måte som ikke står i forhold til den alderen
tende atferd langt opp i barnets voksenble gitt noen muligheter til å prøve seg ut.
barnet har.
alder. Dette kan for eksempel
komme til uttrykk ved at forOverbeskyttelse har sin pris og knyttes i
Prøve alt
Jeg tror noen
eldre, gjennom å gi støtte til
mange tilfelle til en opplevelse av
En tredje variant av
mennesker ikke klarer
bolig, også „velger“ hvor
manglende selvstendighet. Dette er igjen
benekting finner en der
barna
skal
bo,
som
selvsagt
andres lidelser, de klarer
nært knyttet til det å ha et dårlig selvbilde
foreldre
ikke aksepterer
er nær dem.
som voksen. At funksjonshemmet ungdom
bare sin egen
at barnet har en sykdom
oftere enn annen ungdom vil ha behov for
som både de selv og barnet
hjelp og støtte er en realitet. Det er likevel
må leve med, men i stedet „prøvviktig at denne hjelpen, særlig med økt
Noen foreldre makter ikke eller ønsker ikke
er alt“. Jeg vil her føye til at foreldre ofte
alder, også gis av andre enn foreldrene.
å erkjenne at barnet ikke er som alle andre
kan ha god grunn til å være skeptiske til
barn. Dermed rettes det heller ikke noen
opplysninger gitt av helsepersonell i for„Når du har våget noe nytt og litt spennende
oppmerksomhet mot forhold som kan
hold til den diagnosen barnet får. Mange
og så har du fått det til da er det flott, det er
gjøre barnets situasjon lettere. Det er særlig
sykdommer er sjeldne og kunnskapen om
fint, det er moro og da går du hjem med en
i historiene til dem som har en medfødt
dem liten, og da er det viktig å ta kontakgod følelse etter den dagen, ikke sant?“
sykdom, som tidlig blir synlig, en treffer på
ter som fører fram til dem som sitter med
i fortellinger om foreldres benekting. Men
denne kunnskapen.
det er på samme tid ofte også indirekte forForeldre som „behandlere“
tellinger om hvordan heller ikke de som
Det er imidlertid ikke denne typen forOverbeskyttelse og kontroll fra foreldrenes
burde se, har reagert. Først og fremst gjeldeldreaktivitet jeg sikter til her, men derimot
side kan også gi seg utslag i at foreldrene tar
er dette leger og annet helsepersonell som
en foreldreatferd som innebærer at barnet
et ansvar for at barna trener, gjør øvelser og
har vært i kontakt med barnet.
tas med på en tilnærmet evig vandring fra
følger bestemte leveregler. Når barna er
det ene tilbudet til det andre. Fortellingene
små er dette som regel uproblematisk, men
sjonshemningen. De får mye oppmerksomhet og omsorg når de har dårlige perioder, mens oppmerksomheten blir mindre
når de har gode perioder. I første rekke
gjelder dette funksjonshemmede barn som
har søsken. Når foreldrene mener at barnet
ikke lenger har så stort behov for deres
oppmerksomhet, konsentrerer man seg i
stedet om de andre barna.

«

»

«

»

«

»
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inneholder historier om foreldre som aldri
gir opp. Barna blir utsatt for det ene
behandlingsopplegget etter det andre.

mor blir beskrevet som nært. Enkelte
kvinner beskriver det som et „venninneforhold“. Mor er en person en kan fortelle alt
til, som alltid har tid til å lytte og som alltid stiller opp når det er noe.

En komplisert livssituasjon
Denne typen funksjonsnedsettelser stiller
store krav til den enkelte og til foreldrene.
På den ene siden skal man som funksjonsDette er en form for benekting som nok
hemmet takle en utvikling som er motsatt
innebærer at foreldrene erkjenner at barnet
av den de fleste andre unge opplever, der
Overbeskyttelse - undervurdering
har en sykdom, men der de ikke erkjenner
autonomi og selvstendighet øker med økt
at dette er en sykdom barnet og de selv må
Også i voksen alder springer foreldres overalder. På den andre siden ønsker de løsleve med. Foreldrene vil så gjerne at barnet
beskyttelse ut fra et ønske om å være
rivelse og et selvstendig liv samtidig som
skal være som alle andre og ha de samme
omsorgsfulle. En vanlig fremtrebehovet for hjelp ofte øker som en følge
mulighetene som andre barn. Måten dette
delsesform for overbeskyttelse
av at sykdommen utvikler seg. I
skal oppnås på er gjennom å finne frem til
er undervurderingen. Fortillegg skal de mestre de psykoen (medisinsk) løsning som skal normalieldrene tror eller er
logiske utfordringer det medDe er redde for at
sere barnet. Det er når letingen etter en
engstelige for at „barnet“
fører å oppleve at man fysisk
jeg
skal
bli
ensom
eller
medisinsk løsning får preg av en „besetsom nå kanskje er midt i
sett blir stadig dårligere.
telse“ man kan bruke betegnelsen benekting
ikke klare meg
tyveårene, ikke skal
i forhold til denne typen foreldreatferd.
kunne ordne opp på egen
Fleksibel hjelp utenfra
hånd. Dette kommer til synet
En løsning på de utfordringene en
Hvor går grensen
gjennom bekymring og „tett“ oppfølslik funksjonshemning innebærer i forhold
ging, noe som igjen kan føre til at funkMer generelt kan det være vanskelig å
til løsrivelse fra foreldrene, er å bruke hjelp
sjonshemmede unge underkommuniserer
trekke en klar grense mellom foreldreatferd
utenfor familien. Det bygger imidlertid på
de vanskelighetene de opplever.
som kan beskrives som benekting og foren forutsetning om at hjelp utenfor familieldreatferd som i stedet kan beskrives som
en er tilgjengelig og at den er fleksibel.
For å minske sin egen bekymring opplever
„sunn skepsis til legers diagnostisering,
noen at foreldrene ikke ønsker at de flytter
synspunkter og forslag til behandling“. En
Det kan med rimelighet hevdes at situaut, og hvis de gjør det skal de ikke
aktuell problemstilling som kan eksemplisjonen i dag verken er slik at
flytte for langt vekk:
fisere det problematiske i ovennevnte
tilstrekkelig hjelp er tilgrensedragning, er knyttet til trening. En
En løsning
gjengelig eller at den er
„De er redde for at jeg skal
del foreldre bruker mye tid og energi, både
tilstrekkelig
fleksibel.
er
å
bruke
hjelp
bli ensom eller ikke klare
sin egen og barnets, på ulike former for
Ordningen med personutenfor familien
meg og legger derfor veldig
trening som skal bedre barnets funksjonslig brukerstyrt assistanse
føringer på dette med flytting.
nivå.
(BPA) representerer likevel
Jeg skal helst flytte i et kollektiv,
et stort og viktig skritt i en slik
sammen med andre og jeg skal
Jeg ønsker ikke å betvile at denne treningen
retning.
ikke flytte langt vekk. Foreldrene legger
kan ha en betydning for barnets funksjonsføringer for på hvor jeg skal bo. Mange
nivå. Poenget er derimot å peke på at den
jeg kjenner opplever dette når de er langt opp
eventuelle gevinsten av slik trening både
Foreldrenes forståelse av barnets funksjonsi tyveårene.“
må veies mot den tid og den energi
nedsettelse vil ha betydning for de oppsom brukes for å oppnå bedvekstrammer barnet gis. Noen foreldre vil
Benekting
ring. I tillegg er det et annet
først og fremst se barnet som funksjonsvesentlig forhold, nemlig
Det ble mer og mer
Også etter at de har blitt
hemmet og fokusere på det som gjør
at barnets oppmerksomhet
voksne opplever enkelte at
hjertefeil og mindre
barnet forskjellig fra andre barn, mens
i betydelig grad blir konmor og/eller far har vansker
noen foreldre vil rette blikket mot de forog
mindre
gutt
sentrert om det som gjør
med å innse og akseptere at
hold i omgivelsene som begrenser barnets
dem forskjellige fra andre
barnet de fikk var funksjonsutfoldelse. I denne sammenhengen vil de
barn og ikke om det de har til
hemmet. Foreldrene leter fortsatt
kanskje også rette blikket mot sin egen
felles med dem. Barnet reduseres til funketter en eller annen mirakelkur som kan
væremåte Det er selvsagt altfor enkelt å
sjonshemningen.
gjøre barnet „friskt“. For „barna“ oppleves
hevde at den forståelsen foreldrene er fordette av flere grunner som svært proankret i vil føre til en bestemt selvforståelse
„Det ble mer og mer hjertefeil og mindre og
blematisk. Det blir funksjonsnedsettelsen
hos barnet. Virkeligheten er langt mer
mindre gutt. Men jeg var jo ikke bare hjertesom står i fokus, ikke hva en arbeider med
kompleks, og det er flere forhold enn forfeilen da, jeg var Arne, en gutt som hadde noe
eller studerer, om man har familie eller hva
eldrenes væremåter som får betydning for
feil med hjertet.“
en gjør i fritiden. Gjennom å fortelle om
barnets liv. Likevel er det vanskelig å betvile
ulike kurer og behandlinger fokuseres
at foreldrenes atferd har stor betydning for
funksjonsnedsettelsen som noe negativt, og
det livet barnet lever og det livet de vil leve
det formidles på samme tid fra mor og/eller
Oftest er det slik at de som hadde et godt
som voksne.
far at de mener den man er og det livet
forhold til foreldrene under oppveksten,
--man lever ikke er bra nok.
også har et godt forhold til dem som
Denne artikkelen er en forkortet utgave av
voksne. En del av dem som har hatt et vankapittel 3 ”Oppvekst med foreldre” i boken
skelig forhold til foreldrene under oppMotstand og mestring, Om funksjonshemveksten, har fått et bedre forhold etter at de
Enkelte funksjonsnedsettelser skyldes sykning og livsvilkår utgitt på Abstrakt forlag i
flyttet hjemmefra, mens andre har fått et
dommer som er fremadskridende eller proOslo i 2001.
klart dårligere forhold, blant annet fordi de
gredierende, for eksempel nevromuskulære
nå har greid å sette ord på enkelte ting de
sykdommer. Etter hvert som man blir eldre
Boken er skrevet på bakgrunn av et forskopplevde som problematisk da de bodde
blir funksjonsnedsettelsen ofte større og
ningsprosjekt som skulle ”innhente kunnhjemme.
tydeligere. Mange vil etter hvert oppleve at
skap om oppveksten til unge funksjonsde trenger mer hjelp enn da de var små
hemma. Kva dei venter seg av framtida si og
Avstanden mellom det som oppleves som
barn. For de som bor hjemme vil det i
kva slags hinder dei eventuelt ser i høve til
overbeskyttelse og det som oppleves som
mange tilfeller være foreldrene som gir
planar og ønskje”. (St.meld.nr.8 1998-99,
omsorg, synes å være mindre etter at man
denne hjelpen.
Regjeringens handlingsplan for funksjonshar flyttet hjemmefra. Særlig forhold til
hemmede)
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Forholdet til foreldrene i dag

Progredierende sykdommer
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Noge
av det
KJEKKASTE EG HAR
VORE MED PÅ!
Vil du vite hva som skjer når 30
barn og 40 voksne samles på
samme flekk i nesten en uke?
På et sted som heter Moi? Da
må du lese hva Mathias og
Sebastian forteller om Aktiv
uke på Moi når mamma Heidi
Røttingen spør dem ut.

framme i Moi. Og der var det kjempe
gøy.
Kva synest du var kjekt på Moi?
Grilla, male t-shorter og capser, laga
smykke, so fekk me til og med kjøre trax
inne og so var da kjekt å få nye venner,
og dei og var sjuk i musklane nett so
meg.

Fortald av muskelsjuke Mathias, 6 år:
Først så kjørte vi med ferje og så kjørte
vi i ein tunnel som gjekk under sjøen –
det var kuult.

Fekk du deg mange nye venner då?
JA - mange, eg og Håvar blei beste
kamerater og so var eg mykje med
Martin og mange andre…

Etter vi hadde kjørt ein heil dag var me

Har du lyst og reisa fleire gonger på

20

Aktiv uke?
JAAAAA!
Aktiv uke fortald av Sebastian, 10 år:
Me reiste til Moi på ein sundag, og den
dagen me kom fram fekk me male på Tskjorte, capser og då skreiv eg Heia
Brann på både skjorta og caps!
Og så fekk med pølse og lompe til middag og det smakte litt rart, for heima et
med pølse med brød, såkalla hot-dogs,
men det var godt og…
Om dagene når mamma og pappa var
MUSKELNYTT 3 • 2008

på kurs var me på forming og drama.
På formiddagen fekk me gjera monge
kjekke formingsaktivitetar, på dramaen
blei me godt kjende med kvarandre og
øve på teater, og instruktørene der Mari
og Hilde var kjempegode på drama,
altså.
Me gjorde mangre andre kjekke ting
på Moi, eg tok rullestollappen for det
om eg ikkje er muskelsjuk.
Andre ting me gjorde var å ha natursti
inne, ro i kano og kajakk, bada, grilla,
og siste dagen så hadde me ei ordentleg utstilling av alt me hadde laga på
formingen og så hadde me dramaframføring - kjempekjekt!
Og eg synest maten var kjempegod og.

Fekk du mange nye vennar?
Ja mange, og det var det kjekkaste av
alt.
Leika mykje med Henrik, Emil, Oda,
Caroline, Oda, Martin, Trym, Jakob og
mange fleire.
Har du lyst å vera med på Aktiv uke
fleire gonger?
JAAA, synest det var ein av dei kjekkaste feriene eg har vore på.
MUSKELNYTT 3 • 2008

For de voksne
Årets Aktiv uke for barnefamilier fant
sted 6.-12. juli på Lundheim Folkehøyskole på Moi i Rogaland og ble i sin
helhet finansiert med Extra-midler fra
Stiftelsen Helse og Rehabilitering.
Aktiv Uke er et stort økonomisk løft for
foreningen og gjøres delvis mulig
gjennom et årlig skrapelotteri.
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En uke i FRILUFT
Helsesportsuka i Tana arrangeres av Lionsfolk som bruker sin ferie for at vi skal få en
uforglemmelig opplevelse. Men det er en utfordring å forlate sitt tilrettelagte hjem…
Av Roy Staven

Senk forventningene
Programmet viste seg å være så tettpakket
og inneholdt så mye forskjellige aktiviteter
at jeg holdt på å få en skikkelig nedtur.
Fikk mest lyst til å kjøre videre pga av at
dette var ikke mulig for meg i rullestol.
Nei, her var det behov for å senke forventningene til det overvinnelige, og det hjalp
meg over natten til neste dag.

Søknadsfrist var 1. mai og jeg var sent ute
med å søke og hadde egentlig glemt at det
var noe som hette Helsesportsuka i Tana.
Hadde jo hørt om det på Valnesfjord
Helsesportssenter på 90-tallet. Men jeg
søkte uten å vite særlig mye mer enn det
som står på www.tana-nesseby.lions.no.
Helsesportsuka i Tana ble arrangert av
Lions Club Tana og Nesseby på det 28. året
i år og ble gjennomført av en gjeng frivillige
humørspredere. Dette er Lionsmedlemmer som bruker sin ferie for at vi som
er funksjonshemmet skal få ei fantastisk
opplevelse i Tana gjennom fysisk aktivitet i
flott natur. Jeg måtte kontakte en Lions
Club i mitt nærområde for å få de til å
garantere for oppholdet i Tana, og det fikk
jeg gjennom Verdal Stiklestad Lions Club.

hjelpere i Lions Club Tana og Nesseby ble
helsesportsuka en god opplevelse.
Vi kjørte fra Nord-Trøndelag etter fine
innenriksveier gjennom Sverige og Finland
inn i Finnmark og kom fram til
Rustefjelbma til oppsatt tid søndag kveld
3. august. Der møtte blide og hjelpsomme
lionsmenn og -kvinner oss ved Tana videregående skole/landbruksskolen som delte ut
rom og program for helsesportsuka.

Å bli utfordret slik gjør at mitt tilrettelagte
hjem blir en prøvelse hver gang jeg skal
oppholde meg på steder hvor det er nødvendig med improvisasjon for å kunne ha
det komfortabelt nok. Ikke minst ta imot
hjelp for å kunne delta når jeg har så sterke
ønsker om å klare meg uten hjelp. Ingen av
rommene var tilrettelagte med toalett osv.,
men rommet jeg fikk hadde senger til meg
og assistenten, og en servant. HC-toalett
fikk jeg anvist på kontoret til arrangementskomiteen, og der var det bare å rulle
inn uansett tid på døgnet.

Kanopadling i sakkosekk
Første dag inneholdt kanopadling, ridning,
kjøring med hest og vogn, hesteskokasting,
hundespannkjøring, skyting med pil og
bue, luftgevær og salonggevær.
Kanopadling ble min største utfordring og
en start på uka som har satt spor… gode
spor. Lionsklubben hadde laget ei fortreffe-

Hva klarer jeg?
Det er 30 år siden jeg var aktiv med på jakt
og fiske på to rimelig gode føtter, så dette
visste jeg ville utfordre meg, men jeg
ønsket å finne ut hva som var mulig for
meg med min kropp i rullestol. Jeg har et
sterkt ønske om å komme meg ut i naturen
mer enn jeg har gjort de siste årene. Med
min friluftsinteresserte assistent og gode
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lig brygge hvor kanoen ble dratt opp på en
rampe før de løftet meg opp i kanoen hvor
jeg fikk sitte i en sakkosekk. Det ble både
stødig og god sittestilling i båten. Men jeg
så for meg mange skjebner for oss i kanobåten før jeg kjente at kanoen fløt og båten
skar seg frem gjennom vannet. Dette ble en
opplevelse til gjentakelse så snart det lar seg
ordne.

Roy skytterkonge
Hesteridningen måtte jeg trekke meg fra på
grunn av at jeg ble sittende helt feil på
hesteryggen. Det er mulig at salen ikke var
god nok for meg, eller hva vet jeg.
Bueskytingen senere på dagen gikk over all
forventning da jeg kjente at det ikke var
noe problem å trekke ut buen, men det var
verre å finne sikte… hehe… Det var på
salongskytingen jeg ble skytterkonge med
en serie på 48 og 49 av 50 mulige - en herlig opplevelse.

Telttur neste
På ettermiddagen var det å pakke klær og
utstyr for å dra til lavvoleiren ved
Harrevann fem mil fra skolen vi bodde på.
Til tross for at det var kaldt i nord så var
det heldigvis ikke regn, og det gjorde livet
litt lettere i lavvoleiren også. Der var det
gjort opp leirbål midt i leiren, varmestue
med god varme på grua og vedovner i lavvoene som vi skulle sove i. Myggen var
faktisk beskjeden i antall, og etter lokale
rykter kom dette av at de hadde frosset i
hjel tidligere på sommeren. Det var jo forståelig med makstemp på 15 grader på de
beste dagene og ned til 2-3 grader på natten.

ulike leirstedene ble det holdt hurtigkurs i
å gjøre opp fisken, krydring inklusive
einerkvist, innpakking i folie og grilling på
glørne sammen med kjøtt og pølser. Det
kunne jo hende at det var noen som ikke
likte fisk. Grillet fisk på bål var det mange
som ikke hadde smakt før, og det ble jo en
opplevelse for smakskjertlene. Maten fikk
bein å gå på, og etterpå ble det kurs i å lage
gapahuk.
Denne dagen hadde værguden en god dag
og skjenket oss sol fra klar himmel. Dette
fikk noen i gruppen, med gruppeleder
Rosel i spissen, til å kaste det meste av klær
og hive seg i vannet.

Rullestol ingen hindring
På leirplassen satt jeg i en fluktstol, og når
jeg skulle flyttes kom det bare fire sterke
karer og løftet både meg og stolen dit jeg
ville. Slik var det når jeg skulle kjøres over
vannet med båt igjen – jeg og stolen ble
løftet opp og satt direkte i båten, noe som
gav meg en trygg og god båttur.
Vel hjemme i lavvoleiren ble det servert
lapskaus til alle sammen, og etter en siesta
hvor en kunne gjøre hva en ville, ble det
samling rundt leirbålet for allsang med
Bjørn på trekkspill og Jan Bjørn på gitar
som forsangere. Det ble en helt spesiell
stund, ca. to timer, i og med at alle med sin
sangstemme deltok etter evne.

Med god hjelp av assistent kom jeg meg
ned i soveposen litt sent, men godt. Det var
ingen kontroll på innerlomma, så derfor
ble det en oppkvikker utpå kvelden også.
Natta ble god, og om morgenen var det
bare å gå til dekket bord ute i det fri for å
nyte en bedre frokost. Det ble både en
sjelden og smakfull opplevelse.

Etter en god og kald natt i soveposen, frokost, morgentrim med Molly ble det
arrangert en ekstremkonkurranse mellom
ukesjefen og lederen av Lionsklubben hvor
de skulle springe 20 ganger rundt med
fingeren på en kanne vann og så dra ut en
kano for å hente en flaske ute på vannet.
Vel i land skulle de gi en klem til fem
damer. Ukesjefen Magne, vant dette løpet
med god margin.

Liker du fisk?

Tilbake til sivilisasjonen

Kvelden da vi kom opp på fjellet ble det
satt garn i Harrevatnet. Disse skulle trekkes
opp etter den første natten i lavvoleiren, og
fisken skulle samles på tre grillsteder. På de
MUSKELNYTT 3 • 2008

På ettermiddagen var det utrolig godt å
komme tilbake til sivilisasjonen igjen, ikke
minst for å få en dusj og legge seg ned på
en normal seng igjen og hvile. Det ble ikke
noen lang siesta, for etter middagen var det

låvedans med levende musikk av ”Musikk
og maskin AS” på en skikkelig flott tilrettelagt låve. Der gikk dansen til langt på
kvelden.
Fredag var det bocciakonkurranse mellom
oppsatte lag, og mitt lag kom til semifinalen under mye uffing og begeistring når
ballene inntok dårlige og gode posisjoner.
På kvelden var det avslutningsfest med
reinsdyrsteik og riskrem til dessert før gaveoverrekkelser og dansen startet. Det var så
herlig å få danse selv om en sitter i rullestolen.

Et løft etter håret
Lionsklubben skriver på sin hjemmeside at
”Helsesportsuka har som mål å samle funksjonshemmede fra hele landet til helsefremmende aktiviteter – på alle plan – i et
spesielt miljø. Mulighetene legges her for at
de funksjonshemmede lettere skal akseptere sin situasjon og bryte ut av en isolert
tilværelse, slik at de får kraft til å tro på seg
selv og sin fremtid.”
Takk til Lions Club Tana og Nesseby som
gjennom mange år har bidratt til at folk
løfter seg selv etter håret og styrker sin
verdighet. Jeg er blitt skinhead etter denne
uka…
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Et hjertesukk
Å bo på hotell kan by på utfordringer, særlig når man føler trang til å
benytte et visst sted.
I mai i år bodde jeg på hotell i Sarpsborg i
forbindelse med Ledermøte i FFM.
Østfold fylkesforening av FFM hadde stått
på i flere uker med å få til dette arrangementet, all ære til dem. Hotellet hadde
gjort sitt ytterste for å tilrettelegge så langt
det lot seg gjøre.
Men det jeg gjerne skulle hatt svar på fra
dem som tegner og utformer bygg er hvorfor toalettene på disse hotellene på død og
liv må ligge i samme høyde som dørterskelen? Man kunne nesten like godt
sittet på sluket i dusjen, det hadde gjort
samme nytten. Når skal man begynne å ta
hensyn til at ikke alle som betaler for opphold på hotell her i landet makter denne
øvelsen det er å reise seg opp fra ei stilling
der ørene er mellom knærne?

Stor høydeforskjell
Det er en kjent sak at de fleste menn gjør
sine vanningsrelaterte oppgaver stående
og at det derfor blir stor høydeforskjell
mellom kildens utspring og dens nedslagsfelt ved en slik anledning, særlig når den
berømte skåla er i ankelhøyde, hvertfall
føles det slik. Hva med å møtes på halvveien og øke høyden på nedslagsfeltet til
halv ståhøyde? Det vil gjøre det lettere for
alle i enhver henseende enten man gjør det
sånn eller slik.
En del menn opparbeider seg i årenes løp
en viss pondus, og da er det enda verre når
man ikke øyner kildens utløp eller fossens
nedslagsfelt. Det blir som å lete etter ei nål
i en høystakk. Verken Vannverket eller
Forurensningstilsynet kan tilkalles.

Jeg skulle ønske…
Jeg skulle ønske at alle toalettene på hotellene hadde armstøtter i tillegg til at flere
hotellrom hadde en størrelse som kunne
betegnes som handikapprom. Noen ganger
kan det være nok for å kunne bruke et rom
at toaletten er tilrettelagt for oss som klarer
oss med litt enklere form for tilrettelegging.
Slik det er nå så holder det ikke. Det
nytter heller ikke å montere armstøtter på
så lave toaletter som beskrevet, det krever
armstyrke som mange ikke har.
Johnny G. Johansen

Håp i hengende
snøre
Muskelnytt sendte Johnny G.
Johansens hjertesukk til Bente Gunn
Søråsen som har spesialisert seg på å
tilrettelegge boliger og andre bygg.
Hun har saumfart offentlig og annen
informasjon:
Jeg har forståelse for hjertesukket fra
Johnny, skriver hun. Jeg sitter her med en
brosjyre som er utgitt av Deltasenteret,
Sosial- og helsedirektoratet med tittelen
Universell utforming - tilgjengelighet for alle.
Generelle og spesielle finansieringsordninger.
Her er det oppramset en hel del type bygninger en kan søke om støtte til tiltak. I
pkt. 13 vises det til at en kan søke stimuleringsmidler knyttet til Regjeringens

handlingsplan for økt tilgjengelighet
gjennom universell utforming. Slik jeg forstår det, er det mulig å søke om tilskudd
for at byggverk og uteområder skal være tilgjengelig for alle. "Målgruppen er offentlige og private instanser og organisasjoner
som vil sette i verk tiltak for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede".
Med bakgrunn i dette kan hoteller o.l. søke
om tilskudd til universell utforming.
Nærmere informasjon om ordningen finnes i rundskriv fra Miljøverndepartementet
T-1/15.
Så det finnes muligheter for økonomisk
bistand, men hvem påvirker slike steder til
å ta den kostnaden og arbeide? Jeg har ikke
svar på det, men det er vel en jobb å gjøre
med å informere de rette instanser.

Praktiske løsninger
Det finnes forhøyningsdeler med armstøtter til toaletter. Det finnes også høyere
toalettskåler.
For at et toalett skal være tilgjengelig er det
krav om en fri sirkel med en diameter på
150 cm for manuell rullestol. For en elektrisk rullestol, en kombinert inne- og uterullestol er kravet 185 cm. Men det er også
tilfeller der det må være plass for hjelpepersonell, da bør sirkelen økes til 210 cm.
Det er også nødvendig med et fritt areal på
80-90 cm på minst en side av toalettet, slik
at stolen kan parkere ved siden av toalettskålen. Det kan også være ønskelig med et
hjelpeareal på den andre siden på 60 cm,
alt etter behovet for hjelp eller ikke.
Disse opplysningene er hentet fra en
brosjyre fra trygdeetaten, Hjelpemidler i
boliger.
Rådet for funksjonshemmede i kommunene har en viktig oppgave med å informere om krav til tilgjengelighet.
Bente Gunn Søråsen
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Omstilling i FFM
Mye nytt har skjedd i FFM siden siste
Muskelnytt. Nytt styre, nye kontorer, og
nye ansatte. Det har vært en hektisk tid
med omstilling for alle, og vi har ikke klart
å gi et så godt tilbud til medlemmer og tillitsvalgte som vi ønsket i sommeren
månedene. Dette beklager vi, og håper å ta
det igjen nå når er alt på plass og oppe og
går igjen!
FFM har fått ny organisasjonssekretær.
Hun heter Line Våler og har tidligere
jobbet i FFO Oslo og Akershus. Ei dyktig
jente som vi ser frem til å jobbe med. I
tilegg kan man treffe Tone Torp på kontoret, hun arbeider som sekretær for fondet.
Laila Bakke-Larsen, leder

Ledermøte 23-25 mai 2008
Ledermøtet ble innledet med et heldags
kurs om FFMS handlingsplan og organisasjon. Vedtektene og mandatene til
komitéene (likemannsutvalget, kontrollkomité og redaksjonskomité) er under
bearbeidelse. Innkomne forslag til endringer ble vedtatt og skal legges fram for
landsmøtet neste år.

Valg 2008
Laila Bakke-Larsen ny leder
Etter valget er styrets sammensetning slik:
Laila Bakke-Larsen leder
Sonja J. Tobiassen nestleder
Lise M. Connelly økonomiansvarlig
Styremedlemmer: Karl Henriksen, Bjørn
Løe, Bjørn Moen, Maria Hagen (vara)
Landsstudiekontakt Johnny G. Johansen
sto ikke på valg og forsetter dermed som før.
FFMUs representant blir valgt av FFMU.
Se side 27 for presentasjon av de nye styremedlemmene.

Regnskap FFM 2007
FFM har aldri hatt et så stort budsjett som
i 2007 og heller aldri samlet så mange av
våre medlemmer som vi gjorde under 25års jubileet, Muskeldagene og Landsmøtet
på Lillestrøm våren 2007. Og samtidig
gikk regnskapet med et overskudd på
nesten kr 100.000. Regnskapet kan fortelle
om et på mange måter vellykket år, hvor
vi høstet mye av det arbeidet som
sentralstyret i 2006 hadde gjort. Samtidig
så gir det også triste minner: Uten arven fra
Kjell A. Wahl hadde vi gått i minus.
Når årsaker skal nevnes for at økonomien
går så bra som den gjør, er det lett å
glemme noen. Jeg vil likevel nevne Beth
Folkans alltid oppdaterte og nøyaktige
regnskap, annonseselgerne og Marianne
Wiesers flotte blad som gjør at noen er
villige til å betale for å være med, økonomisk bidrag fra likemannsutvalget, tilskudd til voksenopplæring, loddselgere og
alle som betaler medlemskontingent. For
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Sekretariatsspalte
Tusen takk for meg! Jeg skriver min siste
sekretariatsspalte i Muskelnytt i takknemlighet for alt jeg har lært og fått til i
mitt arbeid i FFM. I september går jeg
videre til en stilling som rådgiver i
Kreftforeningen.
Den viktigste lærdommen for meg etter
tre år i FFM, er at de beste resultatene
baserer seg på respekt. Med respekt som
utgangspunkt kan en komme langt, selv
om en ikke alltid kommer i mål. Det
gjelder i muskelsykes møte med helsevesenet og det gjelder i organisasjonens
møte med nye medlemmer, og i samarbeidet med sykehus og myndigheter.
Hvor sliten en kan bli, og hvor mye som
stopper opp når respekt ikke er tilstede
– ja, se det skulle en ha regnet på. Det er
ikke lønnsomt å ikke se mennesket en
møter som et medmenneske. Blir en
møtt med respekt så klarer en å holde
fokus.
FFM har vært en sterk og flott organisasjon i 25 år, og det vil den fortsette å
være. Vi har flyttet til Bærum med kort
vei til Sandvika hvor flytoget stopper. I
løpet av høsten vil det komme en organisasjonssekretær på plass, og vedkommende vil besvare din henvendelse på
telefon eller mail. FFMs kontor er lite,
men de menneskelige ressursene i foreningen er store. Det er mye kompetanse
fordelt i styret, fylkeslagene og i FFM
Ungdom. Bruk den når du står fast.
Husk at organisasjonen utvikler seg ved
at du tar kontakt med det du lurer på.
Slik blir FFM bedre!
Jeg ønsker dere alt godt fremover!
Vennlig hilsen
Eyrun
ikke å glemme alle medlemmene som
Eyrun Thune har skaffet oss. For enda flere
detaljer se regnskap på side 28.
Ole Hagen
økonomiansvarlig for 2007

Suksess for Aktiv Uke
Fra 7.-12. juli var ca 40 voksne og 30
barn samlet på familieleir på Lundheim
Folkehøgskole i Moi i Rogaland. Aktiv
Uke 2008 for barnefamilier ble en suksess.
Dagene var delt opp i et program for barna
og et annet for de voksne. De aller minste
hadde egen "barnehage" med både turer og
sangstunder. De litt eldre barna tilbrakte
mange timer i hobbyrommet og i dramarommet med Mari og assistenter.
Resultatet av dette ble et forrykende show
siste kvelden! Det var innmari moro å se
ungene utfolde seg på scenen!
Mens ungene var kreative fikk de voksne
kurs i alt fra Yoga til samliv og "å reise ut i
verden med rullestol". Dette siste kurset

ble holdt av tidligere leder Tone Torp og
ble satt umåtelig stor pris på av alle som
fikk deltatt.
Men oppholdet besto også av å være sammen hele familien. Foreldre og barn tok
rullestol-lappen, prøvde hjelpemidler, grillet i nydelig solskinn, stekte pinnebrød på
STORT bål, badet i Lundevatnet, og sist
men ikke minst: Vi var på dagstur som
ble arrangert i samarbeid med Lions! Vi
ønsket litt hjelp og fikk en dag vi aldri vil
glemme. Lions Club ordnet med kanoer,
tråbåter, motorbåt, partytelt og store griller. At himmelen åpnet seg og det lynte og
tordnet stoppet oss ikke fra å ha en topp
dag.
Plass til flere?
Det eneste skåret i gleden ved denne leiren
var at det var mange familier som ønsket å
være med og som ikke fikk delta. Det var
ikke nok sengeplasser på Lundheim. I
2006 var det 40 deltakere, i år var vi 70.
Hadde alle som ønsket det fått være med,
hadde vi vært 120 stykker. Hvis noen har
noen gode forslag til andre steder vi kan
være, som kan ha plass til flere, så er det
fint om dere tar kontakt med FFM-kontoret. Hvis man neste gang (i 2010) ikke
får plass til alle, så bør de som ikke kom
med denne gangen prioriteres.
Avslutningsvis vil jeg takke alle deltakere,
assistenter/hjelpere, arrangementskomitéen
og "EXTRA-midler” for en koselig og
lærerik leir. Ikke minst vil jeg takke alle
som har solgt lodd til FFMs skrapelotteri.
Inntektene av dette lotteriet går i sin helhet
til Aktiv Uke.
Hilsen Karianne Dewson
leder for Aktiv Uke 2008

Se også reportasje på sidene 20 og 21.

Landsmøte 2009
Landsmøte og Muskeldager blir arrangert i Bergen i juni 2009. Hordaland,
Sogn og Fjordane FFM står for arrangementet med hjelp av FFMs sekretariat
og Likemannsutvalget. Nærmere dato
vil bli bestemt av fylkesforeningen, og
varsel om møte vil bli sendt ut så snart
som mulig.
Ledermøte høsten 2008 er planlagt 1012 oktober på Gardermoen.

Rettelse - Årets lotteri
Inntektene fra årets lotteri vil gå til Aktiv
Uke for Ungdom 2009.
Det var dessverre skrevet feil i følgebrevet
til loddene, hvor det sto at inntekten skulle
gå til Aktiv Uke for familier. Den avholdes
først i 2010. Inntektene fra lotteriet i 2009
vil derfor gå til denne.
Håper alle vil støtte opp om lotteriet, slik
at ungdommene får en flott uke!
Laila Bakke-Larsen
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Kontorets nye adresse
Brynsveien 96
1352 Kolsås
Telefon FFM: 67 13 74 70
Beth Folkan: 67 13 71 39

Oppdatering av FFMs hjemmeside
Styret har satt i gang arbeidet med gjennomgang, oppgradering og oppdatering av
FFMs hjemmeside. En arbeidsgruppe
bestående av Maria Hagen, Line Wåler og
Marianne Wieser vil legge fram et første
resultat for styret i løpet av september
måned.
Arbeidsgruppen har søkt forskningsfondet
om støtte til oppdatering av faginformasjonen, spesielt diagnoseinformasjon, på
hjemmesiden i samarbeid med en fagperson. Søknaden ble innvilget, og dette
arbeidet vil pågå fram tilslutten av året.

Informasjon til fagmiljøene
Fondet for forskning om muskelsykdommer har bevilget økonomisk støtte til Tone I.
Torp for utarbeidelse og forsendelse av
informasjon om foreningen og Fondet for
forskning om muskelsykdommer til ca.
100 sykehusavdelinger, lærings- og mestringssentre, kompetansesentre og rehabiliteringsinstitusjoner. Med i utsendelsen er
også brosjyremateriell fra FFM, dessuten
har Tone laget plakat som henvender seg til
pasienter og ansatte.

Gruppeopphold for muskelsyke barn (grunnskoleelever)
På Beitostølen Helsesportssenter
28/7 til 8/8-2009
Beitostølen Helsesportssenter tilbyr et
gruppeopphold for muskelsyke barn.
Her vil man få prøve ulike aktiviteter
inne og utendørs. Dette er en flott
mulighet til å bli kjent med andre barn
som er muskelsyke og deres foreldre.
Beitostølen prøver å finne fram til aktiviteter som både er lystbetonte og som
kan følges opp lokalt. Det barna lærer
her kan de også bruke hjemme! Det er
plass til åtte barn og åtte ledsagere.
Søknad om opptak samordnes av FFM.
Hvordan bli med?
Skriv en søknad med relevante opplysninger om barnet og be fastlegen om en
anbefaling med medisinske opplysninger. Send begge deler til FFM kontoret
innen utgangen av februar. Kontoret
sender søknadene samlet til Beitostølen
som treffer det endelige utvalget.
Frist 28. februar 2009.
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FFM i Agder på Danmarkstur
FFM i Agder dro på Danmarkstur i
helgen 15. – 17. august. 14 reiseglade
medlemmer sto fredag ettermiddag på
kaia i Kristiansand, klar for avreise.
Spenningen var stor, for Color Line har i år
fått ny båt, og tilbakemeldingen fra brukere har vært av varierende karakter.
Vi kom greit om bord i båten, og vi hadde
reservert plass i den ene restauranten. Det
viste seg å være lurt. Vi fikk god og rikelig
mat, og vi kunne beholde plassene over
hele overfarten. Toalettforholdene for
rullestolbrukere er ikke gode, men med
bare tre timer og et kvarter på båten går det
vanligvis bra.

Ved ankomst Hirtshals var det en og en
halv times kjøring til Slettestrand
Feriecenter. Feriesenteret er godt tilrettelagt for rullestoler, og vi ble som vanlig
godt mottatt av driftslederen, Inger Marie
Kronborg.
Lørdag morgen var det avreise til
kjøpesenteret Bilka i Aalborg, og noen dro
til dyreparken. Bilka er den store opplevelsen for mange av deltakerne, og etter en del
timer der dro vi tilbake til Slettestrand.
Været var strålende, og en del av oss
besøkte badestranda som ligger like ved
senteret.
Etter en god, felles middag lørdag kveld var
det klart for hjemreise søndag morgen, og
ved ankomst Kristiansand var alle glade og
takknemlige for en fin tur.
Tore Kjell Fløystad

i samme
båt

Meld deg på kurs!
Der var høsten kommet, og vi i
Likemannsutvalget ser frem til flotte
kurs sammen med dere! Helgen 31.10 –
02.11 har vi to spennende kurs.
Kursene er ikke fulltegnet, så det er
fremdeles en mulighet til å være med.
ADL – aktiv deltakelse i livet er et kurs
for unge muskelsyke i alderen 15 – 35 år.
Her gis det kunnskap om muligheter i
forhold til arbeid og utdanning. Kurset
fokuserer også på omkringliggende ting
som bolig, assistanse, transport, hjelpemidler med mer, som må være på plass for
at en skal fungere i arbeid eller utdanning.
Fjorårets kurs var fulltegnet, og ungdommene deltok aktivt i diskusjoner om
de ulike temaene. Tilbakemeldingene var
positive, og det er tydelig at dette er et
attraktivt kurs.

Livsfasekurs for muskelsyke og pårørende
er alltid populært. Kurset fokuserer på at
voksne muskelsyke skal kunne være i
arbeid lengre, eller gjøre en bevisst nedtrapping av arbeidet. Dette for at de skal
kunne utnytte restarbeidsevnen på en best
mulig måte, at de får en god avslutning på
arbeidskarrieren sin.
Kurset blir gjennomført som to parallelle
kurs, et for muskelsyke og et for pårørende. Kursene har noen felles forelesninger, med tanke på at parene skal få
noen felles referanserammer for diskusjon
og oppfølging når de kommer hjem.
Fjorårets kurs var fulltegnet, og tilbakemeldingene var positive. For flere av deltakerne var dette deres første møte med
andre muskelsyke, og de var veldig fornøyd med å kunne snakke med andre i
samme situasjon.
Jeg ønsker dere alle en flott høst, vi sees på
kurs!
Annie Olsen
likemannskoordinator
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Nye styremedlemmer
Det var store utskiftinger i styret ved valget på ledermøtet i mai i år. Laila BakkeLarsen ble valgt til ny leder. Tidligere leder
Bjørn Moen fortsetter som styremedlem.

Lise Connelly
Økonomiansvarlig
Personlige data
Alder 31
Utdannet fra BI som diplomøkonom, med
spesialisering innen årsregnskap, skatt og
avgift
Hvilken tilknytning har du til foreningen?
Jeg har vokst opp med foreningen – har
vært med fra dag 1.
Hva får deg til å stille i styret?
Jeg håper å kunne bidra med noe – jeg har
en utdannelse som jeg håper kan bli nyttig
for FFM.
Bjørn Løe
Styremedlem

Laila Bakke-Larsen
Leder
Personlige data
Jeg er 39 år og bor i Trondheim sammen
med min mann og katten Kai. Ved siden av
å være leder i FFM er jeg frilansjournalist
og student ved NTNU. Der tar jeg en
Master i funksjonshemning og samfunn
som omhandler funksjonshemmedes egenopplevelse av seg selv som ressurs i arbeidslivet.

Personlige data
Jeg er 44 år, gift og
har tre barn.
Bosted: Steinkjer,
Nord-Trøndelag
Yrke: Jeg vet ikke
hva man skal kalle
det. Jeg er i hvert
fall selvstendig næringsdrivende og har
arbeidet i mange år som personalkonsulent.
Tilknytning til foreningen
Min eldste sønn (18) er muskelsyk. Vi har
vært medlemmer siden 1999, og jeg hadde
en del verv i FFM-Trøndelag

Vil du si noe om din diagnose?
Jeg har CMT, en nokså utradisjonell variant av type 2 som gjør at jeg sitter i el-stol
og bruker respirator om natten.

Hva får deg til å stille i sentralstyret?
Jeg har lyst til å se hva slags miljø sentralstyret kan og vil skape for medlemmene og
hvordan jeg kan bidra til det.

Tilknytning til foreningen
Jeg har vært medlem siden mine foreldre
meldte meg inn en gang på 70-tallet men
ble ikke aktiv lokalt før på slutten av 90tallet. I 2001 tok jeg over som likemannskoordinator. Min ungdom brukte
jeg til å skaffe meg erfaring fra en rekke
organisasjoner, og har bl.a. vært nestleder i
Norges Handikapforbunds Ungdom, sittet
i bystyret i Trondheim, og vært aktiv i
studentpolitikken.

Har du noen hjertesaker?
Jeg er av den oppfatning at gode sosiale
treffpunkt er fine arenaer for å spre kunnskaper og samhold. Slike arenaer må oppstå og utvikles. Vi må skape arena der medlemmene ønsker å komme for å treffe
andre medlemmer.

Hva får deg til å stille som leder?
Jeg stilte som leder fordi jeg har et ønske
om at FFM skal bli en sterk og god organisasjon som betyr noe for medlemmene.
Hvilke hjertesaker har du?
Likemannsarbeid har alltid vært en hjertesak, og jeg ønsker også å styrke FFMs politiske engasjement. Livskvalitet handler om
muligheten til å delta og å få brukt seg selv,
derfor er jeg opptatt av BPA og utdanning.
Jeg ønsker også at vi skal jobbe med å få til
et sterkt NMK som kan gi et godt tilbud til
muskelsyke over hele landet.
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Karl Henriksen
Styremedlem
Personlige data
Jeg er 52 år, gift og
har tre voksne
barn. Jeg bor på
Askøy
utenfor
Bergen og er tidligere sjømann.
Vil du si noe om din diagnose?
Jeg har FSH, Facio-scapulohumeral
muskeldystrofi.

FFM-Østfold og er nå styremedlem i
Hordaland, Sogn og Fjordane. Jeg sitter
også i styre i FFO Hordaland. Jeg er
nettopp ferdig med en periode i brukerutvalget for Helse-Bergen. Dessuten hadde
og har jeg diverse engasjement innen FFO,
andre organisasjoner og i politikken.
Hva får deg til å stille i styret?
Jeg vil gi noe igjen til FFM for det jeg har
fått. Jeg har fått meget god hjelp både av
foreningen og enkeltmedlemmer i vanskelige perioder av mitt liv.
Har du noen hjertesaker?
Jeg ønsker at pårørende blir mer trukket
inn og mer tatt hensyn til i foreningens
arbeid, både kone, mann, søsken, i det hele
tatt familien rundt en muskelsyk.
Maria Hagen
varamedlem
Personlige data
42 år, gift med Ole
og har to barn, Jan
Fredrik og Frida,
bor i Fredrikstad
og jobber som
driftskonsulent i et
ASP firma.
Jeg har diagnosen Facio Scapulo Humeral
Muskeldystrofi (FSH).
Tilknytning til foreningen
Jeg har vært medlem i FFM i over 20 år. og
har tidligere vært leder av FFM-Østfold. I
løpet av årene har jeg vært innom de fleste
andre vervene i Østfold også. I dag er jeg
kasserer og studieleder.
Hva får deg til å stille i styret?
Det er vel fordi jeg er engasjert i muskelsykes hverdag og tror at jeg kan lære
masse nytt og spennende. Samtidig som
jeg håper at jeg kan bidra med å gi de
andre styremedlemmene og gjerne noen
av våre medlemmer noen av mine
kunnskaper og erfaringer.
Har du noen hjertesaker?
Det er nok behandlingsreiser til Syden som
står meg nærmest fordi jeg selv har erfart
hvor godt det er for muskelsyke å komme
til varmere strøk og få noen uker uten
smerter.
Jeg er også opptatt av at Frambu skal bestå
som behandlingssted for muskelsyke da de
blant annet har så flotte familiesamlinger
og sommerleirer for barn. Dette er et fantastisk sted for familier som får nydiagnostiserte muskelsyke barn, eller voksne
som får en diagnose, da de har all kunnskap på et sted.

Hvilken tilknytning har du til fore-ningen?
Jeg har vært medlem i mer enn 15 år, har
sittet som nestleder og styremedlem i
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Nytt fra fylkene

Variert høstprogram
i Buskerud
FFM Buskerud drar til Langesund 13.-14.
september for et døgn på badehotell med
avslapping og vannaktiviteter. 28 voksne
og 14 barn er påmeldt. Vi satser på et helt
uformelt døgn med tilbud om ulike vannaktiviteter, god mat og hyggelig prat oss
FFM`ere i mellom.
Den 1. november setter FFM Buskerud
kursen for Tenerife igjen. 15 deltagere.
I forkant av turen arrangerer vi et treff for
sydenfarerne hvor man kan stille spørsmål
om reisemål og hotell til vår kontakt i reisebyrået, og hvor vi tar en matbit og blir litt
kjent.
I høst har vi også invitert FFM Vestfold til
et uformelt møte hos oss for å utveksle
ideer og erfaringer og kanskje få til et samarbeid oss gode naboer imellom.
Den 30. november følger vi tradisjonen og
avholder vårt årlige julebord på Lampeland
Hotell.
Ellers oppdaterer vi nettsidene våre jevnlig,
og de fleste innbydelser eller referat fra
arrangement blir lagt ut der.
Gro Wold Kristiansen
FFM Buskerud

Hordaland/Sogn og
Fjordane
Vi har lyst å fortelle om vår årlige grillfest og om ungdommen Marita Hole
som tok et radikalt grep for å forbedre
livskvaliteten sin.

FFM Hordaland frøs litt, men hva gjør vel det i hyggelig selskap?

Marita Hole har flyttet fra Bergen kommune til en vesentlig mindre kommune,
Tysnes, fordi - som hun sa i et intervju på
NRK Hordaland 7. august – ”her er det
mye lettere å få kommunal bolig og det er
mye bedre luft, noe som er en stor fordel
med min muskelsykdom.” Vi håper at
Muskelnytt kjenner sin besøkelsestid og
lager reportasje om henne.
Grillfest med hindringer
Foreningen
for
Muskelsyke
i
Hordaland/Sogn og Fjordane arrangerte
sin årlige grillfest på Sjøsportssenteret for
funksjonshemmede ved Nordåsvannet i
Bergen i midten av juni.
Rundt 20 medlemmer og interesserte
hadde lagt turen hit denne lørdagen. Været
var ikke det aller beste med litt sur vind og
noen dråper regn. De tøffeste lot ikke været
bestemme, men tok turen med Løvegutten
utpå Nordåsvannet, forbi Marmorøyene,
videre til Gamlehaugen hvor Kongen har
sin residens når Bergen besøkes, for så å
legge turen tilbake til Sjøsportssenteret.
Mange var røde på nesetippene og frøs litt,
men båtturen var grei, den. Så var det full
fyr på grill etter hvert fordi den som skulle
sørge for det mens de andre var på båttur hadde glemt å ta med fyrtøy.

Det hele sluttet godt da Eivind Kolle tok
toraderen fatt.
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Thanawan og Terje Nøsted i spisesalen på
Slettestrand

Men det ble både god varm drikke, mer
enn nok med mat og musikk fra toraderen
til Eivind Kolle.
Skrevet av Alf-Are Skog han som glemte fyrtøy!

Postkort fra Telemark
På ettermiddag lørdag 21. juni hadde
FFM-T sommeravslutning i den flotte
Brekkeparken i Skien. Vi var 15 stk samlet
om en deilig middag. På menyen var det
laks og lammefilet. Jordbær, is og kaffe til
dessert.
Vi hadde det hyggelig og værgudene viste
seg heldigvis fra sin beste side.
Svein-Anders Andersen
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Ola Garnes 1950 - 2008
Ola Garnes døde natt til tirsdag den
19. august. Ola hadde fått en kreftdiagnose og var under behandling. I
sommer meddelte Ola at kampen mot
kreften skulle han vinne ”okke som”,
og det skulle skje med en positiv innstilling og humor.

skulle gå slik, og i hvert fall ikke så fort.
Ikke med kampviljen til Ola! Ikke med
den stå-på-viljen og evnen til å holde
humør og positive tanker på topp!
Men så måtte han likevel gi tapt. En fullsatt kirke tok farvel med Ola i Eidskog
kirke.

Ola var i 1980 og -90 årene en krumtapp
i arbeidet for muskelsyke i Norge. Han
var med i sentralstyret, og som arbeidende leder i FFM hadde han god oversikt over oppgavene som skulle gjøres. Han
var sentral i opparbeidingen av kompetansesentra og med i prosjektet "La 100
blomster blomstre" der de fleste av
Norges sentrale fagkyndige for muskelsyke var engasjert. De siste årene har han
vært mer på sidelinjen i FFM sentralt,
men var på nyåret klar for å engasjere seg
i arbeidet for kontrollutvalget.

Ola var aktiv på så mange områder, og
det er mange som på en eller annen måte
har kjent Ola. Selv ble jeg kjent med han
i bassenget på Manglerud bad i 1982, og
der ble han vervet som medlem i
Foreningen for Muskelsyke. I 1983 ble
han med i styret i FFM i Oslo og
Akershus, og i 1984 ble han leder. Og for
en leder! Han var idèrik, initiativrik,
og profesjonell. Han utviklet og formet i
stor grad foreningens mål og arbeid. Jeg
husker ofte han sa: ”ja nå er det bære å
brette opp ærma, for vi har mye jobb
foran oss.” Og slik var han, en aktiv
leder, som ikke var redd for å ta i et tak,
og som fikk oss alle med.

Ola engasjerte seg politisk for Arbeiderpartiet, og i forrige periode var han varaordfører i Eidskog kommune. For
kommende periode var han innstilt som
ordførerkandidat, men det politiske
bildet endret seg slik at han ble vanlig
medlem i kommunestyret. Ola var sanger i kor og hadde også vært oppmann
for fotballaget sønnen spilte i. Dette
vitner om en kapasitet langt over det som
kan forventes når en har en muskelsykdom. Ola hadde stor glede av det han
engasjerte seg i.
Som menneske var Ola en kjernekar.
Alltid stod han på for det gode.
Budskapet om Olas død kom overraskende og er sorgtungt. Vi som har delt
sorger og gleder sammen med Ola opp
gjennom årene vil lete frem minner om
hans personlige væremåte og hans bragder i foreningsarbeidet.
Våre tanker går til Olas kone Berit, hans
sønn Andrè og Olas øvrige familie.
Kanskje var Olas livsmot så sterkt fordi
han stadig minnet seg selv om at ”Den er
så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen”. Ola var glad i dikt, og
dikt ble lest i hans begravelse. Vi vil
benytte anledningen til formidle et av
diktene Ola ofte refererte til.
Fred over Olas minne.
Roy A. Staven og Tone I. Torp
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Junikveld
av Hans Børli
Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.
Se - skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.
Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
- det er som om noe haster...
Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svinnende kort den stund
vi mennesker er sammen.

Ola Garnes til minne
En ufattelig og ubegripelig melding
nådde mange av oss en dag i august: Ola
Garnes døde 19. august. Vi kunne ikke
tro det var sant, vi ville ikke tro det var
sant, og vi kunne ikke begripe det. Vi
visste at han var syk, men ikke at det

Ola laget vervekampanjer med premier,
det ble laget bager og krus med foreningens logo og en musikkassett til inntekt
for foreningen ble laget – hos Ola poppet idéene opp.
Vi arrangerte turer til Kiel, til Sverige og
diverse seminar. På 80-tallet fantes det
ikke assistentordning, så på turer og
arrangement skaffet foreningen felleshjelpere. Og hvem trådte da til? Jo, Ola
spurte (eller beordret) sine venner. I tur
og orden var de sammen med oss, vi
hadde det trygt og vi hadde det morsomt.
I 1989 – 1994 var Ola leder i Foreningen
for Muskelsyke sentralt, og han satte
dype spor etter seg også der. Det siste vi
hadde sammen, var Kor Progressivt, der
hans bass-stemme var en viktig del.
Ola, og det han sto for, vil leve i oss i lang
tid. I begravelsen var det en som sa: ”Det
er ikke Ola som ligger her, det er bare et
skall. Ola er med oss, han.” Personlig
tror jeg han følger med – i en ikkekroppslig tilstand, følger med Berit og
Andrè, så det går dem vel…
I takknemlighet for å ha kjent deg, Ola.
Aud Jorunn Løvehaug
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FFM ORGANISASJON
Nytt fra fylkene

Variert høstprogram
i Buskerud
FFM Buskerud drar til Langesund 13.-14.
september for et døgn på badehotell med
avslapping og vannaktiviteter. 28 voksne
og 14 barn er påmeldt. Vi satser på et helt
uformelt døgn med tilbud om ulike vannaktiviteter, god mat og hyggelig prat oss
FFM`ere i mellom.
Den 1. november setter FFM Buskerud
kursen for Tenerife igjen. 15 deltagere.
I forkant av turen arrangerer vi et treff for
sydenfarerne hvor man kan stille spørsmål
om reisemål og hotell til vår kontakt i reisebyrået, og hvor vi tar en matbit og blir litt
kjent.
I høst har vi også invitert FFM Vestfold til
et uformelt møte hos oss for å utveksle
ideer og erfaringer og kanskje få til et samarbeid oss gode naboer imellom.
Den 30. november følger vi tradisjonen og
avholder vårt årlige julebord på Lampeland
Hotell.
Ellers oppdaterer vi nettsidene våre jevnlig,
og de fleste innbydelser eller referat fra
arrangement blir lagt ut der.
Gro Wold Kristiansen
FFM Buskerud

Hordaland/Sogn og
Fjordane
Vi har lyst å fortelle om vår årlige grillfest og om ungdommen Marita Hole
som tok et radikalt grep for å forbedre
livskvaliteten sin.

FFM Hordaland frøs litt, men hva gjør vel det i hyggelig selskap?

Marita Hole har flyttet fra Bergen kommune til en vesentlig mindre kommune,
Tysnes, fordi - som hun sa i et intervju på
NRK Hordaland 7. august – ”her er det
mye lettere å få kommunal bolig og det er
mye bedre luft, noe som er en stor fordel
med min muskelsykdom.” Vi håper at
Muskelnytt kjenner sin besøkelsestid og
lager reportasje om henne.
Grillfest med hindringer
Foreningen
for
Muskelsyke
i
Hordaland/Sogn og Fjordane arrangerte
sin årlige grillfest på Sjøsportssenteret for
funksjonshemmede ved Nordåsvannet i
Bergen i midten av juni.
Rundt 20 medlemmer og interesserte
hadde lagt turen hit denne lørdagen. Været
var ikke det aller beste med litt sur vind og
noen dråper regn. De tøffeste lot ikke været
bestemme, men tok turen med Løvegutten
utpå Nordåsvannet, forbi Marmorøyene,
videre til Gamlehaugen hvor Kongen har
sin residens når Bergen besøkes, for så å
legge turen tilbake til Sjøsportssenteret.
Mange var røde på nesetippene og frøs litt,
men båtturen var grei, den. Så var det full
fyr på grill etter hvert fordi den som skulle
sørge for det mens de andre var på båttur hadde glemt å ta med fyrtøy.

Det hele sluttet godt da Eivind Kolle tok
toraderen fatt.
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Thanawan og Terje Nøsted i spisesalen på
Slettestrand

Men det ble både god varm drikke, mer
enn nok med mat og musikk fra toraderen
til Eivind Kolle.
Skrevet av Alf-Are Skog han som glemte fyrtøy!

Postkort fra Telemark
På ettermiddag lørdag 21. juni hadde
FFM-T sommeravslutning i den flotte
Brekkeparken i Skien. Vi var 15 stk samlet
om en deilig middag. På menyen var det
laks og lammefilet. Jordbær, is og kaffe til
dessert.
Vi hadde det hyggelig og værgudene viste
seg heldigvis fra sin beste side.
Svein-Anders Andersen
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Foreningen for
Muskelsyke omfatter
følgende nevromuskulære
sykdommer:

Bli medlem
i FFM!
Du får:
• Informasjon om muskelsykdommer generelt og om din diagnose spesielt.
• Tidskriftet Muskelnytt med nyttig
informasjon og foreningsstoff fire
ganger i året.
• Tilbud om kurs, informasjonsmøter og sosiale sammenkomster.
• Tilbud om å treffe andre i samme
situasjon.
• Tilbud om å delta i diagnosegrupper.
• Mulighet til å arbeide aktivt for
dine interesser regionalt og/eller
nasjonalt.
• Noen som jobber aktivt for deg.

Foreningen får:
• Økonomisk støtte
• Økt gjennomslagskraft overfor
myndigheter, næringsliv og samfunnet forøvrig.
• Økt gjennomslagskraft i forhold
til helsevesen og offentlige
instanser.
• Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

Medlemskategorier (2008):
Hovedmedlem kr 300,Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr 50,Støttemedlem kr 310,Abonnement kr 290,Fra 1/7 og ut året koster hovedmedlemsskapet kr. 150,Ta kontakt med kontoret for nærmere
informasjon eller innmelding.
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Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limbgirdle (scapulopeoneal og
scapulohumeral), facioscapulohumeral-type, congenitt
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi,
distal 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 sklerose (ALS). De spinale
muskelatrofiene (SMA) type 1, 2 og 3.
Sykdommer ved overgangen
ner ve-muskel
Myasthenia gravis, LEMS (LambertEaton 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 muskeldystrofi,
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 biskjoldbruskkjertelen, og familiær periodisk parese
(flere typer).
I tillegg kan nevnes arthrogryposis
multiplex congenita, en følgetilstand
av flere muskelsykdommer, bl.a. congenitt muskeldystrofi og spinal muskelatrofi.

Gaver til FFM
Gaver med skattefradrag
Økonomiske bidrag til Foreningen for
Muskelsyke kan føres som fradrag på selvangivelsen. Skattelovens § 44, 5. ledd sier at
dette gjelder alle gaver over 500 kroner.
For beløp over 10.000 kroner gjelder det
spesielle regler. Dersom du vil gi et bidrag til
foreningens arbeid, vennligst benytt bankgiro 7874.06.26255 og oppgi fødselsnummer.

Testamentariske gaver
Du har anledning til å tilgodese foreningen
eller dets ulike arbeidsområder gjennom
testamente. Denne gaven er fritatt fra arveavgift etter arveavgiftslovens § 4, 5. ledd.
Dermed går gaven i sin helhet til det testamenterte formålet. Dersom du ønsker å gi
foreningen en slik testamentarisk gave, oppfordrer vi deg til å få opprettet testamentet i
lovlige former og la det fremgå tydelig at de
ønskede midlene skal gå til:
Foreningen for Muskelsyke
Bergsalléen 21, 0854 Oslo
Tlf.: 23 21 54 50

Minnegaver
Minnet om en god venn eller slektning som
har gått bort, kan hedres med en gave til
Foreningen for Muskelsyke. Bidrag kan
innbetales til bankgiro 7874.06.26255.
På innbetalingsblanketten fører du opp
navnet på avdøde, navn på pårørende og
givernavn.

Forskningsfondet
Dersom du ønsker å styrke Fondet for forskning om muskelsykdommer, kan gaver
innbetales til bankgiro 1600 47 91 197.
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Tillitsvalgte i Foreningen for Muskelsyke
SENTRALSTYRE
Leder:
Laila Bakke-Larsen
41 90 99 38
laila.bakke.larsen@
freewave.cc

Nestleder:
Sonja Jennie Tobiassen
sonjenn@online.no

Likemannsutvalget
Vil du snakke med en likemann? En likemann er en mann eller kvinne, men først
og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme situasjonene som du selv
er oppe i eller lett kan komme opp i.Viggo Gangstad formidler kontakt.
Annie Olsen
Glimmerveien 1, 9022 Krokelvdalen
900 61 651
annieo@online.no

Viggo Gangstad
7120 Leksvik
Tlf 74 85 79 85 / 909 87 922
vgangsta@frisurf.no

Anita Bertinussen
Møllenbakkvegen 28, 8400 Sortland
76 12 30 52 / 907 49 550
aniobert@gmail.com

Ellen Longva
Langberggata 2, 6004 Ålesund
Tlf 70 12 44 34 / 950 69 140
eplongva@broadpark.no

Diagnosekontakter se neste side.
Økonomiansvarlig:
Lise Connelly
lise@connelly.no

Styremedlemmer:
Karl Henriksen
90 56 90 12
ka-henri@online.no

Bjørn Løe
99 22 72 56
bjorn.loe@nortura.no

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom
Leder:
Stine Berre
993 51 324
sberre@online.no
Nestleder/Sekretær:
Morten Tangre
993 73 904
mtangre@online.no
Økonomiansvarlig:
Guro Skjetne
992 47 796
gskjetne@hotmail.com

Fylkesforeningene
Bjørn Moen
bjornmoe@online.no
977 32 933

Vararepresentant:
Maria Hagen
97 56 98 00
m-hag2@frisurf.no

Landsstudiekontakt:
Johnny G. Johansen
johgut@online.no
452 25 531

FFMUs representant:
Stine Berre
sberre@online.no
993 51 324
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Agder
Jorunn Møll
Holumvn 763
4519 Holum
38 26 75 35
jorunmoe@online.no
Buskerud
Gro Wold Kristiansen
32 87 92 37/908 81 793
Postboks 78
3321 Vestfossen
buskerud@ffm.no
Hedmark og
Oppland
Heidi Camilla
Gulbrandsen
Smiuvegen 2, 2344 Ilseng
993 74 534
heidgulb@online.no
Hordaland,
Sogn og Fjordane
Alf Are Skog
45 60 65 98
alf.are.skog@gmail.com
co/ FFO Hordaland
Vestre Strømkai 7, 6 etg.
5008 Bergen

Styremedlem
Lene Henriksen
941 85 506
lenehenriksen54@hotmail.com
Bernt Anders Schea Bakke
402 20 225
bernt.anders@gmail.com

Kontortid: hver tirsdag
12.00 - 16.00,
eller etter avtale.
Tlf 55 33 31 36
Faks 55 33 31 21
ffm@fi-senteret.no

Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.privat: 35 55 48 38
kari.bjerketvedt@hotmail.com

Nordfjord, Møre
og Romsdal
Kristbjørg Dale Bolstad
6220 Straumgjerde
Tlf. 70 25 07 68
kribolst@xi.no
Nordland
Ingrid Storvik Nilsen
Kongleveien 14
8027 Bodø
75 51 45 05 / 47 85 02 85
instoni@online.no
Oslo og Akershus
Lisbeth Fjære
Granstangen 16 B
1051 Oslo
21 91 22 32/90 12 71 89
lisbeth.fjare@smartcall.no

Troms og Finnmark
Annie Olsen
Glimmerveien 1,
9022 Krokelvdalen
77 67 20 43 / 900 61 651
annieo@online.no
Trøndelag
Viggo Gangstad
7120 Leksvik
tlf. 909 87 922
vgangsta@frisurf.no
Vestfold
Jørund Lothe
Grevinneveien 78
3118 Tønsberg
33 32 90 90 / 91 75 55 76
joerulo@online.no

Østfold
Rogaland
Eva Liz Moen
Ta kontakt med FFM- Nylandsvn. 37 A
kontoret.
1734 Hafrslundøy
69 13 21 59, 476 21 539
evamonge@broadpark.no
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FFMs diagnosekontakter
Arthrogryposis multiplex
congenita (AMC)
Kontakt kontoret
Amyotrofisk lateral sklerose
(ALS) Kontakt kontoret
Becker muskeldystrofi
Tor Inge Nordnes
33 18 09 10
ti_nordnes@hotmail.com
Charcot-Marie-Tooth
(CMT) og Polynevropatier
Hilde Sørlie 63 83 18 92
Duchennes muskeldystrofi
Håvard Malum
havard.malum@bbmail.no
For foreldre:
Karianne Grøstad Dewson
63 95 55 04 / 911 87 227
k-dewson@online.no
Dystrophia myotonica
Jan Knutsen Øy
920 82 207

Facio Scapulo Humeral
(FSH)
Eva Liz Moen
21 69 92 08 / 93 28 22 32
evamonge@broadpark.no
Friedreichs Ataxi
Ingrid Anette Ihme
22 04 16 32
ihme@online.no
Limb Girdle muskeldystrofi
Roy Staven
74 16 73 08 / 917 27 730
Roy.staven@ntebb.no
Muskeldystrofi (uspesifisert)
Jorunn Møll 38 26 75 35
jorunmoe@online.no
Myasthenia gravis
Hilde Westgård
928 08 508
Spinale Muskelatrofier
(SMA)
Mari Storstein
92 09 61 34
For foreldre:
Lise Beate Strand
92 09 50 68

Telenor Open Mind
Arbeidspraksis for mennesker
med funksjonshindringer
TELENOR OPEN MIND
Et kurs- og arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshindrede,
samt hørsel- og synshindrede, som gir deltakerne muligheter til
relevant arbeidstrening og erfaring.
PROGRAMMET INNEHOLDER:
Først en 3 måneders kvalifiseringsperiode med kurs i MS Office
og kurset UNIK som jeg er, som tar for seg definisjon av målsetning
og bevisstgjøring av ressurser og evner. Kvalifiseringsperioden skal
gi deltakeren et innblikk i arbeidslivets forventninger og muligheter.
Om kvalifiseringsperioden blir fullført og bestått, kan deltakeren
få 21 måneders hospitering med tilrettelegging og oppfølging.
MER INFORMASJON ELLER SØKE NYE MULIGHETER NÅ?
Besøk vår webside på http:// www.telenor.no/openmind eller send
en e-post til openmind@telenor.com
Du trenger ikke gå på jobben, bare du kommer...

web:
www.telenor.no/openmind
e-post: openmind@telenor.com
telefon: 67 89 00 00

VIL DU JOBBE DEG
INN I ARBEIDSLIVET?

NYE MULIGHETER
Ta kontakt idag for en
samtale om hva du kan
gjøre for å jobbe deg inn
i arbeidslivet.
HVEM KAN SØKE?
Ønsker du å søke må du
være mottaker av yrkesrettet attføring fra NAV,
ha fullført videregående
eller annen tilsvarende
utdanning.
KURSSTART
Det er oppstart av kurs 3
ganger i året. Søknader
behandles fortløpende.

telenor

Ny dag. Nye muligheter.

PRIVATIST?
NÅ kan du ta opp fag som privatist uavhengig av hvor du bor!
- Velg Norges største nettgymnas.
FINANSIERING VIA LÅNEKASSEN
DIN EGEN PRIVATLÆRER
EKSAMENSRETTET UNDERVISNING

Send kodeord
“Sonans nettgymnas”
til 1980
www. nettgymnaset.com
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Hvorfor velge Mic-Key®?
ARTELLNO FOTO 3IGBJRN ,ENES 2EKLAMEFOTO

Ingen utstikkende tipp
mot magesekken
Mic-Key® er markedets eneste
knapp med endetipp trukket helt
inn i ballongen.

Innstøpt BAL-merking
Mic-Key® er eneste knapp med BALmerket innstøpt i selve produktet. Dette
hindrer at mat og medisin settes feil.

Enklere å bytte hjemme
Mic-Key® har nødvendig
fasthet i skaftet – som gir
enkel og rask innføring
i stomikanalen.

Svært høy
holdbarhet
Mic-Key® har 1- 8 mnd
levetid, og er produsert
i medisinsk silikon av
høyeste kvalitet.
Knappen Mic-Key® er spesielt
designet for hjemmebruk,
noe som gir deg ekstra frihet
og uavhengighet fra sykehuset.
Mic-Key® er markedets eneste
KNAPP MED 4RYGGHETS'ARANTI
Brukervennlige websider:
WWWSPISEHJELPNO
WWWMIC KEYNO

Mic-Key® – ditt valg, din trygghet!
-EDA !3 s 0OSTBOKS  .  !SKER s 4LF     s &AX     s INFO OSLMEDASE s WWWMEDANO
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B-BLAD

Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Bergsalléen 21, 0854 Oslo

Til fjells med hele familien
Mye latter, litt råkjøring med
rullestol, rebusløp, foredrag,
god mat og gode samtaler.
Det var noe av innholdet for
32 deltakere på familiesamlingen som FFM Nordfjord,
Møre og Romsdal hadde på
Bjorli siste helga i august.
– Vi ønsket å komme i kontakt med
barnefamiliene, og derfor arrangerte vi
denne
familiesamlingen
forteller
Kristbjørg Dale Bolstad, leder i FFM
Nordfjord, Møre og Romsdal.
– Det var veldig kjekt at så mange kunne
delta. Her var barn, foreldre, voksne og
pårørende og det var flere som fikk møte
foreningen for første gang på denne
samlingen.
Lørdag holdte Trygve Ebbesvik foredrag
om hvordan det kan være å få en kronisk
syk i familien. I tillegg til å være utdannet teolog driver han firmaet ”Personalomsorg”, og hadde solid erfaring å dele
med deltakerne. Interesserte fikk også
prøve nye rullestol fra firmaet

Å vente på et ordentlig tog kan også være en spennende severdighet. Fra venstre Victoria Agathe,
Mathea, Simon, Maren, Mathias og Othelie. (Foto Hilde Schrøder Røyset).

Permobil, som hadde en liten gjennomgang for dem som ønsket det.
Søndag snakket Siv Nygaard fra NAV
hjelpemiddelsentralen om tilrettelegging
av bolig for bevegelseshemmede. Her
handlet det både om tilrettelegging av

eksisterende bolig, og hva som er viktig
å huske på når en skal bygge nytt. Et
tema som fenget alle som var der.
Mens mor og far var på foredrag var det
aktiviteter for ungene som rebusløp,
bowling og andre leker. Mange badet
også i svømmebasseng og fikk prøve deilig massasje i utendørs boblebasseng.
Det var satt av rikelig med tid til å være
sammen, noe som resulterte i nye venner
for både unge og ikke fullt så unge.
– Vi lager gjerne flere slike samlinger,
lover Kristbjørg Dale Bolstad, og røper
at planen egentlig var å være sammen
med FFM Trøndelag på denne samlingen. Det lyktes ikke denne gangen, men
kanskje trønderne kan dra i gang en
ny samling neste gang, sier lederen
smilende i det hun sender ballen videre
til Midt-Norge.
Hilde Schrøder Røyset

Jan Steinar Bolstad klarer ikke å stå imot
når Ola skrur på sjarmen.

