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LEDER

Et av temaene i dette Muskelnytt er genetikk. Det er et tema som er veldig interessant,
selv om stoffet til tider kan være vanskelig å tilegne seg. Derfor har vi denne gangen
begynt med begynnelsen og forklarer noen av de viktigste begrepene fra genetikk og
arvelære. I senere utgaver vil vi følge opp med artikler om gentester og ikke minst etiske
tema. Det vil styrke oss når vi skal inn i etiske debatter knyttet til temaet.

Debatter håper vi det blir på Landsmøtet også. Det er ikke lenge til vi møtes i Asker.
Genteknologi blir nok ikke et tema der, men vi skal behandle mange andre interessante
saker. Vedtektene skal revideres og vi skal lage et nytt arbeidsprogram for FFM. Begge
viktige ting som legger grunnlaget for driften vår i fremtiden. I år er det valgår og en
glimrende mulighet til å sette noen av våre politiske saker på dagsorden. 
Parallelt med landsmøtet vil vi i år som i 2007 arrangere Muskeldagene – med kurs
og foredrag for alle som er interessert. Dette kan dere leses mer om inne i bladet. 

Glad uke for ungdommer
Sommeren står for døren, og i år er Aktiv Uke for ungdommer. Selv om jeg for lengst
har passert 35, så ser jeg frem til å møte ungdommene på Merket i Valdres. Uka vil 
by på litt av hvert for alle. Det vil bli alt fra rolige hobbyaktiviteter til spennende
utfordrende aktiviteter, politiske debatter og Singstar konkurranse. Men det viktigste
av alt: glade ungdommer fra hele landet!

FFM har dette året vært en organisasjon i endring. Vi har byttet kontor, fått ny 
organsiasjonsekretær og gjort en del strukturelle forandringer. I vår får kontoret enda
et nytt fjes. Vår mangeårige trofaste Beth har sluttet i sin stilling og vi må få ny kon-
tormedarbeider.  Vi takker Beth for den innsatsen hun har gjort for
foreningen. Hun har vært en stor ressurs for oss, og vært med på
å bygge opp kontoret fra 2002 til i dag. 
Vi ønsker henne lykke til videre.  Når dette går i trykken 
har vi ennå ikke ansatt ny kontormedarbeider. 
I neste nummer vil vi komme tilbake med en større 
presentasjon av medarbeiderne i FFM og Forsknings-
fondet, samt driften på kontoret. 

Med vennlig hilsen 
Laila Bakke-Larsen
Leder
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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 muskel-
sykes rettigheter og interesser.

Foreningen sprer kunnskap om
muskelsykdommer og muskelsykes
livssituasjon, medvirker til bedre
behandlingsmuligheter og støtter
forskning omkring muskelsykdommer.
Foreningen er med i Funksjons-
hemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
og har søsterorganisasjoner i en rekke
land. 

FFM ble stiftet i 1981. 

Foreningens høye beskytter er 
prinsesse Märtha Louise. 
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Dystrofia myotonika (DM) er en av de få
nevromuskulære tilstander som kan
påvirke ikke bare musklene men også de
indre organer. 
-  DM er en ”heavy” diagnose, sier Torill, i
hvert fall slik den ytrer seg hos Jan. Her
hjemme har vi bestemt oss for å snakke om
så å si alt som er vanskelig. Vi går også i
samtaleterapi både alene og sammen. Det
kan være en meget vond prosess, og den
slutter aldri. Men jeg mener at vi på denne
måten har klart å komme oss gjennom de
fleste ublide situasjoner og utviklinger vi
har blitt konfrontert med. 

-  En sjelden diagnose er en merbelastning
for hele familien og hele systemet rundt.
Når ektefellen min er såpass syk, betyr det
også at jeg har mistet mye av samarbeids-
partneren min. 

Pårørende til to med diagnose
-  Som pårørende må du være på banen
hele tiden. Barnehage fungerer greit, men i
skolen begynner det å skjære seg. 

Samfunnet burde vært flinkere til å ha
gehør for omsorgslønn med relevante
lønnstrinn. Jeg har en interessant stilling
som legesekretær på sykehuset, men jeg
kan ikke jobbe fullt. Jeg har ikke noe valg,
for da skjærer det seg for de to hjemme. Jeg
har kjempet meg til 20 timer omsorgslønn
i uka og får pensjonspoeng, men ikke ferie-
penger. Kommunen vet ikke nok om hva
en sjelden tilstand er. 

Sykehusinnleggelse
I november i fjor ble ekteparet utsatt for en
opplevelse i sammenheng med en syke-
husinnleggelse som de gjerne skulle vært
foruten. Torill har gitt oss tilgang til sin
dagbok: 

- Lørdag. Jeg er blitt usikker på personalet
på sykehusene, selv om jeg jobber der selv.
I dag fikk Jan store magesmerter. Jeg er
vant til å se ham med smerter og skjønte
fort at det var noe ekstra. På legevakten var
det ventetid på telefonen, så jeg ringte 113
og forklarte hans symptomer. Han hadde
så vondt at han kastet opp. 

Legevakten først
Jeg tryglet og ba ambulansepersonale om å
kjøre ham direkte til akuttmottaket. Det
kunne de ikke for de hadde ikke fått
beskjed om det. Legevakt først. Jeg visste at
det var et bomskudd. Jan ble prioritert,
men måtte likevel vente litt på legen. Han
utrykte selv at han ikke ønsket å leve, så

vondt hadde han. Det har han ikke sagt
før. 

Legen observerte fort at han ikke hadde
mye tarmlyder og derfor skulle legges inn.
Ny ambulansetransport til akuttmottaket.
Så mye krefter unødig spilt bort av tid til
frakt og venting på legevakten! På en fra før
av utslitt mann!

Første diagnoseinformasjon
Mens vi ventet på lege, gjorde jeg som jeg
pleier, gi litt diagnoseinformasjon angå-
ende smertestillende og narkose fordi de
med diagnosen ofte reagerer annerledes på
narkose og smertelindring. Kanskje måtte
han opereres.   

Enda ikke noe smertestillende. De vil
undersøke først. Det tok nesten fire timer
før han fikk smertestillende og ble tatt opp
til røntgen. Så ble han lagt på en sengepost.
Behovet for smertestillende var enormt. 

Uten meg hadde ikke Jan klart å opplyse
om diagnosen. Man kan ikke vente at alle
sykehuspersonale skal vite om en så sjelden
diagnose, men uten meg som pårørende
hadde dette vært vanskelig. 

Søndagen gikk. Han fikk feber. Mandag
formiddag ble det konstatert at han hadde
en nyrestein i urinveien fra den venstre
nyren. Feberen tydet på at han også hadde
fått nyrebekkenbetennelse. 

For lite luft
En blodundersøkelse viste at oksygenmet-
ningen falt noe. Årsaken var et medika-
ment han fikk. Jeg forhørte meg med hans
lungelege hvordan han skulle behandles.
Man setter jo lett oksygen i nesekateter når
metningen synker, men det er Bi-pap (et
pusteapparat) som Jan trenger fordi det er
pustemuskelen hans som ikke gjør 
jobben godt nok. Bi-pap har han selv, men
sykehuspersonalet på den avdelingen han

Hvorfor vet de 

SÅ LITE?
I familien Knutsen-Øy har far og datter diagnosen Dystrofia myotonika – 

en spesiell utfordring for mor Torill. I tillegg til mestringsoppgavene hjemme kommer forholdet til
kommunale og statlige organer. Kunnskap om diagnosen er ofte minimal. Det tærer på kreftene. 

Men Torill er ikke den som gir opp.

”Personer med Dystrofia Myotonica kan
ha svært ulikt sykdomsbilde, og ha syk-
dommen i varierende grad. Sykdommen
framtrer med et mangfold av symptomer,
fra det slappe spedbarnet som ikke vil
puste eller suge selv, den alltid trette,
ukonsentrerte, fysisk svake, klossete skole-
gutten eller -jenta med åpent stående
munn, til tenåringen med stadige mage-
smerter eller den voksne personen som har
blitt fysisk redusert fra normal fungering
til en stadig mer sykmeldt, sliten hverdag
og et ansikt preget av muskelsvinn og
hengende øyelokk og til en annen voksen
som har en del mindre plager, men som
med små justeringer greier seg rimelig bra
i en yrkeshverdag. 
Det som er felles for dem alle er at de
gjennom livet vil oppleve en progresjon,
dvs. en forverring av symptomer som 
følger diagnosen. Det er viktig å huske på
at symptombildet kan være forskjellig 
og fremkomme i ulik grad, og alle har
ikke alt. 
De viktigste funksjoner som kan rammes
er mage- tarmkanalens mobilitet, hjerte
og kretsløp, pustefunksjoner og lærings-
funksjoner.” 
Kilder: Rapporten ”Sjeldne funksjons-
hemninger i Norge” og Frambu. 
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ble lagt inn kunne ikke dette, og jeg måtte
gi en rask opplæring i det. 

Et smertefullt inngrep
Så ble det bestemt at han skulle legge inn
nyredren. Kirurgen prøvde å berolige meg
med ”vi skal nok ta vare på din mann”.

Jeg kom til sykehuset mens de opererte.
Rakk ikke dit på forhånd. En forkommen
mann kom tilbake som hadde hatt ganske
vondt under inngrepet. Det tar lengre tid
hos Jan til lokal bedøvelse virker. Hvis man
opplever dette, lønner det seg å få en lege
til å dokumentere det i journalen. Etterpå
hadde de lagt ham helt flatt i sengen på vei
tilbake, noe som gjør at han puster dårlig
pga svekket pustemuskel, og metningen var
nede i 74. Han pustet overfladisk og hadde
mye slim i halsen. Ikke noe vakkert syn. 

Sykepleierne sa det var godt jeg var der som
kjente ham, og sammen fikk vi ordnet opp. 
Mens de la inn dren merket jeg ut de vik-
tigste tingene i diagnosepapirene jeg hadde
med, som jeg syntes var spesielt relevant for
Jan og denne innleggelsen. De var veldig
takknemlig for det, og etter vel to døgn
følte jeg endelig at jeg kunne være litt
trygg. 

Ny avdeling…
Så ble det bestemt at han skulle flytte.
Avdelingen han lå på behandlet ikke nyre-
stein. Dette skjønner jeg, men så var det å
forholde seg til nye mennesker som ikke
kjenner diagnosen. Jeg hadde gjort en
kjempejobb og var blitt sliten på den første
avdelingen. Klarte ikke tanken å begynne
på nytt igjen. Følte meg helt utslitt og
maktesløs og hadde mest lyst til å storgråte.
På den nye avdelingen spurte jeg forsiktig
om de hadde lest om diagnosen hans. Det
hadde de ikke hatt tid til. Det ble gjort
etter hvert, men utrygt ble det igjen.
Anklager ikke personalet, men hva er dette
for et system? Jeg hadde bare lyst til å gi

opp. Jeg har jo en jente hjemme med
samme diagnose som også trenger meg.
Hvor tar jeg krefter fra?

Systemfeil
- Kunne han ikke blitt lagt på nevrologisk
avdeling med det samme, og de kunne
hentet inn kompetanse fra andre steder?
Det er jo der de vet mest om hans tilstand
og hvor mye i kroppen dystrofia myotonica
går utover. Hvor mye skal vi slite for å nå
frem? Dette er et rop om hjelp, for jeg
skjønner at sånn som helsevesenet er opp-
bygd i dag har nok pasienten det best på
den avdelingen som kan mest om den
aktuelle tilstand. Men det må være lov å
håpe på forbedring!

Så langt Torills dagbok. Det tok tid før Jan
kom seg igjen. Selve nyresteinsoperasjonen
to uker senere gikk bedre fordi denne
kunne alle parter planlegge.

Torill tror ikke det vil bli perfekt behand-
ling av Jan. Kroppen hans er komplisert,
men det kan bli bedre med riktig behand-
ling og medisinering. Rekonvalesenttiden
kunne også ha bli kortere. 

To forskningsrapporter
Samtidig som ekteparet Knutsen-Øy
strevde med å få forståelse for sin situasjon
på sykehuset, arbeidet forskere med to rap-
porter som tar utgangspunkt i sjeldne
funksjonshemninger (se neste side). 

Dette må jeg være med på
Torill Knutsen-Øy er diagnosekontakt i
FFM og har formidlet mange av sine erfa-
ringer på diagnosekurs på Frambu, senter
for sjeldne funksjonshemninger. Hun ville
derfor mer enn gjerne delta i Sintefs forsk-
ningsprosjekt som representant for pårø-
rende for DM, i en arbeidsgruppe som
jobbet i regi av Frambu. 
- Vi opplever så mye feiltolking av Jan at
dette måtte jeg bare være med på! 

En prosess
Arbeidsgruppen hadde fire sammenkom-
ster og samlet informasjon om diagnosen
DM. Torill forteller at hun var veldig
ydmyk i forhold til et slikt prosjekt:
- Jeg er jo likemann, så jeg vet litt om
hvordan andre har det. Likevel var det ikke
helt enkelt å representere ”de andre” – er de
enige med meg? Gjør jeg dette riktig? Men
jeg var veldig opptatt av å prøve å få til noe
for andre. 

Aha-opplevelsen
Da arbeidsgruppen fikk innsyn i den fore-
løpige rapporten, fikk Torill en aha-opp-
levelse:    
-  Vi så gjengangere i alle diagnoser: du
føler at du står veldig alene, at du er den
eneste som opplever at ting er vrange og at
du ikke blir forstått. Det er akkurat som
om den rapporten forteller om livet mitt
med Jan og Helene. Det var både godt og
vondt å se at andre har det likt. Samtidig
opplevde jeg at jeg har gjort mye riktig. Jeg
fikk en bekreftelse på at jeg må stå der jeg
står og være den jeg er. 
- Undersøkelsen viser bl.a. at tjenesteyterne
er villige til å møte deg, men de skaffer ofte
ikke nok kunnskap før det skal fattes ved-
tak i skole, NAV eller spesialisthelsetjenes-
ten. Det har noe med tid og ressurser å
gjøre, men ikke bare det. Tilfeldigheter var
også en gjenganger hos helsepersonell og
NAV – det går ikke an! Spesialisthelse-
tjenesten møter folk på ymse måter… Det
er helt klart at kompetansesentrene må
styrke spesialisthelsetjenesten, og de må
komme enda mer på banen også i forhold
til privatpersoner. Det gir en helt annen
tyngde å ha en fagperson i ryggen enn når
du står der alene. 

Og hva nå?
Forskningsrapportene ble presentert på
Helsedirektoratet 7. januar i år, og arbeids-
gruppen hadde oppfølgingsmøte på
Frambu dagen etter. Oppdragsgiveren
Helsedirektoratet, fagfolkene og brukerne
var hjertens enige i at rapportene ikke
måtte bli liggende i en skuff. 
Torill blir innimellom spurt om hun kan
tenke seg å holde foredrag rundt omkring.
Det er en oppgave som frister, samtidig
som hun må balansere med kravene
hjemme: 
-  Jeg får en og annen dytt, når jeg ser hvor
tragisk ting er. Noe av dette her er jeg skapt
til å gjøre. Men ingen må tro at jeg er over-
menneske som takler alt her i verden. Det
er viktig at man ikke kjører seg helt i senk,
noe har jeg en tendens til å gjøre. 
- Jeg har vært utrolig takknemlig for å ha
vært med på dette prosjektet og har fått en
helt annen trygghet på meg selv. Mitt håp
er at ting endrer seg med tiden, at folk har
ryggrad til å stå opp og ikke være redd for
å si fra om ting, og at det skal bli respektert.

Marianne Wieser og Torill Knutsen-Øy.

Torill og Jan Knutsen-Øy
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Hvor mange lever med en 
sjelden diagnose i Norge?
Det er behov for bedre tall for fore-
komsten av sjeldne diagnoser i Norge.
Dette går tydelig frem av første del av
forskningsprosjektet ”Sjeldne funk-
sjonshemninger i Norge”, som blant
annet peker på at det er vanskelig å få
gode tall ut av registrene som finnes. 

Prosjektet ble presentert av prosjektleder
og seniorforsker Lisbet Grut fra SINTEF
Helse i samarbeid med professor dr med
Arvid Heiberg (tidligere avdelingsoverlege
på Frambu og overlege i medisinsk gene-
tikk fra Rikshospitalet). 

I prosjektet har man sammenliknet data fra
en rekke offentlige registre med data fra
kompetansesentrene for sjeldne diagnoser
for å forsøke å få frem bedre tall når det
gjelder forekomst av sjeldne tilstander i
Norge.  

Vanskelig registrering
- Gjennom et langt liv som diagnostiker
har jeg erfart at man ikke alltid kan stole på
registrene, sa Arvid Heiberg, som etterlyste
økt fokus på hvorfor vi registrerer og hva
registrene skal brukes til.

Heiberg og Grut pekte på en rekke årsaker
til hvorfor registrene ikke gir gode nok tall
når det gjelder sjeldne diagnoser, for
eksempel: 

- Det medisinske kodesystemet ICD-10 er
ikke presist nok. 

- Noen diagnoser lønner seg mer enn
andre. Dette har hos en del ført til kreativ
registrering. 

- En rekke registre krever konsesjon og
informert samtykke fra alle som skal
registreres eller deres pårørende.

Undersøkelsen viser også manglende grad
av overlapp mellom registrene. Det fører
bl.a. til at ikke alle får de tiltakene og
stønadene de har behov for og krav på. 

Behov for bedre tall
Det viktigste funnet fra undersøkelsen er
derfor at det er behov for bedre tall for
insidens (antall diagnoser pr. år) og preva-
lens (antall definert etter andre kriterier, for
eksempel diagnoser pr. aldersgruppe) for
sjeldne diagnoser i Norge. 
Les mer på www.frambu.no.

Sjeldne brukere får ikke nødvendig
hjelp i det ordinære hjelpeapparatet 
Mange med sjeldne diagnoser opplever
seg som alene om sin situasjon og sine
problemer og behov. De fleste møter
også sjelden tjenesteytere som har kunn-
skap om deres sjeldne diagnoser. Dette
går klart frem av andre del av prosjektet
”Sjeldne funksjonshemninger i Norge”. 

Undersøkelsen tok utgangspunkt i åtte dia-
gnoser, deriblant to nevromuskulære til-
stander, Arthropgryposis multiplex con-
genita og Dystrofia myotonika.

I presentasjonen av rapporten pekte Lisbet
Grut, en av forfatterne, bl.a. på hvor for-
skjellig man kan bli møtt av hjelpeappara-
tet. Men ”sjeldne diagnoser” er ikke én
gruppe med mye felles:
- I våre intervjuer fant vi ut at folk er veldig
forskjellig fra hverandre, både mellom
ulike diagnoser og innen én og samme
gruppe. Intervjumaterialet vårt var derfor
vanskelig å håndtere i forhold til å si noe
felles om personer med sjeldne diagnoser,
forklarte Lisbeth Grut.

Forskerne fant likevel mange likhetstrekk,
for eksempel at mennesker med en sjelden
diagnose er nødt til å søke informasjon på
egen hånd. Intervjuobjektene forventer
ikke at enhver tjenesteyter skal kunne mye
om deres diagnose, men de forventer å bli
møtt med respekt når de formidler sin egen
kunnskap om diagnosen sin. Men ikke alle
tjenesteytere liker å bli lært opp av bru-
kerne sine. Rapporten viser også klart den
spesielle rollen pårørende har:

- Stakkars dem som har en sjelden diagnose
og ikke har pårørende! For mange er
avhengig av pårørende som kan støtte opp,
informere om diagnosen, kjempe for rettig-
heter, lære opp fagpersoner og følge med
slik at det ikke skjer noe feil, sa Lisbet
Grut.

Mulige forbedringspunkter
Funnene i undersøkelsen viser et klart
behov for forbedringer i ulike deler av tjen-
esteapparatet. Forskerne foreslår mulige til-
tak, bl.a. økt bruk av internett til fagutvik-
ling og kommunikasjon med brukere og
tjenesteytere, økt fokus på voksne og eldre
og hvordan brukerorganisasjonene kan
representere alle med diagnosen
Les mer på www.frambu.no

En vanskelig pasient
Leger og annet helsepersonell har for
lite kunnskap om hvilken betydning en
sjelden helsetilstand kan ha for annen
behandling. Det går frem av ny forsk-
ning om sykehusenes behandling av
pasienter med sjeldne medisinske til-
stander. 

Undersøkelsen ”En vanskelig pasient” er
utført av forsker Lars Grue ved Norsk insti-
tutt for forskning om oppvekst, velferd og
aldring (NOVA). Hans samtaler med pasi-
enter og leger viser blant annet følgende: 

Det er mangelfulle kunnskaper hos leger og
annet helsepersonell når det gjelder hvilken
betydning en sjelden helsetilstand kan ha
for annen behandling. 

Leger og annet helsepersonell har også for
stor tillit til og tro på egen kunnskap og
kompetanse. Mange pasienter rapporterte
at de opplevde å ikke bli hørt. 

Det er sviktende rutiner for kunnskaps-
overlevering på tvers av sykehus og mellom
avdelinger på samme sykehus når en pasi-
ent er innlagt. 

Det er mangel på kontaktperson ved inn-
leggelse. Ordningen med pasientansvarlig
lege fungerer dårlig. 

Det er for liten bruk av kompetansesentra
når en pasient med en sjelden tilstand leg-
ges inn eller er til behandling på sykehus.

Systemet med innsatsstyrt finansiering
(DRG) er for lite fleksibelt i forhold til pro-
sedyrer og liggetid. Økonomi kan komme
inn som en mulig forklaring for hvorfor
man gjør som man gjør i stedet for det man
kanskje burde gjøre.

NOVA Rapport 11/08 
En vanskelig pasient? Sykehusene og pasi-
enter med sjeldne medisinske tilstander. 
Les mer på www.frambu.no og
www.nova.no

Sjeldne funksjonshemninger i Norge
Del 1: Behov for kunnskap om 
insidens og prevalens
Mitchell Loeb og Lisbet Grut 
SINTEF Helse, Desember 2008

Del 2: Brukeres erfaringer med 
tjenesteapparatet
Den ”sjeldne” erfaringen dreier seg om en
opplevelse av å falle utenfor fagfolks
kunnskapsunivers.
Lisbet Grut, Marit Hoem Kvam 
og Jan-W. Lippestad
SINTEF Helse, Desember 2008
Les begge rapporter på www.sintef.no.

Care card 
Rikshospitalet har laget et eget kort med
viktig medisinsk informasjon om dia-
gnosen Dystrophia Myotonica ved
behandling av skade eller sykdom. 
Henvendelse: muskel@rikshospitalet.no
eller 90 79 61 28.
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Det kan søkes midler til små og kort-
varige prosjekt eller til prosjekt med var-
ighet på inntil tre år. Søkere kan være
fagpersoner, doktorgradstudenter, andre
som arbeider med eller har interesse for
Foreningen for Muskelsykes nevro-
muskulære diagnoser. Søknadene må
være innenfor Forskningsfondets for-
mål. 

Fondets formål
Formålet er å styrke kunnskapene om
muskelsykdommer og aktivt bidra til å
bedre muskelsykes livssituasjon. For å
oppnå dette kan enkeltpersoner og
institusjoner tildeles støtte til arbeid
med å:

• Finne årsaken til muskelsykdommer,
herunder grad av arvelighet

• Bedre diagnostiseringen
• Bedre den genetiske veiledningen til

muskelsyke og deres pårørende
• Utvikle behandlingsmetoder
• Fremskaffe kunnskap som kan bidra

til økt livskvalitet for muskelsyke og
pårørende

Tildelingen i 2009
For 2009 kan det tildeles ca kr 500.000.
Styret har i spesielle tilfeller anledning til
å tildele et høyere beløp. 

Underskrevet søknad sendes til:
Fondet for forskning om muskelsyk-
dommer
c/o Foreningen for Muskelsyke
Brynsveien 96, 1352 Kolsås
Kopi av søknaden sendes på e-post til
fondet@ffm.no. 

Nye krav til søknader finnes på
www.ffm.no eller fås ved å kontakte
sekretær Tone I. Torp på fondet@ffm.no 
eller 951 64 848. 

Søknadsfristen er 1. mai 2009. 

fra Fondet for forskning om muskelsykdommer
Søke økonomisk støtte

Tildelingen i 2008
Avkastningen for 2007 var den høyeste i
Forskningsfondets historie og resulterte
i en kraftig økning i tildelingene for
2008. 

”Kan fysioterapi basert på Bobath-kon-
septet påvirke gange og balanse hos
pasienter med muskeldystrofi?”
Søker: Kjellaug Øygard,
Fysioterapiavdelingen ved
Universitetssykehuset i Nord Norge
Innvilget: kr 80.000,-

”Alvorlig muskelsykdom, sjeldne dia-
gnoser – hvordan ivaretar norsk helse-
vesen kvaliteten i helhetlig perspektiv.”
Søker: Irene Lund, Nevromuskulært kom-
petansesenter, Universitetssykehuset i
Nord Norge
Innvilget: kr 32.960,-

”Spinocerebellære degenerative lidelser.
Epidemiologisk og genetisk studie.”
Søker: Jeanett Koht, Nevrologisk avdeling,
Ullevål Universitetssykehus
Innvilget: kr 50.000,-

”Molekylærbiologisk studie av FKRP-
relatert Limb Girdle Muskeldystrofi
type 2I (LGMD2I)”
Søker: Øyvind Nilssen, Genetisk avdeling,
Universitetssykehuset i Nord Norge og
Universitet i Tromsø.
Innvilget: kr 80.000,-

”Sykdomsfremkallende faktorer i serum
hos pasienter med Myasthenia Gravis.”
Søker: Fredrik Romi, Nevrologisk avdel-
ing, Haukeland Universitetssykehus
Innvilget: kr 40.000,-

”Landsdekkende samling for SMA-barn
på Rikshospitalet.”
Søker: Kirsti Almås, Lærings- og mest-
ringssenteret, Barneklinikken, Rikshospi-
talet
Innvilget: kr 27.116,- (fra midler avsatt til
informasjonstiltak)

”Årsaker til forhøyet kreatin kinase
(CK) i en normalbefolkning.”
Søker: Svein Ivar Bekkelund,

Nevromuskulært kompetansesenter,
Universitetssykehuset i Nord Norge
Innvilget: kr 120.000,-

”Hjemmerespiratorbehandling i Norge
– enkel pust – avansert behandling.”
Søker: Knut Dybwik, Dokotorgrad-
student, Nordlandsykehuset i Bodø
Innvilget: kr 200.000,- pr år i tre år for å
fullføre dr. philosgraden

”Utvikling av den helsefaglige delen av
FFMs nettside.”
Søker: Marianne Wieser, Inger Lund
Petersen og Line Wåler
Innvilget: kr 60.000,- (fra midler avsatt til
informasjonstiltak)

”Utsendelse av informasjon om
Forskningsfondet og FFM.”
Søker: Tone I. Torp
Innvilget: kr 13.200,- (fra midler avsatt til
informasjonstiltak)

”Diverse utgifter i forbindelse med
arbeid for ALS.”
Søker: Birger Bergmann Jeppesen,
Danmark
Innvilget: kr 35.000,-

”Defining of peptide-related pathway
to diagnose ALS.”
Søker: Eric Bisgaard Lien, Pediatrisk forsk-
ningsinstitutt, Rikshospitalet
Innvilget: kr 150.000,-

”Myasthenia gravis og effekter av anti-
stoffer fra pasienter i cellekultur.”
Søker: Geir Helgeland, Nevrologisk avde-
ling, Haukeland Universitetssykehus
Innvilget: kr 60.000,-

Miriam på landsdekkende samling for 
SMA-barn.
Foto: Ida Skonnord, Rikshospitalet.
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Kontakt med en medisinsk genetisk av-
deling på et tidlig tidspunkt kan også ha
betydning for planlegging av den videre
utredningen for å finne fram til en 
diagnose. 

Diagnose
Opplysninger om andre familiemedlem-
mer som har samme eller lignende sykdom
kan være avgjørende for å kunne stille en
riktig diagnose, eller skille mellom ulike
genetiske årsaker til tilsynelatende like til-
stander. En detaljert familiehistorie der
flere generasjoner inngår, er ofte en forut-
setning for genetisk utredning. Det foretas
en samlet vurdering av alle medisinske
opplysninger om pasienten og aktuelle
familiemedlemmer. 
De fleste sykdommene diagnostiseres ved
grundig klinisk undersøkelse og labora-
torieundersøkelser, og kan i mange tilfeller
bekreftes molekylærgenetisk (”DNA-
undersøkelser”). 
En diagnose på gennivå kan ha betydning
for oppfølging, og på sikt behandling. Den
kan ha relativt store konsekvenser for gjen-
tagelsesrisiko og måten det arves på.

Celle
Menneskekroppen består av ulike vev som
er bygget opp av celler. Til sammen har
hvert menneske flere milliarder celler.
Cellene i de fleste vev fornyer seg konti-
nuerlig gjennom hele livet. 

Arvestoffet DNA finnes først og fremst i
den enkelte cellens cellekjerne, som funge-
rer som et slags «kommandosenter».
Kroppens oppbygging og stoffskifte
bestemmes av DNA. Ved hver celledeling
kopieres arvestoffet fra en celle til dens
datterceller.

I cellene finnes også mitokondriene som
står for den viktigste energiproduksjonen.
De inneholder også litt DNA som bare
arves fra mor. 

Hovedregelen er at alle celler hos et men-
neske har samme DNA-innhold. 

Kromosomer
Arvestoffet DNA hos mennesket er fordelt
på 46 kromosomer, eller 23 kromosompar. 

Autosomene utgjør 22 kromosompar som
nummereres fra 1–22, det siste paret er
kjønnskromosomer. Kvinner har to X-
kromosomer og menn har X og Y.
Vanligvis arves ett kromosom i hvert par
fra moren og ett fra faren. 

Ved kromosomanalyse kan vi ved hjelp av
spesielle teknikker og farging av dyrkede,
levende celler (for eksempel hvite blod-

Genetikk 
for begynnere 

Mange nevromuskulære sykdommer er arvelige. Medisinsk genetiske avdelinger ved landets 
nevrologiske avdelinger tilbyr derfor samtaler med informasjon om arvelighet og fremtidsutsikter.

Denne artikkelen forklarer noen av begrepene du vil møte i en slik samtale. 

Av Marianne Wieser i samarbeid med genetiker Christoffer Jonsrud, medisinsk genetisk avd. UNN

Menneskekroppen er bygget opp av flere 
milliarder celler.

Hver celle har en kjerne som er et slag 
kommandosenter.

Cellekjernen inneholder 23 par kromosomer.

Kromosomene inneholder vårt arvestoff DNA.

DNA er lange, trådformete molekyler. 
I den enkeltes DNA er det kodet for en unik,
overordnet oppskrift eller arbeidstegning for
akkurat det mennesket.

Illustrasjoner: Thor Oliversen

Mitokondrier 
med eget DNA: 
cellens kraftverk 

Fig. 1 Celle med noen av bestand-
delene
Cellekjerne 
med 46 kromosomer 
(DNA)

Ribosomer: cellens
proteinprodusenter 

Cytoplasma: væske-
aktig substans, består
av opptil 90 % vann

Fig 2 Kromosomer
Kromosomene til en mann. 
Foto fra Universitetssykehuset Nord-Norge.
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legemer fra en blodprøve, celler fra en hud-
prøve og fostervannceller) undersøke
kromosomene i mikroskop. Det er bare
unntaksvis at undersøkelser av kromo-
somene vil kunne gi diagnosen ved
nevromuskulær sykdom. 

DNA
Arvestoffet vårt består av DNA
(”Deoxyribo Nucleic Acid”). I den enkeltes
DNA er det kodet for en unik, overordnet
oppskrift eller arbeidstegning for akkurat
det mennesket. DNA-sekvensen varierer
minimalt fra person til person, og små
variasjoner danner grunnlaget for de arve-
lige forskjeller vi ser mellom mennesker
(for eksempel hud- og øyenfarge eller blod-
type). 

Gen
Et gen (DNA-sekvens) er oppskrift for et
protein. Genene består av fire ulike bygge-
steiner kalt baser forkortet med bokstavene
A, C, T og G (se fig. 4). Basene er ordnet i
en bestemt rekkefølge, og denne rekke-
følgen er hemmeligheten bak den genetiske
koden. En bestemt baserekkefølge er opp-

skriften (”koder”) for et bestemt protein,
en annen baserekkefølge koder for et annet
protein, osv. 

Et gen kan gi opphav til flere proteiner 
eller varianter av proteiner. Forandringer i
baserekkefølgen til et gen kan gi forand-
ringer i produksjonen av proteinet som det
koder for. Et gen er for lite til å kunne sees
under mikroskopet. 

Det menneskelige genomet (fullstendige
arvemateriale) består av ca. 25.000 gener,
plassert på de 23 kromosomparene.
Mesteparten av kromosomene består av
DNA-sekvenser som ikke er gener og som
vi ikke vet betydningen av, og mange gener
koder ikke for proteiner, men RNA- 
sekvenser som deltar i regulering av andre
gener.  

Proteiner og enzymer
Våre muskler er bygget opp av ulike pro-
teiner. Proteiner kan ha oppbyggingsmes-
sige (strukturelle) eller stoffskiftemessige
(funksjonelle) oppgaver. Det finnes over
100 000 ulike proteiner hos mennesket. 

Enzymer er spesialiserte proteiner som 
deltar i de kjemiske reaksjonene som til
sammen utgjør stoffskiftet. 

Endringer i DNA (det vil si endringer i ett
eller flere gener) kan altså forårsake end-
ringer i proteinproduksjonen (se fig. 5),
som kan medføre forandringer i organis-
mens oppbygging og/eller stoffskifte. 

Mutasjon
En forandring i arvestoffet (DNA) kaller vi
en mutasjon. Den kan være årsak til syk-
dom, eller en normalvariant med eller uten
betydning. Mutasjoner kan være nyopp-
ståtte hos en person som er den første i
familien, eller de kan arves fra en eller
begge foreldre. Livet på jorda hadde ikke
utviklet seg uten at arvestoffet var utsatt for
mutasjoner. 

Når en mutasjon er årsak til sykdom, 
kaller vi den gjerne en genfeil. Mutasjoner
varierer i omfang, fra for eksempel tap av
eller bytte av en eneste base i et gen, til tap
av flere nabogener. Mutasjoner oppstår
stadig i kroppen, og kan påvirkes av ytre
påvirkninger (for eksempel solstråler,

Gen T     
C     

A     G     

Fig. 4Fig.3

Fig 3. Arvestoffet DNA
DNA er lange, trådformede molekyler. To komplementære DNA-tråder er
tvunnet om hverandre og danner en dobbelspiral, en DNA-dobbelheliks. DNA
er kveilet opp i kromosomer.

Fig. 4 Baseparene på genene  
Baseparene på DNA-dobbelheliksen. Legg merke til at A bare er bundet til T
på motstående tråd og C bare bundet til G på motstående tråd. 

Fig 5 Fra DNA til protein 

DNA-tråden åpner seg og lager en kopi, kalt mRNA (messenger RNA), bud-
bringer RNA. DNA-tråden går sammen igjen og RNA-tråden frigjøres.

I cellekjernen: I cellen:

Ribosom

mRNA

mRNA mRNA forlater cellekjernen 
og fester seg ved et ribosom som 
lager proteiner på grunnlag av
mRNA’s oppskrift (proteinsyntese).



radioaktivitet eller kjemikalier). Vårt DNA
har imidlertid en stor evne til å oppdage og
reparere slike feil.

Gentesting
Molekylærgenetiske undersøkelser er un-
dersøkelser av DNA og kalles ofte
gentesting eller DNA-testing. Vanligvis
leter vi etter mutasjoner i kjente gen, og vi
får bare svar på det vi leter etter. Dette for-
utsetter at de medisinske opplysningene og
familieopplysningen gir mistanke om
mutasjoner i ett eller få kjente arveanlegg. 

Leting etter en mutasjon kan sammenlig-
nes med forsøket på å finne en skrivefeil i
et leksikon på 46 bind. 

Muligheten for å kunne bekrefte en klinisk
mistanke molekylærgenetisk varierer
betydelig, og det endrer seg raskt. I 2007
var status som følger: 

• Over 95%: Facio-Scapulo-Humeral
muskeldystrofi (FSHD), Kennedy syk-
dom og Oculo-pharyngeal muskel-
dystrofi. 

• Over 90%: Spinal muskelatrofi type 1, 2
og 3. 

• 70 - 95%: Duchenne og Becker muskel-
dystrofi.  

• Sjeldnere: Charcot-Marie-Tooth (CMT)
og Limb-Girdle muskeldystrofi (LGMD)
(forutsetter at undersøkelser av muskel-
biopsi gir mistanke om en spesifikk 
undergruppe av LGMD. Unntaket er
LGMD type 2I som skyldes mutasjoner
i FKRP-genet. I løpet av de siste årene er
det påvist at LGMD2I utgjør en relativt
stor del av LGMD-gruppen i Norge, og
det er relativt enkelt å undersøke for
dette.)

Vi må likevel huske på at mange tilstander
og egenskaper ikke skyldes et enkelt gen,
men et komplisert samvirke mellom flere
gener. Det er mange eksempler på at per-
soner med samme genfeil kan vise store
forskjeller i hvordan dette arter seg, også
innad i den enkelte familie. 

Genterapi
I løpet av de siste årene har det blitt gjort
mange forsøk med forskjellige former for
genterapi. Ennå gjenstår mye forskning før
vi kan regne med at dette blir etablerte til-
bud til den enkelte.

Arvegang
Autosomal dominant arvegang
Ved autosomal dominant arvegang har
barnet arvet en mutasjon fra en av for-
eldrene, eller det er oppstått en nymutasjon
hos barnet på et meget tidlig utviklings-
trinn (for eksempel under dannelse av det
befruktede egget). Mutasjonen av det ene
genet er tilstrekkelig til å framkalle til-
standen eller sykdommen og dominerer
over det normale genet. 

Autosomal dominant arvegang betyr at
arveegenskapene vanligvis vil være til stede
i hvert slektsledd, og rammer i lik grad
menn og kvinner. Eksempler: Dystrofia
myotonica og de fleste Charlot-Marie-
Tooth sykdommene. Noen sykdommer
(f.eks. dystrofia myotonica) har en tendens
til å bli verre jo flere slektsledd mutasjonen
har passert. Dette fenomenet kalles ante-
sipasjon og er forårsaket av ustabile muta-
sjoner. 

Hos personer med FSHD har rundt 80%
arvet den aktuelle mutasjonen fra en av for-
eldrene, mens de øvrige har en nyoppstått
mutasjon. Enten forandringen er nyopp-
stått eller nedarvet, vil den kunne gis videre
til egne barn. Hvert barn har 50 prosent
sjanse for å få sykdommen, men ofte med
betydelig variasjon, og 50 prosent sjanse
for å være frisk.   

Autosomal recessiv arvegang
Autosomal recessiv arv kalles også vikende
eller skjult arv. Når den sykdomsfremkal-
lende mutasjonen er til stede i bare ett av
genene i et gitt genpar, viker det for (er
recessivt i forhold til) det normale genet, og
personen er frisk. Eksempler: Spinal
muskelatrofi, de fleste Limb-Girdle
muskeldystrofier, kongenitte myopatier og
Friedreich ataksi.

Foreldrene er som oftest selv friske, men er
sykdomsbærere. Alle mennesker er bærere
for flere alvorlige sykdommer med auto-
somal recessiv arvegang, Men sannsynlig-
heten for at begge foreldrene er bærere for
den samme sykdommen er liten, forutsatt
at bærerfrekvensen i befolkningen er lav.
Dersom de er i slekt med hverandre, øker
risikoen noe. 

Sykdommer som følger slik arvegang opp-
står ofte hos flere i en søskenflokk uten 
at det er tilsvarende sykdom hos andre
familiemedlemmer. 

Slike sykdommer rammer gutter og jenter
likt. Hvert barn foreldrene får sammen, har
25 prosent sjanse for å få sykdommen, 50
prosent sjanse for å være frisk bærer som
foreldrene, mens 25 prosent ikke blir 
bærere av sykdommen.

Kjønnsbundet arv 
X-bundet arvegang gjelder arveegenskaper
som er lokalisert på X-kromosomet. Gutter
har bare ett X-kromosom (arvet fra mor)
og vil som regel få sykdommen i mest
uttalt grad. Jenter vil ofte bli friske arve-
bærere eller kan ha lette symptomer på syk-
dommen. Unntaksvis kan jenter få syk-
dommen i like uttalt grad som gutter.

frisk 
farfar 

frisk 
farmor

frisk 
morfar 

syk far frisk mor 

frisk 
mormor

frisk 
farfar 

frisk 
farmor

frisk datter
bærer

frisk 
datter

syk 
sønn

frisk
sønn

frisk 
morfar 

frisk mormor
bærer

frisk
far 

frisk mor
bærer

syk 
sønn 

syk
datter

frisk 
sønn 

frisk 
datter

frisk far 
bærer

frisk mor 
bærer

syk 
sønn

frisk datter
bærer

frisk 
datter

frisk sønn
bærer

Fig 9 Kjønnsbunnet arv 
X-bunnet arvegang, illustrert ved Duchenne
muskeldystrofi, DMD.

Fig 7  Autosomal dominant arvegang
Sønn/far (mellomgenerasjonen)  er syk pga.
nymutasjon.
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Nymutasjon

Fig. 8 Autosomal recessiv arv 
Illustrert ved SMA (Man regner med at det fore-
kommer nymutasjoner hos 1 % av dem som får
diagnosen SMA).
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Eksempel: Duchenne og Becker muskel-
dystrofi, X-bundet Emery Dreyfus muskel
dystrofi, Kennedy sykdom og X-bundet
Charcot-Marie-Tooth sykdom. 

Hos et foreldrepar hvor for eksempel
kvinnen er bærer av Duchenne muskel-
dystrofi vil hvert guttebarn ha 50 prosent
sjanse for å få sykdom og 50 prosent sjanse
for ikke å få den. Hver datter vil ha 50 pro-
sent sjanse for å være bærer og 50 prosent
sjanse for ikke å være bærer av det aktuelle
genet. 

Nymutasjonsraten ved DMD er høy. Ca.
en tredel er den første i familien, men
mutasjonen kan ha oppstått hos gutten,
moren eller i tidligere generasjon.

Alle døtre av menn med en X-bundet 
sykdom vil bli bærere, mens guttene arver
Y-kromosomet fra far og er friske.   

Mitokondriene er cellenes ”kraftstasjo-
ner”. Cellene innholder mange mitokon-
drier, og disse inneholder eget DNA
(mtDNA). mtDNA koder for noen av
bestanddelene i mitokondriene, men de
fleste kodes fra kjerne-DNA. En eggcelle
inneholder store mengder mitokondrier,
mens sædcellens mitokondrier vanligvis
ikke blir med ved befruktningen. Det betyr
at arvelige mutasjoner i mtDNA bare kan
arves fra mor. 

Sykdommer som skyldes mutasjoner i
mtDNA er ofte preget av en meget stor
variasjon også innad i den enkeltes søsken-
flokk og familie, og kan gi mange symp-
tomer, f.eks. fra hjerne og nervesystem,
hørsels- og synsproblemer, muskel-
symptomer, nyresykdom, diabetes og
hjertesykdom (hjertesvikt og rytmefor-
styrrelser). Etter hvert kjenner man til sta-
dig flere sykdommer som gir nedsatt mito-
kondriefunksjon på grunn av mutasjoner i
cellekjernenes DNA. Friedreich ataksi er et
eksempel på dette.

Genetiske undersøkelser og
Bioteknologiloven 
Medisinsk bruk av bioteknologi på men-
nesker dekkes av ”Lov om human-
medisinsk bruk av bioteknologi m.m”
(Bioteknologiloven). Loven omfatter assi-
stert befruktning, forskning på befruktede
egg og kloning, fosterdiagnostikk, gene-
tiske undersøkelser av fødte og genterapi
m.m. Kapittel 5 handler om genetiske
undersøkelser av fødte.

Her skiller loven bl.a. mellom 
a) diagnostiske tester av syke
b) presymptomatiske, prediktive og bærer-

diagnostiske tester av friske

Gentesting som faller inn under gruppe b)
er strengt lovregulert, for her snakker vi om
gentesting av friske personer. Det er stor
forskjell på om en syk person blir testet for
å kunne få en diagnose og om en helt frisk

person ønsker å teste seg for å få vite noe
om fremtidig risiko for sykdom hos seg selv
hos fremtidige barn. 

Friske personer som ønsker å teste seg, skal
ha genetisk veiledning om hva testingen
innebærer, og de må gi skriftlig samtykke
til testingen, såkalt informert samtykke. 

Diagnostisk test
Ved en diagnostisk test gir undersøkelsen
svar på evt. bekrefter allerede oppstått syk-
dom eller tidlige symptomer på sykdom. 

Presymptomatisk test 
Presymptomatisk testing kan påvise om
man vil utvikle bestemte sykdommer i
fremtiden. 

Det er opp til den enkelte å bestemme om
en ønsker å få slike opplysninger. Den pre-
symptomatiske testen kan vanligvis ikke gi
svar på når sykdommen bryter ut eller
hvordan sykdommen vil utvikle seg. 

Prediktiv test
Ved prediktive tester anslås fremtidig risiko
for å utvikle bestemte sykdommer. For
eksempel kan en bestemt genfeil gi en
betydelig økt risiko for å utvikle kreft. Selv
om risikoen er høy, er det ikke alle som blir
syke av det påviste sykdomsanlegget. 
Ved prediktive og presymptomatiske tester
skal alle ha tilbud om veiledning før/under
og etter prøven. Det er hele tiden mulig å
trekke seg fra undersøkelsen, eller eventuelt
utsette svarsamtalen til et mer egnet tids-
punkt. 

Bærerdiagnostisk test  
Med genetiske bærerdiagnostiske under-
søkelser menes genetiske undersøkelser for
å påvise eller utelukke bæreranlegg for
arvelige sykdommer som først viser seg i
senere generasjoner.

Bruk av genetiske opplysninger 
I følge bioteknologiloven (§ 5-8) er det –
med noen få unntak - forbudt å ”be om,
motta, besitte, eller bruke” genetiske opp-
lysninger. Dersom genetiske opplysninger
skal benyttes til forskningsformål må den
opplysningene gjelder ha gitt samtykke til
dette.       

Oppsøkende genetisk informasjonsvirk-
somhet (§ 5-9)
Helsepersonell har med noen få unntak i
følge loven ikke adgang til å informere
berørte slektninger om arvelig sykdom i
familien (”oppsøkende genetisk virksom-
het”). Når det er dokumentert at en person
har, eller er disponert for en arvelig syk-
dom, bestemmer de selv om de vil infor-
mere berørte slektninger om dette. 

Preimplantasjonsdiagnostikk
Der det foreligger en kjent risiko i svanger-
skapet, dvs en alvorlig arvelig sykdom uten
behandlingsmulighet – slik det er med
mange muskelsykdommer - er det mulig å
henvende seg til en genetisk avdeling og be

om PGD (Preimplantasjonsdiagnostikk) i
neste svangerskap. Forutsetningen er van-
ligvis at genfeilen er kjent. Man søker
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda om å
få utført PGD.
(www.klagenemnda.no/pgd-nemnda/)
Nesten alle har hittil fått innvilget søkna-
den sin. 

Ved PGD befruktes flere egg utenfor liv-
moren og undersøkes for å se om de har
den aktuelle arveforandringen. Under-
søkelsen gjøres i utlandet, bl.a. i Sverige.
PGD forutsetter hormonstimulering for å
få mange nok egg. Det er ikke alltid prøve-
rørsbefruktning lykkes, og behandlingen
må ofte gjentas. 

Genetisk veiledning
Genetisk veiledning er en samtale hvor
familiemedlemmer som har risiko for en
arvelig sykdom får informasjon om syk-
dommens konsekvenser, sannsynligheten
for at de vil utvikle sykdommen eller at den
nedarves, og hvilke tiltak som kan iverk-
settes. Spørsmål om arvelighet av en til-
stand i familien kan være svært kompli-
serte: Det kan dreie seg om muligheter for
genetisk testing, risiko for familiemed-
lemmer og fosterdiagnostikk. 

I forbindelse med genetiske undersøkelser
får alle tilbud om genetisk veiledning. I en
slik veiledningssamtale tar man opp even-
tuelle konsekvenser et testresultat vil kunne
gi, samt hvordan selve undersøkelsen eller
prosedyren foretas. Veiledningen er ikke
direkte rådgivende i forhold til om man
bør gjennomgå undersøkelsen eller ikke.
Man bestemmer seg etter veiledningen om
man ønsker tilbudet eller ikke. Mennesker
har ulike ønsker og behov og den enkelte
foretar valg ut fra egne vurderinger. 

Henvisning
Alle leger kan henvise personer og familier
til veiledning ved landets avdelinger for
medisinsk genetikk ved Rikshospitalet,
Ullevål sykehus, Haukeland sykehus,
Universitetssykehuset Nord-Norge, St.
Olavs Hospital og Sykehuset Telemark. 

Hvem gir genetisk veiledning?
Genetisk veiledning gis av helsepersonell
som er spesielt kvalifisert til denne typen
arbeid som regel i tilknytning til medisinsk
genetiske avdelinger. 

Denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av
informasjon på nettsidene til Frambu
(Arvid Heiberg), Bioteknologinemnda, Avd.
for medisinsk genetikk, Haukeland
Universitetssykehus, Nevromuskulært kom-
petansesenter, UNN, Rikshospitalet og
Helsedirektoratet. 

Kontaktperson: 
Rune Østern
Medisinsk genetisk avdeling, UNN
9038 Tromsø
Rune.Andre.Helland.Ostern@unn.no
Telefon: 77 64 54 10
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De som kommer til genetisk veiledning har
gjerne mange spørsmål, og sentrale tema i
veiledningen er blant annet.

Er det arvelig?
Hvilke konsekvenser får det for meg og for
mine barn?
Hvilken hjelp kan vi få?

Omsorg og støtte
Familier og familiemedlemmer har ulike
forutsetninger for og forventninger til
genetisk veiledning. De har ulik erfaring
med sykdom og risiko for sykdom i 
familien.

Et gravid par som er henvist til samtale
etter et ultralydsfunn der funnet kan indi-
kere kromosomavvik, har andre behov og
et helt annet utgangspunkt for en veiled-
ning enn et familiemedlem der det er kjent
arvelig sykdom i familien. Foreldre til barn
der barnet gradvis har blitt syk, og som har
vært til flere utredninger kan kjenne på en
lettelse over å endelig ha fått en diagnose,
selv om barnet har dårlige leveutsikter.
Andre opplever at de endelig får den hjelp
de trenger, fordi noen har kjennskap til
barnets sykdomsutvikling og kan ta tak i
det som er de spesifikke behovene deres
barn vil ha for hjelp og oppfølging. Å for-
midle kontakt med andre foreldre i samme
situasjon er for mange til stor hjelp.
Eksemplene ovenfor illustrerer noe av
essensen i veiledning, omsorg og støtte.

Veiledning
Begrepet veiledning er et godt begrep. Jeg
ser ofte at rådgiving og veiledning brukes
om hverandre når det er snakk om genetisk
veiledning. Personlig gjør jeg et skille mel-
lom de to og bruker konsekvent begrepet
veiledning i veileder/pasient forholdet. Jeg
gir ikke råd, men samtalen skal føre til at
den andre kan ta valg en kan leve med. Det
stiller krav til meg, til samtalens innhold og
en evne til å høre hva som blir sagt, og å
spørre om jeg har forstått. Tror vi at andre
kan ta valg ut fra egne forutsetninger, er
samtalen viktig. 

Jeg har en type kunnskap som den andre

etterspør, og den andre har kunnskap jeg
trenger å vite noe om for å kunne formidle
dette. Genetikk er ikke enkelt, risiko for
sykdom og eventuelt dårlige leveutsikter er
noe enkelte blir nødt til å leve med. Dette
setter i gang tankeprosesser, og enkelte
ganger er det nødvendig med flere samtaler
og oppfølging via telefon. På den måten
skiller ikke genetisk veiledning seg fra
annen virksomhet innen helsevesenet.

Familien
Det spesifikke i vår virksomhet er at vi
befatter oss med arvelige sykdommer og
dermed familien. Veiledning til ett familie-
medlem fører ofte til at andre familiemed-
lemmer ber om veiledning.

I tillegg til å ha ansvaret for fosterdia-
gnostikk, veileder jeg familier som har
arvelig kreftsykdom. I familier der en har
påvist en genfeil, vil flere be om å bli testet,
også friske familiemedlemmer. Dette er
prediktiv testing og familiemedlemmer har
ulikt utgangspunkt for testing. En kvinne
der mormor, mor og mors søstre har hatt
bryst eller eggstokkreft kan i veiledning si
at ”vi er klar over at det må være en genfeil
i vår familie”, og blir ikke overrasket over at
det påvises en genfeil. De får et svar på
hvorfor. Er familien stor, og det er lite kon-
takt mellom familiemedlemmer, kan det i
en annen gren av familien komme som en
overraskelse at det påvises en genfeil. I slike
tilfeller er utgangspunktet for veiledning
annerledes, og resultatet av undersøkelsen
kan utløse andre reaksjoner.

Ny graviditet?
Der et barn har en progredierende sykdom
og barnet er det eneste med denne tilstand-
en i familien, er det av betydning for for-
eldrene å få vite årsaken. Det kan ha betyd-
ning for senere svangerskap. Selv om det er
en nyoppstått genfeil, nymutasjon, hos
barnet, vil foreldrene få tilbud om foster-
diagnostikk i senere svangerskap.

I de tilfellene der mor kan være bærer av
Duchenne muskeldystrofi (X-bunden syk-
dom), har dette betydning for seinere
svangerskap og foreldrene tilbys fosterdia-

gnostikk. Å gjennomgå nye undersøkelser,
og å vente på svar, kan for mange være en
ytterligere belastning

Arv er tilfeldig
Jeg synes det er viktig å ikke legge stein til
byrden for mennesker som har arvelig syk-
dom i familien. Det er ingen mor eller far
som gir et sykdomsgen videre. Barna arver
eller arver det ikke. 

Måten vi omtaler arvegang på i veiled-
ningen er viktig. Jeg erfarer ofte at utgangs-
punktet for foreldre for å teste seg er tan-
ken på barna og barnas framtid. De ønsker
å la seg undersøke for sine barn. I en søsk-
enflokk er det noen som arver genfeilen og
andre ikke. Det kan synes banalt, men det
er like fullt viktig å understreke at det er til-
feldigheter som rår. 
Vi er så vant til å årsaksforklare sykdom.
Ofte forklarer vi sykdom pga. egen livs-
førsel, feil vi har gjort, noe som kan skape
skyldfølelse. I de fleste tilfellene er det til-
feldigheter og uflaks. 
Foreldre som har fått barn med f.eks
kromosomavvik, der det er lav risiko for
gjentakelse i seinere svangerskap, må få vite
at dette ikke skyldes dem, men at dette var
noe som oppsto uten at noen skal lastes for
det.

Det angår fremtiden
Når noen får beskjed om arvelig eller
genetisk sykdom, får man en beskjed som
angår fremtiden. Hvordan fremtiden vil
arte seg, vet vi ingenting om. Det er livets
realiteter, og det blir vi alle kastet ut i. En
diagnose kan være en lettelse, endelig har vi
fått et navn, endelig kan vi få hjelp. Vi kan
treffe andre likesinnede.
For andre blir verden snudd fullstendig på
hodet. En må nyorientere seg, finne andre
løsninger og legge om livet. 

Det å være genetisk veileder byr på mange
utfordringer. Hvis en kan bidra til at
mennesker går fra vår avdelig med opple-
velsen av å ha blitt sett, hørt og ivaretatt
selv om vi ikke kan gjøre noe med den bak-
enforliggende årsaken er hensikten med
veiledningssamtalen oppnådd.

Møte med en 
genetisk veileder

Bente Guntvedt er genetisk veileder ved Medisinsk genetisk avdeling 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Om arbeidet sitt sier hun: - Vi ønsker å bidra til at mennesker

går fra vår avdelig med opplevelsen av å ha blitt sett, hørt og ivaretatt. 



MUSKELNYTT 1 • 2009 13

Den som vil lese mer, henvises til lære-
bøker i medisinsk genetikk, for
eksempel for den videregående skolen.
Videre kan man finne informasjon om
genetiske og etiske problemstillinger
på internett.  

Foreningen for Muskelsyke ikke er
ansvarlig for innholdet på lenkene som
er oppført.

www.lovdata.no/all/hl-20031205-
100.html
Lov om humanmedisinsk bruk av 
bioteknologi m.m. (LOV 2003-12-05 
nr 100, bioteknologiloven).

www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tem
a/bioteknologi.html?id=11717
Tema bioteknologi på hjemmesiden til
Helse- og omsorgsdepartementet

www.bion.no
Hjemmesiden til Bioteknologinemnda

www.helse-bergen.no/avd/medgen/
Hjemmesiden til Senter for medisinsk
genetikk og molekylærmedisin ved
Haukeland Universitetssykehus, Bergen.
Generell informasjon om ulike emner
relatert til arvelig sykdom.

https://forum2.ihelse.net/genetiske-
analyser/default.aspx
Norsk portal for medisinsk-genetiske
analyser med oversikt over de medisinsk-
genetiske analysene som til enhver tid
utføres i Norge.

www.frambu.no 
se under tema – genetikk eller
www.frambu.no/modules/diagnoser/
diagnose.asp?iDiagnoseId=162&iPageId
=12452

Utenlandske nettsider
http://genomics.energy.gov/
Informasjon om Human Genome
Project

www.accessexcellence.org/AB/GG/
The National Health Museum (USA) -
Access Excellence, undervisningspro-
gram med gode illustrasjoner til viktige
emner innen genetikk og bioteknologi.

www.accessexcellence.org/AE/AEPC/
NIH/index.html
Informasjon om genetikk og gentester 

Publikasjoner fra
Bioteknologinemnda

Arv og Genetikk
Temaark om arvestof-
fet og celler og hvordan
genetisk informasjon
overføres fra genera-
sjon til generasjon.

Fosterdiagnostikk
Ved fosterdiagnostikk kan en undersøke
fosteret i livmoren for å se om det har
sykdom eller utviklingsavvik. En kan
også beregne risikoen for at det barnet
den enkelte kvinna bærer, har sykdom
eller utviklingsavvik. Tilbudet om foster-
diagnostikk er avgrenset til kvinner som
oppfyller visse kriterier. Kvinner som kan
få tilbudet, skal ha informasjon og rett-
ledning, og kan så velge om de vil ta i
mot tilbudet.

Etisk argumentasjon om bioteknologi
Temaark om hvordan man kan argu-
mentere om etiske spørsmål som dukker
opp i kjølvannet av moderne biotekno-
logi, hva som kjennetegner etiske spørs-
mål generelt, og hvilke krav som stilles til
god argumentasjon og ulike typer etiske
argumenter.

Genteknologi på
naturfagrommet
Temaark om noen av
basismetodene i gen-
teknologi som kan
utføres i naturfagrom
på skoler. 

Gentesting av
befruktede egg

Fra omtalen av
temaarket:
Gentesting av be-
fruktede egg (pre-
implantasjonsdia-
gnostikk – PGD)
kan brukes for å for-

sikre seg om at en kvinne blir gravid med
barn som ikke har en bestemt sykdom.
Når vi begynner å undersøke det ufødte
liv på denne måten, kommer vi borti en
rekke etiske problemstillinger. Her skal
vi se på noen slike problemstillinger.
Først skal vi se på hvordan man utfører
PGD i praksis.

Bestilling 
av rapporter og debatt- og informa-
sjonshefter fra Bioteknologinemnda:
www.bion.no/publikasjoner.shtml

Litteratur- og netthenvisninger

Medisinsk genetiske avdelinger i Norge

Rikshospitalet
Avd. for medisinsk genetikk 
0027 Oslo
Telefon 23 07 55 80  
Telefaks 23 07 55 90

Sykehuset Telemark HF
Enhet for medisinsk genetikk
Tlf 35 00 31 46 Fax 35 00 31 05
Ulefossveien, 3710 Skien
www.sthf.no/omST/232/314/Labora
toriemedisin/Medisinsk-genetikk/

Ullevål Universitetssykehus 
Institutt for medisinsk genetikk/avd. 
for medisinsk genetikk
P.B. 1036, Blindern, 0317 Oslo
Telefon 22 11 98 60

Haukeland Universitetssykehus 
Avd. for medisinsk genetikk 
5021 Bergen
Telefon 55 97 54 75  
Telefaks 55 97 54 79

Universitetssykehuset Nord-Norge
Medisinsk genetisk avdeling 
9038 Tromsø
Telefon 77 64 54 10  
Telefaks 77 64 54 30

St. Olavs Hospital 
Seksjon for medisinsk genetikk 
(og kontortjenester), 7006 Trondheim
Telefon 73 86 97 87  
Fax: 73 86 97 60

Genetisk utredning og veiledning i forhold til muskelsykdommer foregår ved følgende medisinske avdelinger: 
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FAGINFORMASJON

Nevromuskulært kompetansesenter - Universitetssykehuset Nord-Norge

Fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer
24. - 25.juni 2009 i Tromsø

Arrangementet avholdes på Raddison
SAS hotellet midt i sentrum av byen.

Program
Onsdag 24.juni: plenumsdag
Tema: 
Nyheter
Skandinaviske referanseprogram - 
skandinavisk samarbeid
Hva er norske retningslinjer
Respirasjonsstøtte
Nasjonalt muskelregister et år etter opp-
start 

Torsdag 25.juni: tre paralleller
1. Brukeropplæring i samarbeid med LMS

(Opplæringskurset starter fra og med
lunsj dagen før)

2. Rehabiliteringsworkshop
3. Diagnostiskworkshop

Forelesere
Vi satser på en bred skandinavisk profil på

konferansen. I tillegg til minst tre meget
kjente foredragsholdere fra utlandet blir
den faglige spisskompetansen fra hele
Norge representert. 
Foreleserne er ikke 100 % avklart ennå,
men disse tre vil i hvert fall være til stede: 

Dr. Michelle Eagle
Rådgivende fysiotera-
peut
Muskelsenteret i
Newcastle upon Tyne

Dr. John Vissing
Prof., overlege, dr. med.
Nevromuskulær 
klinikk og forsknings-
enhet, Nevrologisk
avdeling Rigshospi-
talet, Universitetet 
i København

Dr. Thomas Sejersen
Nevromuskulært team 
Barneavdeling og
Senter for molekulær-
medisin 
Karolinska Institut,
Stockholm

Det blir en spennende fagkonferanse. Hold
av datoene allerede nå!
Mer informasjon legges ut på NMKs web-
sider www.unn.no/nmk i løpet av mars.

Irene Lund
Nevromuskulært kompetansesenter
Programkomiteen
Tlf. 77 62 72 17
e-post: nmk@unn.no

Nevromuskulært kompetansesenter
(NMK) og Lærings- og mestringssenter-
et ved UNN inviterer til mestringstil-
bud/pasientopplæring for voksne med
progredierende nevromuskulær sykdom. 
Opplæringstilbudet arrangeres ved Rad-
dison SAS-hotellet, som ligger midt i
Tromsø sentrum (sjekk linken: 

http://www.radissonsas.com/g_no_sk_b
rand_toszh) samtidig som Fagkonferanse
om nevromuskulære sykdommer 2009
arrangeres samme sted.

Tema
Muskelregisteret
Andre nyheter 
Respirasjonsstøtte
Mestring av hverdagen.

Har du lyst å delta?
Ta kontakt med NMK 
(e-post: nmk@unn.no 
eller telefon 77 62 72 17) så vil vi sende
deg påmeldingsskjema. 

Du må være over 18 år, ha en progredi-
erende nevromuskulær sykdom selv eller
være samboer/ektefelle/pårørende til per-
son med nevromuskulær sykdom, hen-
vises av lege og sende inn påmeldings-
skjema med opplysninger om spesielle
behov for assistanse, romtilpassing,
transport etc. 

Det inngår 1 overnatting fra 24.- 25.juni
i kurspakken. Personer som har behov
for HC-rom kan bli innkvartert i andre
hoteller i kort avstand fra Raddison SAS-
hotellet.

Hva koster det?
Det er en egenandel for deltakere på 
kr. 280 pr deltaker i kurset. 
Egenandel for transportutgifter er 
kr. 250. 
Begge deler føres på egenandelskort.

Påmeldingsfrist: 1.mai
Det vil være begrensning av antall del-
takere. Pårørende kan også melde seg på
som ledsagere.

Brukerkurs kombinert med Fagkonferanse
i Tromsø 24. – 25.juni 2009

Tannhelse ved
fremadskridende 
tilstander 
TAKO-senteret har spesialkompetanse
om forhold i og rundt munnen for en
rekke sjeldne diagnoser. I april og mai
arrangerer senteret videokonferanse om
fremadskridende tilstander og om oral-
motorikk. 
Fremadskridende tilstander: 
onsdag 22. april 2009 
Oralmotorikk: onsdag 27. mai 2009 
Mer informasjon: www.lds.no, TAKO
Kilde: www.frambu.no

Voksenliv med spinal
muskelatrofi 
Hvordan lever voksne med spinal
muskelatrofi type II i Danmark?
Hvordan bor de? Har de utdannelse?
Jobber de? Hvordan er hverdagen
deres? Har de venner og kjæreste?
Hvordan står det til med økonomien?
Hva tenker de om fremtiden? Dette er
noen av spørsmålene tre fjerdedeler av
alle med diagnosen i Danmark har
svart på i en stor, ny undersøkelse.
www.rcfm.dk/forskning-udvikling/
voksenliv-med-sma-ii/
Kilde: www.frambu.no
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«Fyrbøter» enzym
Creatin kinase er viktig i energiomsetnin-
gen i kroppens celler og spesielt i muskel-
cellene. 
Enzymet er en slags ”fyrbøter” som gjør at
brenselstoffene i muskelcellene kan
omdannes til energi, og er med å gjøre det
mulig for muskulatur å trekke seg sammen.
CK er den viktigste diagnostiske markøren
i blodet ved mistanke om muskelsykdom
(myopati) hos pasienter. 

Høy CK-verdi – mange årsaker
Det er imidlertid flere tilstander og syk-
dommer som er assosiert med å ha forhøy-
et CK-verdi i blodet. Andre årsaker kan
være skade eller trykk på muskulaturen,
hard trening, hjertesykdom, bruk av
kolesterolsenkende medisiner og en del
hjertemedisiner. I tillegg kan langvarig
infeksjoner, sykdom i skjoldbruskkjertel og
langvarig alkoholbruk gi forhøyet CK-
verdi. Det er også en del som har høy CK-
verdi uten at man finner noen årsak ved
vanlig legeundersøkelse og blodprøver.

I alt ca. 13000 personer har deltatt i
Tromsø-undersøkelsen hvor de bl.a. har
svart på spørsmål om muskelsymptomer og
forekomst av muskelsykdommer i slekten.
I tillegg til å måle verdien av CK har de
også gjort en utvidet blodprøveutredning. 

Muskelsymptomer vanlig
Symptomer fra skjelettmuskulatur er svært
vanlig forkommende i den generelle
befolkning, men kun hos et mindretall av
pasientene vil selv en utvidet utredning
kunne avdekke muskelsykdom. Fordi
kunnskapen om muskelsykdommer i
befolkningen fortsatt er begrenset, opple-
ver man ikke sjeldent at personer med
muskulære symptomer og samtidig forhøy-
et CK-verdi forblir udiagnostisert. Det er
derfor av stor verdi å tilegne seg mest mulig
kunnskaper om dette muskelenzymet, og
særlig i forhold til hvem som utvikler
muskelsykdommer og hvem som forblir
uten symptomer.

Dobbeltblindet studie
Etter som det ikke er gjennomført større
undersøkelser av forekomst (prevalens-
studier) for å avklare hyppigheten av asym-
ptomatisk forhøyet CK i befolkningen, har
vi valgt å forsøke å kartlegge dette i Tromsø
6-undersøkelsen. Alle deltakerne som har
fått målt for høy CK-verdi har fått invita-
sjon til å få verdien kontrollert, og dersom
de har hatt vedvarende forhøyet CK-verdi
også i kontrollblodprøven, er de invitert til
å delta i ytterligere kartleggingsstudie. Vi
har valgt å sammenligne resultatene med
en kontrollgruppe bestående av personer av
samme kjønn og alder for at de skal bli så
pålitelig som mulig. 

Oppfølgingen av studiedeltakerne har vært
såkalt ”dobbeltblindet”, det vil si at
hverken studiedeltakerne eller legene som
undersøker deltakerne kjenner CK-verdien
på forhånd. Et slikt dobbeltblindet design
øker kvaliteten på datainnsamlingen og
forhindrer at det kun er en utvalgt pasient-
gruppe som melder seg på, eller at legene
som undersøker er forutinntatte.

Omfattende tester
Deltakerne i studien blir nøye kartlagt med
spørsmål om forekomst av egne muskel-
symptomer og muskelsykdommer i slek-
ten. Deres aktivitetsnivå, blodtrykk og
bruk av medikamenter blir registrert. Vi
gjør også en omfattende muskelkrafttesting
av spesielt lår- og håndmuskulatur. I tillegg
blir det gjort en generell nevrologisk 
undersøkelse av alle, samt en nevrofysio-
logisk undersøkelse med EMG og nevro-
grafi. Etter at alle deltakerne har vært

gjennom dette testbatteriet vil vi til slutt
innkalle en utvalgt gruppe for å gjøre
muskelvevsprøve (muskelbiopsi).

Etter som studiepopulasjonen (antall del-
takere i studien) er relativt stor og det blir
gjort en omfattende kartlegging av alle
studiedeltakerne, håper vi til slutt å kunne
avdekke forskjellige årsaker til forhøyet
CK-verdi.

Dette vil igjen kunne gjøre det lettere å
skille ut pasienter som skal ha ytterligere
utredning med mistanke om muskelsyk-
dom eller myopati. Vi håper også å kunne
få tilført viten om hvor ofte kolesterolsen-
kende medisiner gir muskelpåvirkning
(statin-myopati). Forholdet mellom for-
høyet CK og D-vitamin, stoffskifte og
blodtrykksvariasjoner håper vi også å
kunne fremskaffe viten om. 

Tverrfaglig prosjekt
CK-prosjektet er organisert som et tverr-
faglig forskningsprosjekt som involverer
forskere fra nevrologisk avdeling, nevro-
fysiologisk seksjon og patologisk avdeling.
Dette gjør at vi blir i stand til å studere
sammenhengen mellom muskelsymptomer
og biologiske markører på muskelsykdom.
Det blir også innsamlet ekstra prøvemate-
riale til senere analyser. Særlig ville det være
av interesse å studere genetiske forandrin-
ger hos de med forhøyet CK. 

Endelige data fra studien vil ikke foreligge
før tidligst 2010.

Forhøyet CK-verdi

Flere årsaker
Forhøyet CK-verdi i blodet er en viktig markør på mange muskelsykdommer, 

men kan også ha andre årsaker. I Tromsø deltar nå over 13.000 mennesker i en omfattende studie 
der alle med forhøyet CK-verdi er invitert til å være med i ytterligere kartleggingsstudier. 

Forskerne håper å få vite mer om sammenhengen mellom muskelsymptomer 
og biologiske markører på muskelsykdom.

Av Hallvard Lilleng, NMK

Hallvard Lilleng er
overlege i Nevrologi,
Nevrologisk avdeling,
Universitetssykehuset 
i Nord-Norge.

Støtte fra forskningsfondet
Prosjektet ”Årsaker til forhøyet kreatin
kinase (CK) i en normalbefolk-
ning”, søker Svein Ivar Bekkelund,
Nevromuskulært kompetansesenter,
Universitetssykehuset i Nord-Norge
fikk i 2008 innvilget kr 120.000,- i
støtte fra Fondet for forskning om
muskelsykdommer. 
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Kompetansesenter for Muskelsyk-
dommer, Nevrologisk avd Rikshospi-
talet, Oslo Universitetssykehus, har
arrangert to faglige møter hittil i år.

Fagdag om CMT
Den 19. januar samlet ca 45 deltagere seg
for å høre om diagnosen CMT.  Det var et
tverrfaglig publikum av brukere med dia-
gnose, tverrfaglig fagpersoner og leger som
fikk høre ny og oppdatert informasjon om
det som skjer i forhold til diagnostikk og
behandling ved denne diagnosen.

Diagnostikk og behandling
Professor Mary Reilly fra National
Hospital, London var hovedforeleser. Hun
har forsket og skrevet mye om CMT og har
også stor klinisk erfaring fra sitt arbeid som
leder for avdelingen for denne diagnosen.
Denne avdelingen er nå samorganisert med
det som kalles Dubowitz-gruppen fra
Hammersmith sykehuset og er dermed en
del av en solid base for samarbeid omkring
”våre” diagnoser.

Mary Reillys forelesninger var viet dia-
gnostikk og behandling. Diagnostikken er
vanskelig, og hun gikk gjennom de pr. i
dag kjente mutasjoner og genfeil som
kunne gi en av de mange CMT-diagno-
sene. Behandlingen er foreløpig sym-
ptomatisk

Fra genetikk til ortopedi
Flere norske forelesere tok deretter for seg
forskjellige aspekter ved CMT.
Genetikerne Geir Braathen fra Ahus og
Rune Østern fra universitetssykehuset i
Tromsø viste sine oversikter og erfaringer.
Nevrofysiologien ble presentert ved nevro-

log Kristin Ørstavik fra Rikshospitalet.
Ortoped Per Reidar Høynes, også fra
Rikshospitalet, viste hvordan foten utvikler
seg ved CMT og de operasjoner som kan
være aktuelle.

Leve med CMT
Vivi Bergsaker fra Frambu og Cecilie
Thommessen ga tilslutt verdifulle innblikk
i det å leve med denne diagnosen. Erfa-
ringene fra Frambu-opphold og egen erfa-
ring koplet med psykologistudier. 

Alle forelesningene ligger tilgjengelig på
våre nettsider i hele mars 09.

Samarbeid om trening 
5. februar var det workshop om trening og
muskelsykdommer. Hva vet vi – hvordan
gjøres det?  Ca 30 fysioterapeuter og inter-
esserte ergoterapeuter deltok på denne
spennende workshopen. Det fine var at
flere privatpraktiserende var med. Det er jo
hos denne yrkesgruppen at treningen og de
daglige erfaringene finner sted. Etter en
innledning om undersøkelsesmetoder og
dokumentasjon var det tid for erfarings-
utveksling. 

Konklusjonen på møtet var at trening for
muskelsyke må tilpasses og utvikles i et
godt samarbeid mellom terapeut og den
som skal trene. Erfaringen som den enkelte
opplever er viktig for å tilpasse den videre
treningen slik at den har effekt, føles 
nyttig og ikke gir negative utslag over tid.
Men terapeuten har ansvar for å sette seg
inn i den enkelte diagnose og de spesielle
forhold som den medfølger og de hensyn
som derved må tas.

På workshopen diskuterte man ikke 
enkelte treningsmetoder men mer hvordan
man skal undersøke for å danne seg best
mulig bilde av den enkeltes fysiske pro-
blemer før treningen starter. Hyggelig og
nyttig erfaringsutveksling og en arbeids-
form som gir mange gode kontakter og
mulighet til å utveksle erfaringer.

Kontakt med Rikshospitalet
Jeg er blitt pensjonist, og det er ikke helt
avklart hvem som vil overta som senter-
leder. Inntil videre fortsetter jeg i 20 % stil-
ling, og det kan derfor ta litt tid før folk får
svar. Kontakttelefonen er som før.  
Inger Lund Petersen
Senterleder ved Kompetansesenter for med-
fødte muskelsykdommer, Rikshospitalet
Tlf 90 79 61 28, muskel@rikshospitalet.no
www.rikshospitalet.no/muskel

FAGINFORMASJON

Genzyme støtter 
forskning for fremskritt 
innenfor sjeldne lidelser 

som Pompe sykdom

Genzyme AS, Islands Brygge 57, DK-2300 København, Danmark. Tlf. +45 32 71 26 00
www.genzyme.com

66835 Genzymeann Pompe NO.indd    1 4/2/08    13:09:17

Sakset fra www.frambu.no 

Oppretter nordisk sjeldenprosjekt 
Nordiskt välfärdscenter (NVF) har fått
penger fra Nordisk ministerråd for å
kartlegge mulige nordiske samarbeids-
områder i forhold til små og sjeldne dia-
gnosegrupper. Det kan være vanskelig å
finne god informasjon om sjeldne dia-
gnoser i hvert enkelt av de nordiske
landene. Ettersom antall personer med
sjeldne diagnoser i hvert enkelt land er
så lavt og fordi mye handler om spesial-
kompetanse, er det spesielt viktig med
nordisk samarbeid på dette området,
mener NVC. Les mer på: 
www.nsh.se/smaosallsynta.htm

Vil du jobbe som hjelper på helse-
leir i sommer? 
Frambu er i full gang med planleggin-
gen av sommerens vakreste eventyr:
Helseleirene. ”Vi garanterer alle som
jobber på leirene en givende opplevelse.
Bli med på moroa!”, skriver senteret på
sin nettside. Søknadsfrist er 25. mars.

Fagkurs om dystrofia myotonika
Tirsdag 24. februar 2009 arrangerte
Frambu fagkurs om dystrofia mytonika
og andre muskelsykdommer med
dystrofi. Målgruppe var både fagperso-
ner, personer med diagnose, pårørende
og andre interesserte.
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Aktiv Uke for ungdom
5. august til 10. august 2009 
Sted: Merket Røde Kors Senter i
Tisleidalen i Valdres, på fjellet mellom
Fagernes og Gol. 
Merket ligger 750 meter over havet og
bærer preg av det. 
Les mer på www.merket.no. 

Aktiviteter 
Også denne gangen legges det opp til vari-
erte aktiviteter og masse sosialt samvær.
Arrangementskomiteen har litt å velge
mellom når vi lager endelig plan for uken:

vikingleir med smykkelaging, bålkveld og
matlaging, fiske, fjellturer, klatretårn –
elvespranget, kjeglebane, skytebane, bord-
tennis, ballspill, Go-kart, natursti og tippe-
postløye, hest og vogn, sykkelturer, elve-
padling, seilbåt, robåter og kanoer. Og så
klart Sing Star, da vi regner med at noen
har ligget i hardtrening av sangstemmen
siden sist. 

Og sist, men ikke minst, skal det arrange-
res et førstehjelpskurs, skreddersydd for
muskelsyke.

Assistenter
Det vil være fellesassistenter til stede under
hele uken. Ved behov for personlig 

intimpleie, eller ved store assistansebehov,
ønsker vi at du har med egen assistent.

Sorry, ingen alkohol
Aktiv uke arrangeres for ungdom fra 16 år
og opp til 35 år, derfor forbud mot alko-
hol. Ved brudd på dette risikerer du å bli
sendt hjem for egen regning. 

Egenandel
Egenandelen er satt til kr 800,- per delta-
ker, og dette dekker reise og opphold. En
må selv holde seg med reiseforsikring, og
før billetter blir levert ut må det fremvises
gyldig kvittering på forsikringen.  

Påmelding
Påmeldingsskjema fås ved å sende mail til
mtangre@online.no. 

Frist
Bindende påmelding innen 1.mai.

Alle som har vært med før, vet at dette er
noe en bare må få med seg. Sett av tiden 
5. august til 10. august 2009 allerede nå!
”Det er ingenting som er mer givende enn
å overvinne personlige barrierer, og opp-
dage hvilke evner du besitter og får til det
du trodde var umulig.”

Hilsen komiteen i Aktiv uke 
Laila, Sonja, Morten, Kristbjørg og Mona
e-post: mtangre@online.no

Må være med, bare må være med!!

Første helgen i februar satt tre snøtørste
nordmenn seg på flyet for endelig å få
oppleve litt østlandsvinter på
Gardermoen. Vi møtte to søringer som
heller ville hatt møtet på et snøfattig sted,
men flertallet avgjorde den saken. I til-
legg til at vi (i hvert fall tre av oss) ende-
lig fikk oppleve vinter Norge, skulle vi ha
den årlige styremøtehelgen i FFMU.

Sakslista var som vanlig lang siden dette
er det eneste styremøtet i året der vi fys-
isk møtes. Men greide vi å jobbe gjenn-
om alle sakene? Ja, selvfølgelig. Vi leker jo
ikke styre her i foreningen.

Dette året blir viet til søknadsskriving
hos oss i styret. Vi har nå fem søknader
som skal skrives, og det kan bli flere i
løpet av året. Alle søknadene er interes-

sante og aktuelle for medlemmene våre.
Dere har virkelig noe å glede dere til! Vi
kommer med nærmere info om de ulike
søknadene utover året. Har du noe du
ønsker vi skal gjennomføre, et spesielt
kurs for eksempel, så skriv en e-post til
oss om det. Finnes ikke noe som er bedre
enn at vi gjennomfører kurs og andre ak-
tiviteter som er etterspurt av medlemm-
ene i FFMU!

Vi ser frem til en aktiv og interessant vår
med stor innsats i styret. Vi fikk inn to
nye styremedlemmer i november i fjor,
Mathias og Kristina, og de har nå funnet
sin plass. Vi er nok en gang blitt en fin
gjeng som samarbeider godt og har det
utrolig morsomt sammen. Og det er 
viktig, det!

Styret i FFMU ønsker alle våre med-
lemmer en riktig fin vår med hopp og
sprett, sang og dans.

Hilsen Morten, Lene, Stine, Kristina,
Mathias og Guro.

STYRELIV

På Merket blir det umulige mulig.
Foto: Merket

Stolthetsparaden

13. juni 2009 i Oslo
Kom igjen, folkens, møt opp og vær
stolt, sterk og synlig!!!! 
Det var utrolig artig for oss i fjor, og vi
kommer til å delta i år også. 
Les mer på www.stolthetsparaden.no

Morten og Lene

Morten Tangre synes at den første Stolthets-
paraden i Oslo var en opplevelse.
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Fra 1. januar trenger vi ikke å finne oss
i det lengre. At vi må velge utdannelse
etter utformingen av skolebygget, at vi
må stå på fortauet til kafeen, at vi ikke
kan ta den bussen vi vil. Men vi må si
fra. Både du og jeg. 

Av Kristina Nilsen

Friheten til å fungere i samfunnet skal være
lik for alle. Fra nyttår ble det forbudt å dis-
kriminere personer med nedsatt funksjons-
evne på alle samfunnsområder. Den nye
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
gir oss også rett til tilgjengelighet over alt i
samfunnet. 

”Lovens formål er å fremme likestilling og
likeverd, sikre like muligheter og rettighet-
er til samfunnsdeltagelse for flest mulig
uavhengig av funksjonsevne, og hindre dis-
kriminering på grunn av nedsatt funk-
sjonsevne”, skriver Likestillings- og dis-
krimineringsombudet. På deres hjemme-
side står det masse nyttig informasjon om
loven, www.ldo.no/no - søk etter Funk-
sjonsevne - ny lov.

Hva er dis-
kriminering 
Hva er så dis-
kriminering 
ifølge loven?
Jo, når man
ikke får rett 
til rettelegging
eller undervis-
ning på skole.
Er man i arbeid

har man også krav på en tilrettelegging av
arbeidsplassen. Ifølge loven skal også alle
offentlige kontorer være tilgjengelig, samt
alle offentlige transporttilbud som buss,
tog, fly osv. 

Fungerer det?
Så nå blir det spennende å se hvordan dette
fungerer. Per i dag finnes det utallige
offentlige kontorer og bygninger som ikke
er tilrettelagt for alle, det samme gjelder
utesteder/kafeer og butikker. 
Denne loven gir oss som funksjonshem-
mede rett til å påpeke feil og mangler på
nevnte steder. 

Etter at loven ble vedtatt har det i media
blitt fokusert på hindringer i samfunnet
som gjør at rullestolbrukere, blinde og hør-
selshemmede diskrimineres. Nå kan vi
endelig, med loven i hånd, si at vi ikke
finner oss i dette lenger. 

Klage til ombudet
Loven sier at om du blir diskriminert kan
du klage til Likestillings og diskrimine-
ringsombudet. De tar da kontakt med den
som har diskriminert for å skaffe nødven-
dige opplysninger om saken. Ombudet
fastslår deretter om det har skjedd en dis-
kriminering eller ikke. 

Erstatning i stedet for endring
Slik jeg leser loven er det ikke noe som
pålegger den som har diskriminert å gjøre
endringer. Det eneste som kan fastslås er en
eventuell erstatning og dermed er vi like
langt når det gjelder universell utforming. 

Send inn klager
Selv om jeg ikke ser så mye håp i denne
loven, ønsker jeg at alle som føler seg dis-
kriminert sender inn klager til ombudet og
viser at vi bryr oss. Ta bilder, dokumenter
plasser der vi blir utestengt eller dis-
kriminert, og send til ombudet slik at de i
alle fall får saker å jobbe med. Kanskje blir
loven på denne måten tatt mer på alvor?

Ytring

Bruk mulighetene i diskriminerings 
og tilgjengelighetsloven 

Kristina Nilsen

Mathias Barth,
24 år
Varamedlem 
i FFMU-styret

Familieforhold
Jeg bor i kjellerleilighet hos mor og far i
Horten. I Oslo bor min søster, og på
Eidsfoss bor min bror med familie. Jeg
bor sammen med verdens søteste lille
hund, hun er en Jack Russel-terrier og
heter Siria.

Utdannelse
Jeg har gått to år form og farge og tre år
media og kommunikasjon på videregå-
ende skole. Nå er jeg hjemmeværende.

Diagnose
Jeg har muskeldystrofien Duchenne.
Det gjør at jeg er avhengig av el-rullestol
og BPA. Brukerstyrt assistanse gjør at
jeg allikevel har armer og bein. 

Hva gjør at du stiller som styremed-
lem  i FFMU?
Jeg gleder meg til å være med, og synes
det er spennende å prøve meg som vara-
medlem.

Etter mange måneders venting fikk vi
endelig rullestolen med barnesete i
oktober i fjor. 
Stolen er en Medema Mini-Crosser. Styret
på minicrosseren er fjernet, og det er satt
på en Simba 1 barnestol på rammen.
Barnestolen er justerbar. Når Alma blir
for stor for Simba 1-setet, kan det byttes
ut med et større sete. Setet hun har nå har
en maxvekt på 20 kg. Men da må rulle-
stolen inn for sikkerhetsgodkjenning
først. Det kan virke frustrerende å måtte
sende fra seg rullestolen når man har blitt
vant til den, men når man kjører med
snuppa si på lasset kommer sikkerheten
først!

Piggdekk er gode å ha
Siden det er vinter, og glatt (i hvert fall i
Trøndelag) kranglet jeg meg til piggdekk
på rullestolen. Folkene på hjelpemiddel-
sentralen hevder alltid at det ikke er nød-
vendig, men erfaringene mine fra
Permobil Trax sier at piggdekk er faktisk
gulle god å ha på vinterføre. 
Foreløpig har vi på grunn av værforhol-
dene ikke fått brukt rullestolen veldig mye

ennå. Men nå går det mot varmere tider,
så da blir det nok flere kjøreturer på oss.

Alma stortrives i setet sitt, og siden vi har
seter vendt mot hverandre snakker vi og
koser oss sammen når vi er ute på tur. 
Ta kontakt med hjelpemiddelsentralen
din om du har behov for en lignende løs-
ning, eller ring direkte til Medema. Ikke
godta at noen sier at det er umulig å ha
med seg barnet på rullestolen din i hvert
fall, for det finnes en løsning.

Guro Skjetne

Rullestolsete funnet

Alma Fafaly stortrives i setet sitt sammen med
mamma Guro. 



To av FFMUs styremedlemmer ble utsatt
for en sikkerhetskontroll på Garder-
moen som de opplevde som meget nær-
gående, ubehagelig og krenkende. Nå
har FFMU-styret skrevet et sint brev til
flyplassmyndighetene og krever at ruti-
nene endres.

Lene Henriksen og Guro Skjetne reiste
hjem fra et kurs på Gardermoen og følte at
sikkerhetssjekken var litt utenom det van-
lige. Guro beskriver seansen i sin blogg slik:
”Jeg ble rett og slett befølt… Da tenker du
sikkert, ja, men de må jo sjekke nøye. Men
det skal jeg si dere, jeg har aldri opplevd
makan til beføling. Det var klemming av
pupper og stryking av lår, opptil flere 
ganger. Det var nøye undersøkelse av hver
eneste centimeter av kroppen min, og det
var nesten så det kjentes ut som hun skulle
ta et realt grep og krønsje rumpeballene
mine… Nå er ikke jeg så veldig sjenert og
tander av meg… Men jeg tenker med gru
på de som er det, en sånn behandling må
ha føltes helt forferdelig… Så Securitasfolk
på Gardermoen, begrens dere litt, da.”  

Ikke første gang
Lene ble utsatt for den samme typen kon-
troll og fortalte historien sin til nettavisen i
Bergen der den fikk tittelen ”Jeg ble klådd
på i flysjekken”. Der går det også fram at
sikkerhetskontrollørene på Gardermoen
flere ganger tidligere har vært utsatt for en
lignende kritikk. I 2007 mente kabinper-
sonale at de ble befølt når de gikk gjennom
sikkerhetssjekken. Den gangen ble det ned-
satt et samarbeidsutvalg som skulle vurdere
tiltak på kort og lang sikt. 

Berøring eller beføling?
I nettavisens artikkel påpeker informa-
sjonssjef Jo Kobro på Gardermoen at
Luftfartstilsynet i september i fjor kom
med en innstramming av instruksene for
sikkerhetssjekken. Tidligere kontrollerte
vekterne bare bh-spilene under brystene,
mens de kvinnelige vekterne på er pålagt å
også føle med hånden over hele brystet,
dette for å avdekke om noe er gjemt under
bh-en.
- Vi har hele tiden fokus på hvordan kon-
trollen skal gjennomføres, og den skal ikke
være forulempende på noen måte. Men det
er forskjellig fra person til person og 
enkelte grep kan sikkert oppleves intimt,
sier Kobro ifølge nettavisen. 

Kobro tar også vaktene i forsvar:
- Man må huske på at det ikke er morsomt
for vaktene heller. Det viktigste her er at vi
klarer å forhindre at ulovlige gjenstander
tas med i flyet, og så får vi beklage de 
gangene det oppleves som ubehagelig. 

For øvrig mener Kobro etter en samtale
med Lene at vekteren har gjort jobben som
hun skulle. 

Klager til FFO 
Mangel på avlukker der man skjermes for
innsyn fra andre passasjerer er et problem
også for andre. Norsk forening for stomi-
og reservoaropererte satte fokus på situa-
sjonen ettersom flere av organisasjonens
stomiopererte medlemmer opplever sikker-
hetssjekken som uverdig og ubehagelig.
Man tvinges til å eksponere seg foran de

andre reisende og blottlegge svært private
forhold ved seg selv. 

I mars i fjor tok FFO (Funksjonshem-
medes Fellesorganisasjon) opp temaet på et
hastemøte i kontaktgruppen for tilgjenge-
lighet til fly med OSL Gardermoen og
Securitas. Man ble enig om å arrangere
informasjonsmøter mellom Securitas og
funksjonshemmedes organisasjoner, dess-
uten ville Securitas gå gjennom opplær-
ingsrutinene for sitt personale. 

Sikkerhetsfolk på kurs
Men i brevet uttrykker FFMU tvil om kurs
i ”mellommenneskelige relasjoner” er
gjennomført og foreslår uansett oppføl-
gingskurs siden det ”tydeligvis ikke har
hjulpet på de ansattes håndtering av ulike
mennesker i sikkerhetskontrollen”. 

Spesielt opprørt ble styret i FFMU da de
kom over en gruppe på Facebook, oppret-
tet av vektere i sikkerhetssjekken på
Gardermoen etter artikkelen på nettavisen.
Her heter det bl.a.:

”At folk faktisk ikke skjønner hvorfor vi er
der og gjør den jobben vi gjør…
Utakknemlige og frekke folk!... Hu der
kjerringa får bare ta toget! Sånne folk vil jeg
ikke ha gjennom slusa uansett.”

”Jaja, huff og huff… neste gang blir hun
vel tatt med på bakrommet og voldtatt…
det mest irriterende er at hun kommer med
uttalelse hun ikke har peiling på...”

FFMU peker på at mange sikkerhetsvakter
skjøtter jobben sin på en aldeles utmerket
måte, men at de opplever disse utsagnene
som svært krenkende og som uttrykk for
urovekkende holdninger: 

”Vi i FFMU håper at flyplassledelsen nå
må forstå at rutinene i sikkerhetssjekken
må endres slik at ingen føler seg forulem-
pet, samtidig som at sikkerheten selvfølge-
lig opprettholdes.”

Følg med på hjemmesiden
FFMU sendte brevet til flyplassmyndig-
hetene på Gardermoen i det redaksjonen i
Muskelnytt ble avsluttet, og vi kan derfor
ikke referere noe svar. Men vi vil løpende
oppdatere foreningens nettside med utvik-
lingen i saken.

Les mer på www.ffm.no og 
www.nettavisen.no/innenriks/ibergen/artic
le2387863.ece ”Jeg ble klådd på i fly-
sjekken”

Berøring eller beføling?

Illustrasjon: Åsne Flyen/Teknologirådet
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HEI
jeg heter
Gabriel!

- Kaninen min Sofus bor i et
bur på rommet mitt. Han brå-
ker på forskjellige tider, særlig
om morgen fordi da er han
sulten. Når jeg våkner av brå-
ket og venter at mamma skal
komme, blir jeg irritert på ham.
Jeg tror ikke det hjelper, han
skjønner ikke så mye. 

- Sofus er silkemyk i pelsen
fordi jeg klapper ham så mye.
Det beste jeg vet er å ha Sofus
på fanget og kose med ham. 

Dermed har vi hilst på det viktigste fir-
beinte familiemedlemmet til Gabriel. De
som går på to bein er pappa, mamma,
storebror Peer, de to storesøstrene Iris
og Maria og lillebror Mikael.

Peer har nettopp fylt 18 år. Han har CP
og bruker rullestol og bor i spesialbolig.
De to store søstrene er 14 og 16.
Gabriel ser ikke så mye til dem, dess-
uten synes han som de fleste gutter at
søstre er plagsomme. 

Mammaen til Gabriel har innrettet
jobben sin slik at hun alltid er hjemme
når han kommer hjem fra skolen. 

Får til det meste selv
- Hvordan får foreldrene dine tid til
alt? 

- Nå er det ikke så mye ekstra jobb for
foreldrene mine fordi Peer har flytta ut,
men mens han bodde her, var det mye
stress. Jeg selv får til det meste selv. Jeg
har ryddet på plass mesteparten i hyl-
lene mine, jeg må bare ha hjelp hvis
jeg skal ha noe i den øverste hylla.

Har vi fortalt at Gabriel er tolv år og
går i 7. klasse på Heer skole i Drøbak?
At han liker mye annet enn pizza og
pølse og spiser det meste, men helst
ikke smør under røkelaks. 

Gabriel ville ikke gått på skolen frivillig,
men han er en fornuftig kar og skjønner
at han må. Han liker best naturfag og
er ikke så glad i engelsk, men tenk, han
vil satse på tysk i ungdomsskolen:
- Det er nesten ikke noen som kan det,
derfor har jeg litt lyst til det, sier han. 

Sofus er silkemyk i pelsen fordi Gabriel
klapper ham så mye.

Gabriel er en kløpper på dataen.



Gabriel er nemlig en luring, skjønner
du.

Hva gjør en frosk i blomsterbedet
Det er ikke tilfeldig at han har kanin og
liker naturfag. Han har alltid interessert
seg for dyr og planter. En gang fant de
en frosk i et blomsterbed. Så kan du jo
spørre hva en frosk gjør blant nelliker
og tulipaner, men Gabriel visste råd.
De fant en dam i nærheten, og der put-
tet de frosken opp i. Tør du ta på fros-
ker? Det gjør i hvert fall Gabriel. En
annen gang sto det en kjempepadde
midt i skolegården. Den sto bare der og
hoppa i regnet. Gabriel husker det
godt:

- Det var rart å se noe så stort i Norge.
Det var litt dumt at jeg ikke hadde
kamera med. Vi var på vei til et sted
med klassen og har ikke sett den siden. 

Fotografering er tingen
Nå har Gabriel røpt en annen ting han
liker veldig godt, nemlig det å fotogra-
fere. Hele dataen hans er full av bilder.
Det er liksom det han driver med, sier
han, men egentlig driver han med
mange andre ting også.  

Gabriel tar bilder av alt han kommer
over, alle dyr han ser, natur, som-
merleiren på Frambu, leirskole i
Gudbrandsdalen og ferie i Paris. På
Frambu tok han et bilde av vannet som
Frambu ligger ved. Det er han så for-
nøyd med at han kanskje skal sende det
til Ungdommens kulturmønstring.

Sommerleir er topp
På Frambu har han for øvrig vært
mange ganger, og han har bestemt seg
for å søke på sommerleir hvert år:
- Det som er kjekt med Frambu er at
det er veldig gøy der, et veldig fint
miljø, hyggelige mennesker å treffe og
fin natur rundt. Du blir jo kjent med folk
der, og du treffer noen med samme dia-
gnose. Vi snakker om alt mulig. Du
tenker jo ganske mye, men det er sjel-
dent at det kommer fram. 

Gabriel går til kontroll på Ahus
(Akershus Universitetssykehus) en gang
i halvåret:

- Der gjør de alt mulig rart, hjerte- og
blodprøver, det meste på grunn av
medisiner. Men jeg synes det er greit,
det må nok bare gjennomføres. Jeg er

veldig sliten når jeg kommer hjem fra
Ahus, men de er hyggelige der. For
øvrig fikk jeg mye informasjon om dia-
gnosen min på Frambu forrige gang.
Jeg trenger ikke vite så mye om den
heller. 

Krig er verre enn rullestol
- Hender det at du blir lei deg fordi du
sitter i rullestol?
Gabriel rister bestemt på hode:
- Hvis noen hadde sagt at de synes
synd på meg, hadde jeg blitt sur. Det er
ikke pent å si, selv om jeg skjønner at
de tenker på den måten. Jeg gidder
ikke bruke tid på å tenke sånn. Rullestol
er jo ikke den verste tilstanden i verden.
Krig er mye verre. Jeg har sett mye på
nyhetene og synes at det som skjer
nede på Gazastripen er ikke hyggelig i
det hele tatt. Jeg leste i avisen om en
gutt som hadde solgt steiner i Drøbak
som han hadde hogget ut i fjellet.
Pengene skulle gå til fattige barn i
Gazastripen som var helt hjelpeløse. 

Etterpå må ha bare vise oss bildene fra
Paris. I fjor var han nemlig med pappa,
mamma og Mikael i Frankrike. 

Storesøster Maria

Til høyre: Storesøster Iris.

Vannet ved Frambu. Foto: Gabriel

Storebror Peer bor i egen leilighet.
Under: Gabriel, Mikael og mamma i
København. 

En gang i uken er Gabriel på svømming. 
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Napoleons grav
Det var første gang han fløy, og det var
ganske spennende. De gikk i timevis i
gatene i byen, de var oppe i Eiffeltårnet
og i et eventyrlig skattekammer i en stor
kirke som heter Nôtre Dame. Og
Gabriel fotograferte. De måtte selv-
følgelig se Napoleons grav, det insis-
terte pappa og han på. Men hvem var
Napoleon?
- Jeg vet ikke så veldig mye, men han
var keiser i Frankrike. Vi så på et pro-
gram om ham. Det var veldig morsomt
fordi han lurte noen. Han ba dem skyte
ham, men så la de bare geværene ned.
Jeg likte også dyrehagen veldig godt.
Vi så store dyr som lagde mø-lyder, og
jeg tok bilde av en snøugle og skil-
padder. Der var også en veldig fin sta-
tue med en gutt som satt på en fisk. 

Hvordan var det å komme rundt med
rullestol i Paris?
- Litt vanskelig, en del trapper måtte
jeg bæres opp.

En rullestolbit i kommoden
Men nå er det vinter, og utenfor huset
hans ligger en halv meter snø. Han har
kort vei til skolen og kjører trax, men
når det ligger så mye snø er stien
uframkommelig for ham, og han kjører
på veien. På skolen venter en av assis-
tentene på ham. De hjelper ham med
praktiske ting og løfter ham fra Traxen
over til manuell rullestol. Han har også
en elektrisk arbeidsstol, men batteriet
har løsna, så han må vente på service.
Det er ergoterapeuten på skolen som
ordner det.
- Fungerer det ellers greit med hjelpe-
midlene dine? 

- Jeg er ganske fornøyd med dem. Jeg
har hatt en elektrisk rullestol før som jeg
savner ganske mye. Jeg har vært litt
uheldig og har krasja med den. På
Frambu kjørte jeg inn i en dør, der
knakk det av en bit på den. Jeg har den
i kommoden. 
- Stemmer det at du har lyst til å bli
hjelpemiddeltekniker? 
- Da var jeg nok litt mindre. Nå tenker
jeg ikke på det, det er kanskje litt tidlig
ennå. 
Skolekameratene synes nok at traxen er
gøy å se på. Så har de også fått prøve
seg på den hele gjengen på fotball-
banen ved skolen. Gabriel lovde å ta
med noen på elektrisk rullestolstur. Det
er sikkert noen som er misunnelig, men
det er ikke så mye å tenke på, forteller
han. De lar ham være i fred når han
ber om det. 

Spiller opp til dans
På tirsdager går Gabriel i kulturskolen.
Han lærer klassisk gitar og står på
venteliste til elektrisk. Hjemme hos ham
spiller nesten alle et instrument.

Mamma er med i et spelemannslag, og
en gang var Gabriel med i bandet og
spilte opp til dans. Det var faktisk
ganske gøy, synes han. Nå om vinteren
er det kanskje litt lite å foreta seg. Da
hender det at Gabriel kjører frem og til-
bake i gangen og tenker hva han skal
gjøre. Men han blir ikke sur fordi han
kanskje kjeder seg. Dessuten finner han
snart på noe, for eksempel har han lært
seg å spille Pirates of the Carribean på
gitar. Han viser stolt fram en film han
og to venner laget sammen om en bil
byget med elektrisk Lego, og lyden er
selvsagt – Pirates of the Carribean. Han
har også laget musikk til et opptak av
Sofus som gomler i seg løvetannblader.  

Hytta i hagen
Men om sommeren, da skal du se! Ute
i hagen står nemlig en hytte som nå
gjemmer seg under en stor hatt av snø.
Gabriel blir ivrig når han forteller:
- Jeg fikk alle planker fra en venn av
meg. Det er Mikael, meg og noen ven-
ner som har bygget den, men det er jeg
som bestemmer. Det er liksom jeg som
er sjef. Jeg har selv satt på dørhånd-
taket og låsen og skrudd dem fast med
den elektriske drillen min. 
- Det er jeg og Mikael som sitter der
mest med potetgull på lørdager, men
også noen venner. Inne i hytta kan vi ha
PC fordi vi har trådløst nettverk. Vi kan
ta med høyttaler ut og planlegger å
grave strømledningen ned i bakken, vi
får se hva det blir til. 

Så kommer han på noe viktig:
Jeg vil hilse til Vegar i Trøndelag,
Fredrik i Stavanger, Fredrik i Oslo og
Emil i Molde. 

Pappa følger med når Gabriel stemmer sin gitar.

Lillebror Mikael

Det er hytta som Gabriel har bygget
sammen med vennene sine. 

Denne duen fotograferte Gabriel i Paris.
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Prosjektgruppa inviterer
til et fotokurs for mus-
kelsyke som ikke kan
fotografere på vanlig
måte. På kurset vil del-
takere og fotoutstyr bli
filmet. Det skal resultere
i en likemannsfilm. Den
vil vise alle, også de som
ikke er på kurs, hvilke
løsninger som kan
benyttes for å bli gode
hoftefotografer. En
hoftefotograf er den som
har så svake muskler i
armene at kameraet ikke
kan holdes på vanlig
måte for å ta bilde. 

Kult hofteperspektiv
Bakgrunnen for pro-
sjektet er lysten til å samle muskelsyke med
felles interesse for fotografering og å vise
verden hvor kult hofteperspektivet kan
være. Bilder kan legges på en egen Skyte-
foto-fra-hofta-gruppe på www.flickr.com.
Prosjektgruppa vil gjøre sitt beste for å
inspirere til å videreutvikle din fotointer-
esse slik at du enda bedre kan få frem det
du vil formidle.

Har du funnet en god løsning for fotogra-
fering, et godt apparat, stativ eller en super
Reodor-Felgen-løsning send gjerne bilde(r)
med forklaring til toneinge@gmail.com.
Slik kan manges erfaringer komme flere til
nytte. 

Program
Programmet vil ha en blanding av teori og
praksis. Det blir gitt oppgaver i å ta por-
trett, stilleben og stemningsbilder, samt
innblikk i hvor spennende det er med
redigering. Bildene vil bli vurdert av proffe
fotografer. Et ekspertpanel vil velge ut de
beste bildene og prosjektgruppa arbeider
med å finne visningsmuligheter for vinner-
bildene. I skrivende stund har vi Muskel-
nytt og FFMs nettsider med på laget. 

Tid og sted
Haraldvangen i Hurdal fra torsdag 3. til
søndag 6. september.

Det er plass til ca
15 deltakere +
assistenter. 

For å bli med på
dette spennende og
utfordrende kurset
må du:
- være 18 år eller
mer
- være betalende
medlem i FFM

- være så svak i armene at du ikke kan
holde et kamera på vanlig måte når du tar
bilder
- ta med (minimum) fotoapparat og bær-

bar pc
Påmeldingsfristen er 14. april. Kurset kos-
ter kr 1.000,- og inkluderer reise og opp-
hold. Vi tar kontakt etter hvert som vi
mottar påmeldingene. Påmeldingen
bekreftes ved betaling av deltakeravgiften,
frist for innbetaling er 4. mai. 

Prosjektgruppa
Tone I. Torp er leder av prosjektgruppa.
Heidi A. Rahm, tidligere journalist/foto-
graf i lokalavis, og Tom A. Kolstad, foto-
graf og reportasjeleder i Aftenposten, er
medarbeidere og forelesere. Filmansvarlig
er Torgeir Kalvehagen i Stup og Skyt. 
Tone ser med glede frem til å høre fra krea-
tive hoftefotografer: - Vi satser på at dette
kurset blir det mest kunstneriske og det
nest morsomste i FFMs historie. 

Mer informasjon
Ta kontakt med Tone på
toneinge@gmail.com eller 95164848.

Prosjektet er finansiert med Ekstra-
midler fra Helse og Rehabilitering.

SKYTE 
foto fra hofta!

Koser du deg med å ta bilder? Har du lyst til å lære mer om fotografering og bildebehandling? 
Da kan Skyte-foto-fra-hofta-kurset i september være noe for deg.

Påmeldingsskjema
Navn: Telefonnr.

Adresse: E-post:

Assistentens navn:

Ønsket reisemåte:

Fly fra: Tog fra:

Til Gardermoen. Fellestransport fra Gardermoen til Hurdal: Ja / Nei

Kjører egen bil: Ja / Nei. Ønsker for oppholdet:

Dele rom med:

Allergier:                                                        Hjelpemidler:

Sendes til Tone I. Torp, Smalgangen 24, 0188 Oslo, eller toneinge@fmail.com innen 14. april 2009

Legg merke til Tones
enkle løsning for
kamerafeste på venstre
armlene, mens Heidi
t.v. har montert
kamera på et stativ.  
Foto: Tom A. Kolstad
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i Oslo 13. juni 2009!

Stolthetsparaden 2008 ble en historisk 
stormønstring av personer med 

funksjonsnedsettelser. 

Bli med å gjenta suksessen! 
Du inviteres herved til å delta på 

Stolthetsparaden 2009! 

Utfordre også andre til å delta! 
Paraden vil også i 2009 starte på 

Youngstorget kl. 12.00 
og avsluttes i Spikersuppa! 

Det planlegges et forrykende 
og inspirerende program! 

Sett av datoen NÅ!

www.stolthetsparaden.no

Nyheter 
2008

Sit-serien
for aktive 
brukere

Øytex presenterer 
en helt ny kollek-
sjon kroppstilpas-
sede, funksjonelle 
kjøreposer med 
attraktivt snitt og 
detaljering.
AktivSit og  
KomfortSit er 
klimabeskyttende 
plagg for den 
kvalitetsbevisste 
og aktive rullestol-
bruker.

ØYTEX AS  6917 Batalden
Telefon 57 74 55 20
Telefaks 57 74 54 77
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FFM ORGANISASJON

Årets Landsmøte og Muskeldagene 2009
blir arrangert i Asker 4-7 juni.  Vi starter
på torsdagen slik at vi får tid og rom for
både kurs og Landsmøtet. 

Landsmøtet
Årets landsmøte vil bli viktig. Vi skal
revidere vedtektene og vedta et nytt hand-
lingsprogram. To saker som bestemmer
hvordan organisasjonen skal se ut og hva
vi skal jobbe med i lang tid fremmover.
Det er derfor viktig at fylkene setter seg
godt inn i sakene og at vi får god tid til å
diskutere. Vi starter Landsmøtet 2009 fre-
dag 5.juni kl 16.00 og holder på frem til
klokka 19.30. Landsmøteforhandlingene
fortsetter på lørdagen fra kl 14.30 – 18.00.
I løpet av denne tiden skal vi ha gått
igjennom vedtektsendringene, vedtatt et
nytt handlingsprogram og formet FFMs
politikk i de nærmeste årene.  Det vil bli
både faglige og kulturelle innslag i løpet av

landsmøtet. Det ligger an til et hektisk og
spennende møte!
I slutten av mars vil vi sende ut innkalling
med sakspapirer til fylkesforeningene. De
vil også bli lagt ut på nettsiden slik at de er
tilgjengelige for alle medlemmer.
Påmelding av delegater fra fylkesforenin-
gene skjer til FFM sentralt. Ønsker du å
delta som observatør kan du melde deg på
til FFM sentralt. Observatører som ikke
deltar på kurs må dekke kostnadene for
reise og opphold selv. Fylkesforeningene
vil få reisefordeling for sine delegater. 

Muskeldagene
I 2007 ble de første Muskeldagene arran-
gert i forbindelse med vårt jubileum. Selv
om FFM ikke har rundt år, ønsker vi å
følge opp suksessen. Vi arrangerer derfor
et organisasjonskurs og to likemannskurs i
forbindelse med Landsmøtet. 
Organisasjonskurset starter på torsdagen

kl 18.00 og varer til søndagen kl 14.00.
Det blir satt av tid til å delta på landsmø-
tet for de som ønsker det. Øvrige deltakere
får gruppeoppgaver i den tiden landsmøtet
varer.  
Tema for likemannskursene er arbeid og
deltakelse i samfunnet. Det vil bli et kurs
for muskelsyke og et for pårørende. 
Nærmere info om kursene, samt program
vil bli sendt ut via fylkesforeningene og
lagt ut på internett. Påmelding til alle tre
kursene skjer til FFM sentralt. 

Sted
Vi har valgt Scandic Hotell Asker. Det er
nyrenovert og har mange gode handikap-
rom. Hotellet ligger fem minutter gange
fra togstasjonen i Asker. Dit kan man
enten ta flytoget eller lokaltog. Det vil bli
satt opp assistanse og transport fra
Gardermoen og fra Asker togstasjon for de
som trenger det. Laila Bakke-Larsen, leder

Landsmøte og Muskeldagene 2009
Det blir en helg fylt med interessante foredrag og spennende diskusjoner.

Du får mulighet til å møte medlemmer fra hele landet og å være med på å forme FFMs fremtid.

Muskelnytt på nettet
Vi vil som en forsøksordning legge ut
Muskelnytt på FFMs hjemmeside kort tid
etter distribusjonen i posten. Tidsskriftet
vil ligge der som en lang remse av pdf-filer.
De som vil, skal altså kunne kan lese 
bladet på nettet. 

Vi tar sikte på å legge ut hele tidsskriftet.
Forutsetning er imidlertid at de som har
medvirket i og skrevet artikler, har gitt sitt
samtykke, og at eventuelle andre opphavs-
rettslige spørsmål er avklart. 

Gruppeopphold for barn 
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 lyst-
betonte og som kan følges opp lokalt. Det
barna lærer her kan de også bruke hjemme!
Det er plass til åtte barn og åtte ledsagere. 

Skriv en søknad med relevante opplysning-
er om barnet og be fastlegen om en anbe-
faling med medisinske opplysninger. 
Send søknaden til kontoret innen 
20. mars 2009.
Kontoret sender søknadene samlet til
Beitostølen som treffer det endelige 
utvalget.
Ta gjerne kontakt med Beitostølen
Helsesportsenter om dere ønsker mer
informasjon:
Telefon: 61 34 08 00
E-post: post@bhss.no - www.bhss.no

2 % til Foreningen for Muskelsyke og resten til deg !
Sparere i Banco Humanfond tildeler årlig 
Foreningen for Muskelsyke 2 % av forvalt-
ningskapitalen. Med andre ord, for hver 100-
lapp du har i markedsverdi, går 2 kroner til 
Foreningen for Muskelsyke.

Motivasjonen for å spare i fond er selvfølgelig 
å få god avkastning på sparepengene. Likevel 
vet vi at mange leter etter et fond som tar høyde 
for om selskapene benytter barnearbeid, bryter 
menneskerettighetene og tar miljømessige hen-
syn. Likeledes investerer ikke fondet i selskap 
som tjener penger på produksjon av alkohol, 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, fondets 
risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

bygger på internasjonale avtaler fastsatt av FN 
og danner grunnlaget for hvilke selskaper fondet 
kan investere i. Nærmere detaljer om det inter-
nasjonale regelverket fastsatt av FN er grundig 

www.alfredberg.no.

For mer informasjon om hvordan du kan støtte 
Foreningen for Muskelsyke, våre etiske kriterier 
eller hvordan du kan bli kunde, ring vårt kunde-
senter på telefon 22 00 51 01 eller besøk våre 
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Bli medlem 
i FFM!

Du får:
• Informasjon om muskelsyk-

dommer generelt og om din dia-
gnose spesielt.

• Tidskriftet Muskelnytt med nyttig
informasjon og foreningsstoff fire
ganger i året.

• Tilbud om kurs, informasjons-
møter og sosiale sammenkomster.

• Tilbud om å treffe andre i samme
situasjon.

• Tilbud om å delta i diagnose-
grupper.

• 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 sam-
funnet forøvrig.

• Økt gjennomslagskraft i forhold
til helsevesen og offentlige
instanser.

• Økt synliggjøring av vår interesse-
gruppe. 

Medlemskategorier (2009):
Hovedmedlem  kr 300,-  

Husstandsmedlem (på samme 
adresse)  kr 50,- 

Støttemedlem kr 310,-  

Abonnement kr 290,-

Fra 1/7 og ut året koster hoved-
medlemsskapet kr. 150,-

Ta kontakt med kontoret for nærmere
informasjon eller innmelding.

FFM ORGANISASJON
Grasrotandelen

Tilskudd til lokale lag
Lokale lag har fått en ny mulighet for
tilskudd hvis de registrerer seg. 

Grasrotandel er en ny ordning som inn-
føres fra 2009. Lokale lag og organisasjoner
får tilgang til tilskudd fra Norsk Tippings
spill. Forutsetningen er at lokale lag regis-
trerer seg i det nye Frivillighetsregisteret
(som er en del av Brønnøysundregisteret).
5% av all spillomsetning skal gå som en
grasrotandel til lokale formål, og ordnin-
gen blir innført fra 1. mars 2009. Alle som
er berettiget grasrotandel kan registrere seg
gratis i Frivillighetsregisteret. Dette kan
gjøres ved å gå inn på Altinn: www.alt-
inn.no. 

Alle med Norsk Tippings spillekort kan
velge seg et registrert lokalt lag som skal
motta 5% av spilleinnsatsen frå den 
enkelte. Samla sett regner Norsk Tipping
med at dette vil utgjøre 500 millioner på
årsbasis til lokale lag og organisasjoner. Se
nettadressen www.brreg.no/frivillighet/ for
mer informasjon. 
Vi oppfordrer alle å registrere seg!

Styret i FFM

Noen ord om økonomi
Vi har hatt god økonomistyring i 2008
med overskudd på driften. 
Mange har fått med seg at foreningen arvet
Kjell Wahls aksjer i Banco Humanfond, og
her som andre steder har verdien av aksjene

falt betraktelig. Dette må bokføres som et
urealisert tap, men det vil ikke ha noen
betydning for resultatet.

Lise Conelly
Økonomiansvarlig

Medlemsfordel

Hotellavtaler 2009 
Som FFM-medlem kan du bo billigere på
hotell.
FFO(Funksjonshemmedes Fellesorgani-
sasjon der FFM er medlem) har refor-
handlet sine avtaler med Scandic Hotels,
Choice Hotels og Thon Hotels, og har
fortsatt oppnådd svært gunstige priser. All
relevant informasjon om avtalene ligger på 
FFOs nettsider:
www.ffo.no/no/Sidemeny/Samarbeidspart
nere/Hotellavtaler/Sentralstyret i FFM

Salten Lokallag av FFM
På medlemsmøte 11 desember 2008, ble
undertegnede valgt til ny leder, Sverre
Wikstrøm er kasserer og altmuligmann,
Bodil R.Wika er styremedlem.
Vi holder lokallagsmøte hver måned (2.
tirsdag kl 18-21) på Tusenhjemmet, midt i
Sentrum, et allaktivitetshus. Laget vil etter-
sende kalender over møtedager med  tema
når dette er klart etter 10 feb.
At vi heter Salten betyr at vi omfatter kom-
munene i Fauske, Sørfold, Saltdal, og ned-
over til Gildeskål.
Vi ønsker gamle og nye medlemmer vel-
kommen.
Inger Helene Sydnes
E-post: i-syd@hotmail.com

FFMs skrapelotteri
Til Aktiv uke familie 2010 
Hoved- og støttemedlemmer i FFM vil i slutten av juni motta en forsendelse
med skrapelodd til inntekt for ”Aktiv uke familie 2010”. Vi håper at dere
ønsker å støtte foreningens arbeid for våre ungdommer!
Hvis dere vil reservere dere, vennligst send inn nedenstående svarslipp. 

FRIST: 14. april 2009. 

Svarslipp
Sendes Foreningen for Muskelsyke, Brynsveien 96, 1352 Kolsås, eller skriv
melding til ffm@ffm.no. 
Jeg ønsker å reservere meg mot å motta lodd i Foreningen for Muskelsykes
skrapelotteri 2009. 

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medl.nr.:  . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnummer:  . . . . . . . . . . . Poststed:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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NÅR DU

VIL OPP Å STÅV S

E N K L E R E H V E R DAG

En stol med alle muligheter.

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

Pårørende:
Torill Knutsen Øy
torill_knu@yahoo.no

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

Jungelhåndboka 2009
Årets utgave av den populære Jungelhåndboka har kommet. 
I likhet med tidligere utgaver gir boka en enkel oversikt over vel-
ferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i ”paragraf-
jungelen” og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørs-
mål. Bestilling: e-post info@ffo.no eller telefon 22 79 91 49. 

FFM Hordaland, Sogn og Fjordane
Foreningen for Muskelsyke Hordaland/Sogn og Fjordane holdt
jule- og nyttårsfest andre søndagen i januar i år. På menyen stod
det tradisjonell julemat med pinnekjøtt, kålrabistappe, poteter og
fett fra kjøttet. Alt gikk etter godt innarbeidede rutiner. Først var
det middag, så kom koret Pedro Canto med Magnus Heggø i
spissen. De serverte ulike musikalske delikatesser med både po-
pulær musikk og tradisjonell julemusikk. Etterpå var det gang
rundt juletre. Så kom omsider det barna hadde ventet på - nisse-
familien. De hadde med seg latter, sang og godteposer. Med for-
nøyde barn og jammen var det ikke en og annen voksen som
hadde fått seg gottepose gikk turen til kaffe- og kakebordet. 
Jule- og nyttårsfesten var over for denne gang, og 42 medlemmer
ser frem til neste fest. Alf-Are Skog, leder

Utdeling fra Banco Humanfond
FFM har fått utdelt kr. 3.995.- fra Banco Humanfond for 2008.
Bente Thomassen, leder for Banco, skriver at fjoråret var et trist
børsår internasjonalt, men at Banco Humanfond likevel deler ut
2% av forvaltningskapitalen pr. 31.12.08. 
Totalt har foreningen fått kr 33.103
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Gaver til FFM 
Gaver til foreningen er kjærkomne bidrag
til arbeidet og kan innbetales til konto
7874 06 26255. Gavene benyttes direkte
til tjenester og samlinger for medlemmene. 

Gaver til Fondet for forskning om
muskelsykdommer 
Like kjærkomment er gaver til
Forskningsfondet. Gavene innbetales til
konto 1600.47.91197 og tillegges kapita-
len. Det øker avkastningen som tildeles
ulike forskningsprosjekt. 

Det er mulig å gi frie gaver eller gaver som
nevnt nedenfor.

Skattefradrag for gaver 
Økonomiske bidrag til FFM og
Forskningsfondet 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 spesielle regler. For skattefradrag må
givers fødselsnummer oppgis.

Testamentariske gaver
For å testamentere en gave til FFM og/eller
Forskningsfondet må det fremgå i testa-

mentet at gaven skal gis til Foreningen For
Muskelsyke og/eller Fondet for forskning
om muskelsykdommer.

Ved testamentariske gaver oppfordrer vi til
å få opprettet testamentet i lovlige former
og la det fremgå tydelig hvem gaven gis til.
Gaven er fritatt for arveavgift etter arveav-
giftslovens § 4, 5. ledd, slik at arven i sin
helhet går til det testamenterte formålet.

Minnegaver
Minnet om en venn eller slektning som har
gått bort, kan hedres med en gave til FFM
og/eller Forskningsfondet. Innbetalingen
merkes med navnet til avdøde, pårørendes
navn og givers navn.

Små og store gaver er viktige
Gaver kan gis til konkrete formål eller
spesifikke forskningsområder. Ta gjerne
kontakt for mer informasjon.

Takk
Vi ønsker med dette å takke alle giverne
som sendte minnegaver i forbindelse med
bortgang av følgende personer: 

Kari Anne Hansen
Linda Vatne Johansen og mor Hjørdis

Fondet for forskning om muskelsyk-
dommer ønsker å takke for alle gaver
som ble gitt i 2008.
I forbindelse med begravelser mottok
Fondet gaver til minne om:
Øyvind J. Norlunn
Einar Bøe
Brit Gay
Ola Garnes
Stig Alfred Kristiansen
Olav Uthus

MMuusskkeellddyyssttrrooffiieerr
Duchenne-type, Becker-type, limb-gird-
le(scapulopeoneal og scapulohumeral),
facioscapulohumeral-type, congenitt
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi,
distal muskeldystrofi og en rekke
sjeldnere tilstander.

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

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

SSppiinnaallee  mmuusskkeellaattrrooffiieerr
Congenitt hypotonia. Amyotrofisk lateral
sklerose (ALS). De spinale muskelatro-
fiene (SMA) type 1, 2 og 3.

SSyykkddoommmmeerr  vveedd  oovveerrggaannggeenn  
nneerrvvee--mmuusskkeell
Myasthenia gravis, LEMS (Lambert-
Eaton Myasthenic Syndrom)

IInnffllaammmmaattoorriisskkee  mmyyooppaattiieerr
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

PPeerriiffeerree  nneevvrrooppaattiieerr
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.

MMeettaabboollsskkee  ffoorrssttyyrrrreellsseerr
Omfatter en rekke mangelsykdommer
bl.a. phosphorylase  deficiency, acid mal-
tase deficiency, carnitine deficiency,
phosphofruktokinase deficiency,
endokrine sykdommer i hypofysen,
skjoldbruskkjertelen og biskjoldbrusk-
kjertelen, og familiær periodisk parese
(flere typer).
I tillegg kan nevnes arthrogryposis mul-
tiplex congenita, en følgetilstand av flere
muskelsykdommer, bl.a. congenitt
muskeldystrofi og spinal muskelatrofi.

Foreningen for Muskelsyke omfatter følgende nevromuskulære sykdommer:

Gi en gave
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Leder:
Laila Bakke-Larsen 
403 26 984
Tlf.tid hverdager kl 12-16
laila.bakke.larsen@
freewave.cc

Nestleder:
Sonja Jennie Tobiassen
sonjenn@online.no

Økonomiansvarlig:
Lise Connelly
lise@connelly.no

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

FFMUs representant:
Stine Berre
sberre@online.no
993 51 324

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

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

Tillitsvalgte i Foreningen for Muskelsyke

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

Fylkesforeningene
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

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

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

Rogaland
Ta kontakt med FFM-
kontoret.

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

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
901 94 589 e.kl. 19.
joerulo@online.no 

Østfold
Eva Liz Moen
Falcheveien 5A
1618 Fredrikstad
21 69 92 08/922 82 232
evamonge@broadpark.no

Leder: 
Morten Tangre 
993 73 904
mtangre@online.no 
Nestleder/Sekretær: 
Lene Henriksen
941 85 506
lenehenriksen54@hotmail.com 
Økonomiansvarlig: 
Guro Skjetne
992 47 796
gskjetne@hotmail.com

Styremedlem
Stine Berre 
993 51 324
sberre@online.no
Kristina Nilsen
957 85 574
kristina_nilsen_@hotmail.com

Varamedlem:
Mathias Barth
936 32 889
angry.beavers@hotmail.com

Annie Olsen
Glimmerveien 1, 9022 Krokelvdalen 
900 61 651 
annieo@online.no

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

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

Laila Benjaminsen
Sandstrand
9445 Tovik
Mobil: 41 80 69 52
E-post: laila.benjaminsen@hlink.no

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

SENTRALSTYRE
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.

Bjørn Moen 
bjornmoe@online.no
977 32 933

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Likemannsutvalget

Diagnosekontakter se side 27.



LightWriter SL40

Nå er den nye LightWriteren her- med mange nye funksjoner
• Velg kvinne eller manns stemme
• Enkel og brukervennlig meny
• Velg flatt tastatur, opphøyet tastatur eller fingerguide
• Ordprediksjon og ferdige setninger for hurtig kommunikasjon
• Opplærbar ordliste
• IR- omgivelseskontroll
• SMS-funksjon
• Telefonbok, tid og dato, «gule lapper» og alarmklokke

Vi har solid kompetanse innen kommunikasjon, kognisjon og 
varsling. Se vår hjemmeside for mer informasjon om produkter, 
løsninger, nyheter og kurstilbud - eller ta kontakt med oss. 

Vi jobber med hjelpemidler – det handler om menneskerLightWriter sier det du skriver

Falck Igel AS – Tlf 37 14 94 50 – post@falckigel.no – www.falckigel.no

NYHET!
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PRIVATIST
PÅ NETT?
Har du for få poeng til å komme inn på 

drømmestudiet ditt, kan du forbedre 

karakterene dine ved å ta opp fag som 

privatist på vår nettskole. Vi tilbyr også 

alle fag til allmennfaglig påbygging.

Kontakt en rådgiver dersom du har

spørsmål. Mer info finner du på

www.sonans.no/ng

Nettstudier

- når du virkelig vil videre
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Hvorfor velge Mic-Key®?

Svært høy 
holdbarhet

Mic-Key®  har 1- 8 mnd 
levetid, og er produsert 
i medisinsk silikon av 
høyeste kvalitet.

Innstøpt BAL-merking

Mic-Key® er eneste knapp med BAL-
merket 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.

Ingen utstikkende tipp 
mot magesekken

Mic-Key® er markedets eneste 
knapp med endetipp trukket helt 
inn i ballongen.

Mic-Key® – ditt valg, din trygghet!

Knappen Mic-Key® er spesielt 
designet for hjemmebruk, 
noe som gir deg ekstra frihet 
og uavhengighet fra sykehuset.
Mic-Key®  er markedets eneste

Brukervennlige websider:



B-BLAD

Returadresse
Foreningen for  Muskel syke

Brynsve ien 96,  1352 Kolsås

Erik Allums legat ble opp-
rettet i 1995 av Kåre Allum
som hadde en sønn med
Duchennes muskeldystrofi.

Legatet har til formål å yte økono-
misk bistand til:
- støtte for utvikling av ny viten om
Duchennes muskeldystrofi eller
andre nevromuskulære sykdommer
- spesielle tiltak og utvikling av
hjelpemidler som får en direkte
effekt på hverdagssituasjonen og
livskvaliteten til personer med
Duchennes muskeldystrofi og deres
familier.

Det gis ikke tilskudd til tiltak for en-
keltpersoner, men sosiale tiltak rettet
mot grupper kan vurderes.

Legatet ledes av et styre som består
av representanter for Foreningen for
Muskelsyke og fagpersonell med
god kjennskap til Duchennes
muskeldystrofi. Styret tildeler til-
skudd hvert år etter søknad.
Søknadsfrist har de siste årene vært
mai/juni. 

Søknad
Det kan i 2009 gis tilskudd på til
sammen kr. 120.000 fra legatet.

Erik Allums legat for Duchennes
muskeldystrofi
c/o Foreningen for Muskelsyke
Brynsveien 96, 1362 Kolsås
Kopi av søknaden sendes på e-post
til fondet@ffm.no.

Eksempler på tiltak det
er gitt tilskudd til i 2008

Ferietur til Alicante
Kai Henrik Berge Skjold fra
Skånevik fikk dekket en to ukers 
ferietur til Alicante for seg selv og to

hjelpere som han tilbragte på Norsk
Revmatikerforbunds ferie- og
behandlingssenter Reuma-Sol i
Spania. Det ble to uker med masse
deilig bading og spennende utflukt-
er. Les Kai Henriks egen fortelling på
www.ffm.no.

Foreldre-barn-samling 
på Vestlund 
Vestlund Habiliteringssenter, Helse
Bergen, søkte i 2008 økonomisk
støtte til samling om Duchenne
muskeldystrofi og skriver: 
«Målet var å la foreldre og barn
møtes, utveksle erfaringer og ideer,
legge til rette for at barna skal bli
kjent med hverandre og å formidle
kunnskap om diagnosen. Vi var så
heldige å få positivt svar både fra
Allums legat og begge gjestene vi
inviterte, foreldrerepresentant
Karianne Grøstad Dewson og fysio-
terapeut Inger Lund Petersen fra
Kompetansesenter for nevro-

muskulære sykdommer ved Riks-
hospitalet.

Samlet sett synes vi det var en vel-
lykket og nyttig dag. Det var stort
engasjement, gode innspill og god
stemning i foreldregruppen.
Gjestene tilførte både oss fagfolk og
foreldrene kunnskap og inspirasjon.
En representant fra Vestlund deltok i
foreldregruppen og noterte innspill
og tips. 

Barna trivdes sammen og hadde
glede av aktivitetene. Det var kjekt
for Vestlund å få mulighet til å
gjennomføre denne dagen og kunne
vektlegge den sosiale rammen mer
enn det vi vanligvis har mulighet for.

Ansvarlige for arrangementet var
Tone Kyte, spesialfysioterapeut og
Vigdis Jacobsen, daglig leder».

Erik Allums legat for Duchennes muskeldystrofi

Kai Henrik Berge Skjold hadde både gruet og gledet seg til bading i bassenget, men ”det va
kjekt når eg kom ut i”, syntes han etterpå. Assistenten heter Kari Janne Lye Ness


