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Foreningen 
for Muskelsyke

Brynsveien 96, 1352 Kolsås
Tlf: 67 13 74 70
Fax: 67 13 67 77

E-post: ffm@ffm.no 

Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255. 
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042

En travel høst

Sommeren i år har vært kjempefin! Vi har hatt FamilieUke 2010, hvor hele 68 
 personer møttes i Danmark til ei flott uke. Som et av barna sa: «Dette er den beste 
sommerferien jeg har hatt! Ingen har løpt fra meg!». Du kan lese mer om familieuken 
i bladet, og hvis du har lyst til å dra en tur til Danmark sammen med FFM’ere neste 
sommer kan du finne informasjon om det også.  

En flott sommer gir overskudd til å ta fatt på høstens arbeid. Det innebærer ferdig-
stilling av prosjektet «Hva med meg da?» både film og nettstoff, Troll 2010 på 
 Beitostølen Helsesportssenter, kurs, møte med nye medarbeidere, politisk arbeid  
og ikke minst: Landsmøtet! 

Landsmøtet blir i år i oktober. Det er første gangen FFM har hatt landsmøte på høsten. 
Dette som følge av vedtektsendringen sist år. I år skal vi revidere vedtektene, så det er 
viktig at fylkesforeningene går nøye igjennom dem og kommer med tilbakemeldinger 
på hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Vi skal også vedta arbeidsprogram og 
politiske målsetninger, så det blir mye for fylkene å jobbe med i høst. 

       God høst alle sammen! 

       Laila Bakke-Larsen 
       Leder

Ta gjerne kontakt med FFM-kontoret

Foreningen for Muskelsyke 
(FFM) er interesse organisa-
sjonen for muskelsyke i Norge.
 
Gjennom 13 fylkes foreninger  
informerer og hjelper 
vi muskelsyke og deres 
pårørende, og arbeider for 
muskel sykes rettigheter  
og interesser. 

Foreningen sprer kunnskap  
om muskel sykdommer og muskel-
sykes livssitua sjon, medvirker til 
bedre behandlings mulig heter og 
støtter forskning omkring muskel-
sykdommer. Foreningen er med i 
Funksjons-hemmedes Fellesorgan-
isasjon (FFO) og har søsterorgani-
sasjoner i en rekke land. 

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

Line Wåler
Organisasjonssekretær
Tlf: 67 13 74 70/411 90 702
Tlf. tid: man. til ons., kl. 11–17
E-post: line.valer@ffm.no

Unni Tangerud
Regnskap og medlemsregister
Tlf: 67 13 71 39
Tlf. tid: man., ons., tors. kl. 9–15 
E-post: unni.tangerud@ffm.no 

Tone I. Torp
Forskningsfondet og Allums Legat
Tlf: 67 13 74 70 
Tlf. tid: tors., kl. 10 –14
E-post: fondet@ffm.no 

Leder:  
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Til tross for regn og sur vind hadde svært 
mange møtt opp på Youngstorget for 
å gå i Stolthetsparaden 12. juni. Stolt, 
sterk og synlig var årets hovedmotto. 
Flere hundre gikk i paraden, og FFM  
var godt representert.

Tekst av: Laila Bakke-Larsen

I år var det en ekstra grunn til å gå  
i parade. Debatten om prioriteringer i 
helsevesenet preget media i dagene før og 
etter Stolthetsparaden, rettighetsfestingen 
av BPA er fortsatt satt «på vent», og  
vi opplever et angrep på hjelpemiddel-
ordningen. De grunnleggende forutset-
ningene for at vi skal kunne leve og delta  
i samfunnet er truet. 

Diskrimineres av kommunene
Vi bør være stolte deltakere i  samfunnet, 
og ikke en minoritet som stadig vekk 
diskrimineres og nedprioriteres. Funk-
sjonshemmede og kronisk syke blir som 
gruppe daglig diskriminert og  devaluert. 
Vi fått diskrimineringsloven, men  
vi møter fortsatt utilgjengelighet og  
utestegning, både synlig og usynlig.  
Den sterkeste diskrimineringen er 
 kanskje i møte med kommunen, når vi 
søker assistanse til de aktivitetene vi ikke 
klarer å gjøre selv. For å kunne leve selv-
stendige, uavhengige liv trenger vi gode 
BPA-løsninger. I stedet blir vi møtt med 
kommunens økonomi som argument for 
minimal hjelp. 

Koster for mye?
Økonomi er et populært argument når det 
gjelder funksjonshemmede. Vi er dyre i 
drift, vi koster samfunnet for mye. Norge 
har ikke råd til dette… Derfor tok det lang 
tid før vi fikk en antidiskrimineringslov, 
derfor går man nå til angrep på hjelpemid-
delordningen, derfor har vi ikke nasjonalt 
kompetansesenter for nevromuskulære 
sykdommer, derfor treneres lovfesting  
av BPA. Ikke minst: derfor havner vi langt 

ned på prioriteringslisten i helsevesenet. 
Vi koster for mye.

Handler om å være sammen
Er dette egentlig sant? Eller ligger det 
noe annet bak? Hvilke holdninger skjuler 
egentlig økonomiargumentet? Fattige 
afrikanske land har lenge hatt antidis-
krimineringslov og Sverige rettighets-
festet BPA i forrige århundre. Av og til 
får vi følelsen av at vi funksjonshemmede 
er mindre verdt enn andre borgerne i 
Norge. Derfor er det så viktig med en 
Stolthetsparade – det handler om å være 
sammen, vise samfunnet og oss selv at vi 
er mange. Gjennom møtet med andre ser 
vi at kampen med kommunen, diskrim-
ineringen vi møter i hverdagen, ikke 
handler om seg selv, den rammer mange. 

Vi er viktige!
For meg er det som å møte «my people». 
Gleden ved å gå sammen i parade, møte 
gjøgleriene, se tilskuerne og kjenne at jeg 

er del av noe. Vi er viktige. Vi fortjener 
gode liv, akkurat som alle andre i Norge. 
Følelsen av samhold og tilhørighet 
blir styrket av flotte taler og  appeller. 
 Arrangementet ble avrundet ved at 
storting representant Tove Linea Brandvik, 
som satt i styret i FFM 1998-2001, fikk til-
delt Stolthetsprisen for sitt politiske arbeid. 
Hun er den aller første rullestolbruker på 
Stortinget, og i takketalen oppfordret hun 
paradedeltakerne til å gå inn i politikken. 
– Noen andre tar makta, om du ikke gjør 
det, sa hun, og fikk tilhørerne til å tenke.  

Hvorfor gå i 
Stolthetsparaden?

FFM stilte bredt opp i årets Stolthetsparade

De grunnleggende 
forutsetningene  

for at vi skal leve  og 
delta i samfunnet  

er truet

«
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...  gleden ved  
å gå sammen  

i parade ...

«



– Selv om jeg er muskelsyk, er jeg det 
med et smil. Og i russetida trosset jeg 
både meg selv og sykdommen!

Ingebjørg Larsen Vogt var bare noen 
måneder gammel da mor og far skjønte 
at hun var muskelsyk. Muligheten var 
fifty-fifty, og i dag er hun 19 år og lever 
et tilnærmet normalt liv med diagnosen 
Spinal Muskelatrofi. Men livet er ikke 
alltid så lett som det ser ut som for den 
blide tenåringsjenta.

Både smil og skam
– Jeg husker hvor stolt jeg var da jeg fikk 
den første ordentlige rullestolen min. 
Det var en gul trax, og jeg gikk i fjerde. 
Vennene mine sloss om få henge bakpå, 
men jeg brukte den ikke mer enn jeg 
måtte, sier Ingebjørg og ler. Det er sånn 
hun er, alltid ei blid jente til tross for 
diagnosen. Selv om hun er muskelsyk, 
skal hun være det med smil, sier hun. 
Og smiler igjen. Men det koster, kan hun 
fortelle. Det hender hun skammer seg,  
og da er det godt å være alene. Å bare 
være Ingebjørg. Samtidig vet hun at hun 
vil være sammen med vennene sine. Både  
de funksjonsfriske og de muskelsyke.  

Trompet og blogging
– Jeg må energiøkonomisere, da går det 
lettere, sier hun med et lurt smil. Ting har 
skjedd i årenes løp. Etter at hun begynte 
på ungdomsskolen ble det mer og mer 
bruk av rullestol, og så har hun astma  
og cøliaki, og orker ikke like mye som før. 
Men hun smiler like mye. Alltid blid, sier 
de som kjenner henne. Hun smiler, enten 
hun kommer rullende bakerst i korpset 
med trompeten eller sitter bak pc’en  
og blogger. Kanskje smilte hun aller mest 
da hun rullet forbi de som krabbet fra 
Stortinget til Slottet i russetida. Hun fikk 
knute på lik linje med resten, det skulle 
bare mangle. Trompeten bruker hun  
i Asker Musikkorps, ogtidligere har hun 
sunget i et kristent kor. Å tro på en kraft 
som hjelper henne, har vært en støtte. 
Det bygger henne opp når hun er «litt 
utafor», som hun sier.

Vil bli døvetolk
Hun drømmer om å bli døvetolk. Studere 
tegnspråk og tolkning på Universitetet 
i Oslo. Først skal hun ta påbygning på 
Bleiker Videregående. Og innimellom 
skal hun trene med armsykkel og hos  
en fysioterapeut. Det hender hun er  
 

småsjalu på venner som kan spille 
håndball og fotball, men så tar hun seg 
i nakken og tenker på alt det hun får 
være med på. Flere reiser utenlands med 
musikkorpset. Kjempespennende leirer 
på Frambu. Nå er hun med på å få i gang 
en ungdomsforening for FFM i Oslo og 
Akershus. 

Utadvendt og innesluttet
– Du må få med at jeg elsker å lese, å 
drømme meg bort i en helt annen verden, 
sier hun og ler. Og så må jeg visst få det 
om musikken. At hun liker artister med 
gode tekster. Og pc’en. Hun har sin egen 
blogg, der hun skriver om det hun tenker 
og opplever. Og så må jeg ikke glemme 
vennene hennes. De betyr mye for den 
utadvendte jenta, som ifølge seg selv 
er innesluttet. Særlig når folk ikke helt 
vet hvordan de skal takle sykdommen 
hennes. Da trekker hun seg tilbake, og 
synes det er deilig å være alene. Men det 
går aldri lang tid før hun smiler igjen. 
Det er sånn det er å være en helt normal 
tenåring, ikke sant? 

Ingebjørg Larsen Vogt

Sjekk bloggen til Ingebjørg: ingsimingsi.blogg.no

Ingebjørg har SMA:

En ganske normal tenåring …
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Ingebjørg Larsen Vogt

Sjekk bloggen til Ingebjørg: ingsimingsi.blogg.no

Ingebjørg har SMA:

En ganske normal tenåring …

1. Silikonvotter:
Det er etter hvert kommet en god del produkter i silikon til 
kjøkkenet. Grytevotter i silikon er smarte å bruke. De blir ikke 
våte dersom ustøe hender stapper en fing oppi maten, de tåler 
mye varme og de er seige slik at en får bedre grep. Noen er delt  
i tre – tommel, pekefinger og «resten». Oppvaskmaskin tåler  
de også...

2. Kokekurv til grønnsaker:
Mange vil kjenne til at det er vanskelig å håndtere gryter med 
flytende, varmt innhold. For å slippe å helle varmt vann ut av 
gryta eller flytte hele gryta, kan en koke grønnsaker, pasta etc 
i en kurv oppi vannet. Når maten er ferdig er det bare å løfte 
kurven med maten ut av gryta, så ligger vannet igjen og kan 
håndteres når det er blitt kaldt.

3. Sklihindring:
For å holde f.eks bakebollen i ro på benken kan en bruke en 
fuktig klut eller «sklikke» under. Dette vil øke friksjonen slik  
at bollen står i ro og en kan bruke to hender på å røre/vispe etc. 
Det finnes også boller som har gummikant under slik at de står 
i ro på benken. Det er også kommet rivjern der en river direkte  
i en boks som har gummikant under – da kan en bruke to 
hender på å raspe ost/gulrot etc og bollen med rivjernet står  
av seg selv.

MUSKELNYTT  nr. 3 – 2010     7

SMARTE
TING Kjøkkentips:

1

2

3

Ergoteraput i Sola kommune 
Tone Edvardsen:
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Lørdag 17. juli møtte nesten 70 
stk ved Sæby Søbad i Danmark. 
 Meningen var at medlemmer av FFM 
skulle møtes til hyggelig samvær, 
aktiviteter og utflukter. Det var både 
muskelsyke voksne og barn, til og 
med ei muskelsyk mormor med.

Tekst av: Vanja Moholt Sørgård

Vi startet med felles samling med orienter-
ing om uka. Karianne Dewson informerte 
om hva som skulle skje, og presenterte 
fellesassistentene våre. Deretter spiste vi 
middag, i restauranten var det pizzafest. 

Turnering i rullestolfotball!
Søndag var roligdag. Det var aktiviteter 
på hobbyrommet, noen dro på stranda, 
og noen pakket ut i hyttene. Hyttene/ 
leilighetene var lyse og trivelige, med 
både tv og internett.

Mandag var det mange som tilbragte 
dagen på stranda eller hobbyrommet.  
Kl. 1700 var det kakefest, Mona hadde 
bakt 3 deilige sjokoladekaker!  Latteren 
satt løst, Roger hadde investert i pilates-
ball for foreningen, og arrangerte 
RULLESTOLFOTBALL. Det var litt  

av et syn. Team Pappa mot ungene, både 
de i rullestol og de som kunne løpe selv 
kjempet mot hverandre. Etterpå var det 
Team Mamma mot Team Pappa, og til-
slutt Team Mamma mot ungene. Ungene 
vant begge kampene, de var de beste laget 
:) Laila Bakke Larsen var dommer og 
utviste spillere en etter en, vi lærte mange 
nye fotballregler den kvelden ...

Håndtrykk for Märtha Louise
Tirsdag dro alle sammen til Ålborg på 
Tivoli, det var kjeeeempegøy :) Vi spiste 
sammen, en lekker buffet. På kvelden var 
det slåball for både store og små, løpende 
og rullende :)

Onsdag tok Guro Skjetne oss med på 
stranden, der ble det laget «håndtrykk-
skjorte» til Prinsesse Märtha Louise. På 
kvelden samlet de voksne seg utenfor 
Dewsons. Ungene spilte fotball og slåball, 
og de voksne skravlet i vei.

Vafler ned på høykant
Torsdag var vi i Dyreparken i Ålborg, 
den var kjempefin, vi fikk sett mange fine 
dyr. Morsomst var isbjørnene. Vi fikk se 
dem både over og under vann. Vi spiste 
middag sammen, menyen bestod av røde 

pølser, burger og nuggets. På kvelden stekte 
jeg og Beate massemasse vafler, de gikk 
ned på høykant, Martin spiste minst 100 
stykker, jeg tror han syntes de var gode. 
Fredag dro vi til Hirtshals på ocenariumet, 
det var både fint og interessant. Der fikk 
vi servert fish’n’chips. På kvelden var det 
avskjedsmiddag, det var hyggelig, men også 
litt trist. Vi visste jo at dagen etter skulle vi 
skilles fra våre nye venner. Så kom lørdagen 
med avreise, og alle dro hvert til sitt!

Tusen takk for flotte opplevelser og ei 
flott uke! 

Flere familier har allerede bestemt at de 
ønsker å dra sammen til Sæby i Danmark 
neste år. De ønsker å gjenta suksessen 
fra i år. Familiene møtes i uke 29 til en 
trivelig fellesferie. Hver familie organ-
iserer reise og bestilling selv, men får 
muligheten til å gjøre ting i felleskap med 
andre. Både for barn og voksne vil dette 

være en kjempeflott mulighet til å møte 
andre familier i trivelige omgivelser.

Årets deltakere ønsker også å møte flere 
familier hvor en eller flere er muskelsyke. 
Ønsker du å være med? Da kan du  
ta kontakt med Heidi Sørli-Rogne på  
mobil: 481 02 844

Møtes i Danmark neste år?

Sommerens  
familieuke i Sæby

Karoline og Oda beundrer lille Julie, minstemann på leiren

Alma vil løftes opp av Mona

Torgeir gjør opptak til film mens  
alle koser seg med felles grilling
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FFM arrangerer, i samarbeid med 
Beitostølen Helsesportssenter,  
et opphold i tiden 13.9 – 9.10. for 
voksne mennesker med ulike former 
for muskelsykdommer.

Oppholdet finner sted på Beitostølen,  
og har fått navnet TROLL.  

T = Tålmodighet
R = Rehabilitering 
O = Opplevelse
L = Likeverd 
L = Livsglede

15 personer mellom 25 og 70 år deltar,  
og det er 11 kvinner og 4 menn.  
Oppholdet er både for rullestolbrukere  
og gående. 

Flere delmål
Det er flere delmål for oppholdet: 
• Å heve kompetanse om egen sykdom. 
• Å øke innsikten om egen funksjons-

evne og kapasitet. 
• Å gjennomføre aktivitet ut i fra egne 

premisser. 
• Å utveksle erfaringer. 
• Å utvide nettverket. 
• Å etablere grunnlag for aktivitet lokalt. 
• Å heve kompetansen på Beitostølen 

Helsesportssenter. 

Kronprinsessen kommer!
Programmet vil være en blanding av 
salaktiviteter, styrketrening, individuell 
fysioterapi, bassengaktiviteter, friluftsliv, 
sykling, ridning, båt og sosialt samvær. 
Samlingen er helt fulltegnet i år, men 
mulighetene er store for at TROLL vil 
gjentas neste år. Brukerne i år er tatt ut 
etter søknad fra lege, og det kan vedleg-
ges informasjon fra annet fagmateriell, 
for eksempel fysioterapeut, sosionom 
eller lærer. Kronprinsesse Märtha Louise 
vil besøke TROLL 21. september, og 
Muskelnytt kommer tilbake med tekst  
og bilder fra samlingen i neste nummer.

Karoline og Oda beundrer lille Julie, minstemann på leiren

Alma vil løftes opp av Mona

Torgeir gjør opptak til film mens  
alle koser seg med felles grilling

TROLL-deltakerne får prøve seg på litt av hvert på Beitostølen Helsesportssenter

Klart for TROLL



Nytt Fra   NMK

Vi venter spent på resultatet etter evalueringen av de nasjonale tjenestene 
(Helse Vest-utvalget). Vi vet at Helse- og omsorgsdepartementet jobber 
med endring av forskriften om landsfunksjoner og nasjonale medisinske 
kompetanse sentre i sykehus. Endringene skal etter planen tre i kraft 1.1.2011. 
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har også drøftet behovet for å lage 
nok en utredning om ivaretakelse av mennesker med sjeldne sykdommer. 

Tekst av: Irene Lund

Kvalitetsforbedring

Vår «gammeldirektør» Knut Schrøder lærte 
oss at man behøver ikke å være dårlig for 
å kunne bli bedre! Vi jobber kontinuerlig 
med å forbedre det systemet vi har. Den 
diagnostiske virksomheten med nært tverr-
faglig samarbeid er en viktig suksessfaktor 
i  vårt arbeid. FFMs representant i NMKs 
styringsgruppe, Karl Henriksen, har utfor-
dret NMK til å jobbe mer med rehabiliter-
ing dvs. å få hjelp til å leve godt med sin 
diagnose. Vi tenker at vi må ha et levende 
samarbeid med dyktige fagfolk i rehabili-
teringsinstitusjoner og treningssentere så 
tilbudet til våre grupper kan bli mye bedre.
 
Vi sender ut evalueringsskjema til alle 
som har vært hos oss til utredning, 
behandling eller treningsopphold. På den 
måten prøver vi å engasjere våre brukere i 
forbedringsarbeidet. Har du noe på hjertet 
i forhold til hvordan NMK bør videre-
utvikle sine tilbud er du velkommen med 
en ytring! Hvordan kan websidene bli 
bedre? Hva ønsker du informasjon om?  
Vi vil gjerne ha ytringer på e-post  
(nmk@unn.no ) eller på telefon  
77 62 72 17.

Hva kan NMK tilby  
i fortsettelsen?

Vi viderefører vår systematisering og 
effektivisering av kompetanseutvikling 
og kompetansespredning. Vårt sekre-
tariat vil fortsatt formidle informasjon til 
dem som henvender seg per telefon eller 
e-post. 
 
Vi tilbyr også utredningsopphold 
for mennesker med uavklarte nevro-
muskulære sykdommer. Det er viktig at 
utredningen starter i hjemmemiljøet før 
en henvisning sendes til NMK. Deretter 
gjør NMK så godt vi kan for å utrede 
etter tilgjengelige metoder innen klinisk 
nevrologi og nevrofysiologi, fysio-
terapi, patologi, biokjemi og genetikk. 
Vi viderefører også behandling og videre 
medisinsk oppfølging, samt fysioterapiut-
redning med sikte på videre trenings-
opplegg for bedring av funksjon og mot-
virke uheldig utvikling. Vi satser videre 
på kompetansespredning til det lokale 
hjelpeapparat så godt det lar seg gjøre. 

Virksomheten første
halvår

Her er utdrag fra rapporten som ble 
 presentert for styringsgruppen i juni
møtet: Det arrangeres ukentlige tverr-
faglige møter, som er svært viktige 
arenaer for fagutvikling for hele NMK. 
De første fem måneder av 2010 har det 
vært arrangert 15 møter, og 45 pasienter 
har vært tatt opp for drøfting der. I 
samme periode har vi hatt 29 registrerte 
NMK-pasienter til utredning/behandling 
i Nevrologisk og Nevrofysiologisk avde-
ling. Dette gir en prognose på 70 NMK-
pasienter i løpet av 2010. Av de 29 har 
18 pasienter vært dagpasienter tilknyttet 
Dagenheten i avdelingen, 12 av dem var 
nye for NMK i 2010. En utredning ved 
fysioterapeut hører med til en diagnos-
tisk utredning. Tre NMK-pasienter har 
vært inne for treningsopphold i denne 
perioden. 
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Inngangen til Universitetssykehuset i Tromsø,  
der NMK holder til!

Et kompetansesenter for hele landet
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Vi ønsker å yte gode tjenester til dem som har medfødte nevromuskulære sykdommer og som har behov for oss.  
Vi ønsker et godt samarbeid med fagmiljøer og brukere i alle helseregioner. Gjennom et slikt fagnettverk vil vi jobbe  
for en bedre ivaretakelse av folk som lever med nevromuskulære sykdommer i hele Norge.

Trine Storjo
rd

Et kompetansesenter for hele landet

Christoph W
ahl

Kjell Arne Arn
tz

en

Lærings- og mestrings-
kurs (LMS-tilbud)

LMS-sentre, som arrangerer kurs/
pasientskoler i samarbeid med bruker-
organisasjoner, finnes over hele landet. 
Da NMK arrangerte Fagkonferanse 
sommeren 2009, arrangerte vi samtidig 
brukerkurs bygd på LMS-modellen.  
Annie Aune, FFM, gjorde en fin jobb  
i programkomiteen. 
 
NMK ble invitert til å delta på en av  
de samlingene som St. Olavs Hospital  
arrangerte for voksne med nevromuskulære 
sykdommer i Helse Midt-Norge høsten 
2009. Det var et inspirerende møte med 
blant andre Svein Erik og Laila Bakke-
Larsen, og vi diskuterte den modulbaserte 
kursmodellen de prøver ut. I midten av 
juni 2010 arrangerte vi (Muskelteamet v/
Barnehabiliteringa, LMS, FFM og NMK) 
første modul i en seminarrekke for foreldre 
og fagfolk fra kommunene. Annie Aune 
er brukerrepresentant. Målgruppen var 
nettverket rundt de barna som følges opp 
av Avdeling for Barnehabilitering i Tromsø. 
Det var 40 deltakere fra nordre Nordland, 
Troms og Finnmark begge dager, og neste 
modul arrangeres på nyåret 2011. Deltak-
erne er involvert i planleggingen av innhold 
og organisasjonsform på seminarene, og 
hovedtemaer er:

1. Familien 
2. Hjelpeapparatet 
3. Medisinske utfordringer

Vi har stor tro på regionale arrange-
menter av denne typen. I tråd med  
samhandlingsreformen ønsker vi både  
å bygge kompetanse og kvalitet ved 
kompe tansesenteret, og å finne gode 
systemer for å spre informasjon til der 
folk bor – til familier og det lokale hjelpe-
apparatet. Dette er en toveisprosess, der 
kompetanse bygges og deles i møtet med 
våre brukere, enten det er barn, ungdom 

eller voksne med nevromuskulær syk-
dom eller foreldre/pårørende eller helse-
personell, lærerere og førskolelærere fra 
kommunene. Hvis andre regioner ønsker 
noe tilsvarende, bidrar vi gjerne med vår 
erfaring og kompetanse.

Fagkonferanse i 2011

Tidlig på høsten 2011 arrangerer vi neste 
nasjonale/internasjonale fagkonferanse 
i Tromsø. Vi vil prøve å gjenta sukses-
sen med å arrangere LMS-brukerkurs 
i tilknytning til den. På den måten får 
vi lære av folk med brukererfaring – og 
brukerne kan holde seg oppdatert innen 
fagfeltet. Det er en utfordring å lage gode 
kurs med et godt faglig tilbud til alle som 
har bruk for NMK - enten som brukere, 
pårørende, fagfolk i kommuner eller 
alle mulige profesjoner i det tverrfaglige 
samarbeidet i spesialisthelsetjenesten. Én 
felles arena er av stor verdi, og den finnes 
ikke andre steder i Norge.

Muskelregisteret

Vi åpnet muskelregisteret i juni 2008,  
og per juli 2010 har vi registrert  
130 personer. Hvis du går inn på  
www.muskelregisteret.no finner du  
opplysninger om registeret. Dersom  
du ønsker å bli registrert, og har fått veri-
fisert en av de aktuelle diagnosene, kan 
du sende oss et utfylt samtykkeskjema 
eller be legen fylle ut registreringsskjema 
for deg. Det skal alltid foreligge skriftlig 
samtykke fra den som registreres (eller 
foreldre for barna sine). 

Nye medarbeidere i NMK

Trine Storjord er tilsatt som 
informasjons rådgiver fra 1.mai 2010. 
Hun skal jobbe med websidene og annet 
formidlingsarbeid for NMK.

Christoph M. Wahl er tilsatt som ny 
fagansvarlig overlege for NMK-virksom-
heten i Nevrologisk avdeling, UNN HF.

Kjell Arne Arntzen er tilsatt som overlege 
med medisinsk ansvar for det nasjonale 
kvalitetsregisteret, «Muskelregisteret», 
kombinert med overlegestilling i  
nevrologi. 

Christoph og Kjell Arne skal dele  
på fagoppgavene slik at ingen funksjon  
i NMK-virksomheten blir for sårbar.
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Tekst av: Laila Bakke-Larsen

Dette provoserte Laila Bakke-Larsen, og 
hun hev seg på debatten: «Dette kan bare 
ikke forbigåes i stillhet. Våre  medlemmer 
merker prioriteringene på kroppen. 
Utvalget for prioriteringer i helsevesenet 
fant nylig ut at det ikke er en selvfølge at 
respiratorbrukere skal bo i sitt eget hjem. 
Kommunen har ikke nødvendigvis plikt 
til å yte assistanse. Flere med Pompes 
sykdom har fått avslag på medisiner som 
gir bedre livskvalitet og forlenget levetid,» 
sier Laila.

Alle er like mye verdt
Debatten er viktig, men Laila er frustrert 
over hvilke holdninger som kommer frem 
i slike debatter. De dreier seg fort om 
kroner og øre, om hvem som koster staten 
mest, og hvem som gir mest tilbake. «Vi 
viker fort bort fra de fundamentale verdi-
ene, hvilket samfunn vi  ønsker å ha. Med 
min deltakelse ønsket jeg å få fokus over 
på at alle er like mye verdt, og at livet kan 
være meningsfylt uansett. Deretter kan  
vi begynne å prioritere!» 

Støtte fra Per Fugelli
Hun er enig i at prioriteringer er viktig. 
Vi har ikke penger til alt, men det må 
ligge andre verdier til grunn for debatten. 
«Jeg leste et innlegg av en filosof som  
gav følgende analog: Hvis du er i en 
livbåt sammen med mormor, ditt barn 
og barnebarn, og det er én person som 
kan reddes. Hvem ville du da redde? Den 
gamle eller barnebarnet? For meg er dette 
et bra grunnlag for verdidebatten.» Hun 
utdyper: «Er ikke de to ekstra årene du 
får som tenåring mer verdt enn de ekstra 
årene som 90 åring?» Hun får støtte fra 
Per Fugelli, kjent sosialmedisiner som 
selv er kreftsyk. Han foreslo å redusere 
den fjerdedelen av utgiftene som i dag 
går til å behandle pasienter i deres siste 
leveår, og bruke mer på forebyggende 
helsearbeid som kan skaffe mange gode 
leveår for andre.

Fordoblet levealder for Duchenne
«Å sette en prislapp på mennesket  
er veldig skummelt. De fleste av oss  
er så dyre i drift at det vil være like greit 
å avlive oss. Jeg mener at vi isteden må 
fokusere på muligheten til å leve et liv,  
og muligheten til å ta farvel med det.  
I dag har vi overdreven forventning til  
at livet skal vare evig. Alt kan kureres. 
Istedenfor å gå alderdommen i møte, 
kjemper de fleste for å beholde ungdom-
men og det livet de levde når de var 
unge. Plagene som følger med økt alder 
forventer man at samfunnet skal fjerne.  
Men vi skal alle dø – noen av oss tidligere 
enn andre.» Laila blir  

ettertenksom: «Teknologien gjør at 
tiden for når vi skal dø endrer seg. 

Hvilke diagnoser som er dødelige, 
endrer seg. Se bare på gutter med 

duchenne-diagnosen. Når jeg 
var liten, fikk vi beskjed om 

at de kom til å dø før de 
var 20 år. Mange er i dag 
nærmere 40 år. Det er 
en dobling av leve tiden 
takket være respiratorer 
og hjerte medisiner. Jeg 
tror dagens duchenne-

gutter vil få en tilnærmet normal leveal-
der. Det må man ta ansvar for. Å nekte 
noen denne type behandling er uverdig.»

Viktig å be om hjelp
Helsedirektøren lover at ingen skal bli 
nektet nødvendig behandling, så Laila 
mener det er lenge til vi får se at man får 
nei til respirator og andre helt nødven-
dige hjelpemidler. Samtidig er hun redd 
for at holdningene som kommer frem fra 
ulike aktører i debatten skal få muskel-
syke, og andre kronisk syke, til å føle at 
de er mindre verdt enn andre i samfun-
net. Det kan føre til at de kan vegre seg 
for å be om nødvendig helsehjelp. «En 
undersøkelse fra  Folkehelseinstituttet 
viser at økt levealder og helsetilbud 
kommer de ressurssterke og rike til gode. 
Det er viktig at vi tør be om hjelpen vi 
trenger. Selv om muskelsykdommer ikke 
er kurérbare, så fortjener vi god helse-
hjelp! Derfor tok FFM ordet i debatten» 
avslutter hun.

Hva er et menneske verdt?

Mer stoff på nettet:

http://www.vg.no/helse/artikkel.
php?artid=10001086

http://www.dagbladet.no/2010/ 
06/05/nyheter/ innenriks /hjerte
svikt/kreft/kols/ 12017065/

http://www.aftenposten.no/ny
heter/iriks/article 3690065.ece

http://www.aftenposten.no/me
ninger/kommenta torer/narum/
article3691169.ece

http://www.vg.no/helse/artikkel.
php?artid=10008892

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen startet i vår en debatt om prioriteringer i helse-
vesenet. En viktig debatt, som dessverre fikk feil fokus, nemlig kostnader i kroner 
og øre, istedenfor å fokusere på de etiske aspektene ved prioriteringene. 
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Vi sakser fra VG Netts 
intervju med Laila før 
sommerferien: 

– Det er frustrerende at dette er en  
debatt om hvor dyre folk er for sam
funnet, ikke en debatt om samfunns
verdier, menneskeverd og livskvalitet, 
sier hun til VG Nett.  BakkeLarsen 
frykter at fokuset på økonomi fører  
til at flere kan føle seg presset til  
å avslutte en livsviktig behandling.   
– Det forekommer tilfeller der 
helsepersonell anbefaler pårørende 
å godkjenne avslutning av behandlig 
«for barnas skyld», mens det virkelige 
motivet er økonomi. Jeg frykter at  
vi vil se mer av dette. – Mange vil ikke 
få den behandlingen de trenger. Her  
er det ikke snakk om personer som 
kun har én dag igjen å leve, men kan
skje kunne levd et helt år til. Lidelser 
kunne vært unngått og livet forlenget, 
sier hun. 

– Alle mennesker er like mye verdt.  
Solidaritetstanken om lik rett til helse
hjelp ligger til grunn for velferdsstaten 
vår, men rakner når debatten er sånn 
som nå. Dette rammer dem som trenger 
helsevesenet mest. Politikerne bør på 
banen og si om vi egentlig ønsker oss et 
kvoteringssamfunn, om vi vil ha et alag 
og et blag, sier BakkeLarsen.

– Jeg føler at vi er på vei mot et ameri
kansk samfunn med deling mellom 
dem som har rett til helsehjelp og dem 
som ikke har det. Mange «dyre pasient
er» får ikke forsikring fordi de er for 
syke, eller tilhører en høyrisikogruppe. 
Man forsikrer ikke et syknende skip, 
sier BakkeLarsen, som mener det 
er umulig å tallfeste verdien av et 
 menneskeliv og etterlyser individuell 
behandling av hver enkelt pasient.

– Det er vondt og vanskelig for forel
dre og sykdomsrammede at det blir 
satt en prislapp på hvor mye livet deres 
er verdt, sier hun, og forteller at det i 
mange tilfeller er umulig å fastslå hvor 
lenge en pasient kan leve, dersom ved
kommende får medisinsk behandling.

– Det har blitt anslått at barn skal  
dø før de fyller to år – og nå er de 14. 
Derfor blir der feil med en slik grense, 
sier Laila BakkeLarsen.

NasjoNal koNferaNse om 
idrett for fuNksjoNshemmede – 
status og fremtid
Dette er konferansen du ikke vil gå glipp av! Gjennom en nasjonal konferanse 
ønsker vi å reflektere over hvordan situasjonen er for funksjonshemmede  
i idrettsorganisasjonen, samtidig som vi staker ut kursen fremover.  
Konferansen er for alle som jobber med eller er engasjert i idrett for  
funksjonshemmede i norsk idrett, inkludert eksterne samarbeids- 
partnere, kommunalt ansatte og politikere.

5. – 7.  
November

2010

DATO Quality Airport 
Hotell  

Gardermoen

Din annonse kan treffe viktige 
lesere i det nye

MUSKELNYTT:
Ta kontakt med Halldis Thune 

på e-post hthune@online.no eller 
på telefon 32 13 30 29
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Det er klart for Landsmøte og 
Muskeldager for medlemmene i FFM. 
15.–17. oktober møtes vi på Scandic 
Oslo Airport Hotel på Gardermoen. 

Sakliste og praktisk info om Landsmøte 
ble sendt ut før sommerferien, og saks-
papirer blir sendt til delegatene og fylkene 
i løpet av  september. Muskeld agene finner 
sted samme helg, samme sted. Denne gang 
tilbys tre forskjellige kurs.

Kan være med på begge
Programmet denne helgen er lagt opp 
slik at du kan være med på både kurs 
og landsmøte hvis du ønsker det. Alle 
kursene varer 15.–17. oktober, både  
delegater og medlemmer blir invitert  
til å delta på kurs. 

Delegatfordeling
Landsmøtet pågår kl 15.30–18.30 fredag 
15. oktober, og fortsetter kl 15.30–18.30 
lørdag 16. oktober. Fylkesforeningene og 
FFMU har valgt delegater til landsmøtet 
blant sine tillitsvalgte etter en fordelings-
nøkkel på 2 delegater for de første 200 
medlemmer og 1 delegat per påbegynt 
200 medlemmer deretter.

Variert kursinnhold
Kursene på Muskel dagene spenner over 
et bredt spekter. «Pårørendekurs for fore-
satte til ungdom med muskelsykdom» er 
et kurs for foresatte som har ungdommer 
(16–25 år) med muskelsykdom.  Fokuset 
er hvordan  du takler utfordringer i over-
gangen barn/ungdom til voksen. Kurset 

«Utfordringer i hverdagen» er et kurs  
for voksne muskelsyke. Her er alle 
velkommen, men FFM oppfordrer  
personer som er avhengig av el-stol  
og  assistanse til  personlig pleie til å søke. 
Det tredje kurset er et grunnleggende 
organisasjons kurs. FFM vil prøve å legge 
kurset opp etter hva folk ønsker å lære, 
så du blir bedt om å skrive opp spesielle 
interesser når du melder deg på. 

Line Wåler kan kontaktes  
på telefon  67 13 74 70 eller  
line.valer@ffm.no, hvis du har spørsmål.

Klart for Landsmøte 
og Muskeldager
på Gardermoen ...

Du  kan være med 
på både kurs og 
landsmøte hvis  
du ønsker det

«
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Spennende  
utstillere på  
FFMs Landsmøte
Pr. 20.08. er fem utstillere klare for FFMs Landsmøte. 
 
De som er sikret god profilering, er Etac (www.etac.com),  
Medema (www.medema.com), Hepro (www.hepro.no),  
Abilia (www.abilia.no) og Genzyme (www.genzyme.no). 

Utstiller ansvarlig Bjørn Idar Nordhøy er svært fornøyd 
med at de fem  firmaene nå er på plass. Fire av dem leverer 
produkter og hjelpemidler for mennesker med bevegelses-
hemning, mens Genzyme leverer medisinske produkter. 
Ifølge  Nordhøy vil det bli jobbet aktivt for å få enda flere 
utstillere til stede på Landsmøtet.  

Genzyme støtter 
forskning for fremskritt 
innenfor sjeldne lidelser 

som Pompe sykdom

Genzyme AS, Rosenholm Campus, Postboks 474, 1411 Kolbotn. Tlf. +47 66 80 30 20
www.genzyme.no



SOLGÅRDEN  
– ein fryd for kroppen!

Sommaren på Vestlandet kan vera både grå og våt, og det har han vore i år.  
Me måtte på nettet og sjekka om me kunne reisa ein stad med høgare temperatur 
og kanskje litt sol.... 
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Solgården er en fryd for både kropp og sjel
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Tekst av: Randi L. Nygård

Joda, direktefly frå Haugesund Lufthamn 
til Alicante. Lovande. Og trur du ikkje  
at Solgården ligg omlag 40 minuttar med 
bil i retning Benidorm? Og der skulle 
vera tilrettelagt for rullestol og all ting... 
Hmm. Har dei ledige rom då? Eg ringte. 
Ei smilande damerøyst kunne fortelja 
at dei hadde rom til oss, og at me var 
hjarteleg velkomne! Me var på reis  
– og kunne starta gleda oss.

Halda seg heime?
Som brukar av elektrisk rullestol i omlag 
13 år, veit eg at reise = masse planlegging, 
uro om det faktisk fungerar som det står 
i brosjyren, kjem eg meg fram der eg 
 ønskjer, og kor mykje hjelp må eg eigent-
leg ha.... Ofte tenkjer eg at det er kanskje 
like greit å halda seg heime.

RyanAir og 40 grader 
Me pakka kvar vår sekk med nok klede 
for ei veke, og reiste mot Haugesund. 
RyanAir har same service som andre  
flyselskap. Med bestilling av assistanse, 
var det greit å bli parkert i flykroppen   
og me glisa litt over det faktum at me 
skulle til varmen. Solgården hadde hjelpt 
oss å tinga drosje, og sjåføren sto og venta 
på oss. Der var det 40 grader.... Eit tørt  
og gult landskap som fyk forbi motor-
vegen er eit sjeldant syn for vestlands-
auger, og når me kom fram til reseps-
jonen hadde dei aircondition. Det var 
snakk om sekundar frå tildeling av rom 
til første dukkert i bassenget rett utanfor 
rommet vårt for husets yngste. Dette var 
stas!

Mange aktivitetar
Sjølv om Solgården var i feriemodus, 
var anlegget ope. Sjømannskyrkja hadde 
kafé og nokre aktivitetar. I kafeen blei det 
servert frokost, og utover dagen og kvelden 
kunne ein kjøpa seg mat der. Dei hadde 
kveldssamlingar, grilling, og me var også 
med på fleire samkome i minnekyrkja.  
Den låg i grei gåavstand inne på Solgården 
sitt område. Og det var minigolf, boccia, 
tennis og treningsapparat.

Ei kjensle av fridom
Med elektrisk rullestol kunne eg koma 
meg der eg ville! Det var tilrettelagt over-
alt, og det er ei kjensle av fridom som gjer 
meg lett om hjarterøtene. Ingen stadar 
var det kantar over 3 cm. Ikkje dørtersk-
lar, ingen trapper med ein plikskyldigst 
rampe ved sida av – bare slagt og slett. 
På badet var det armlen til toalettet. I 
sengene var det regulerbar heis, slik at eg 
kunne justera høgde for lett ombord-  og 
avstiging. Det er godt å ha føtene litt høgt 
om natta, og dusjstol til å bruka både på 
badet og ut og inn av bassenget var på 
plass med ein gong eg spurte om det.

Livgjevande og herligt
Eg er van til å vera kald i frå knea og ned 
nesten heile tida, men den gode varmen 
eg gjorde at heile kroppen var lettare  
å ha med å gjera. Ikkje kramper, og ikkje 
strammingar som gjer at ein kvir seg  
for å bevega på seg. Bare varm og mjuk  
– fantastisk! Eigentrening i bassenget  
og god fysikalsk behandling, linne dagar 
med mjuke luftstraumar mot  kroppen, 
avslapping i skuggen med kaffi og kryss-
ord – livgjevande og herligt!

Sansehagen – ein fryd
Me hadde fargerike turar i sansehagen  
– som rett og slett var ein opplevelse  
i seg sjølv. Lavendel, druer, mandlar, 
pærer, meloner, fersken, sitron, og eit hav 
av flotte planter var samla i ein hage ein 
kunne sitja i og bare bruka øyre, auger, 
nase og munn. Sildrande vatn  
og froskekvekk – ein fryd for hjarte  
og hjerne.

Så, om du skulle vera i tvil etter desse 
orda: Eg kan trygt anbefala Solgården 
som reisemål for alle som brukar rullestol 
– og alle andre for den del!

Fakta om Solgården

Solgården finner du på Costa  
Blanca i Spania litt nord for  
Alicante. Senteret har vært  
i drift siden 1972. 

Solgården er et moderne, funk
sjonelt feriested for den som 
ønsker en tilrettelagt ferie! 

Solgården er et humanitært 
andelslag, der det ikke utbetales 
utbytte til andelseierne av noen art. 

Solgården er en humanitær  
stiftelse og eies av Solgården BA  
i Norge. Overskuddet blir brukt til 
å videreutvikle Solgårdens tilbud 
til det beste for Solgårdens gjester! 

Solgården har ca 4500 gjester  
i året, 60 ansatte og omsetter for 
59 millioner i året. Alle turer fra 
Norge organiseres fra Solgårdens 
salgs og servicekontor i Oslo. 
Nettsider: www.solgarden.no.  

Solgården eier «Pastor Olav 
 Kristian Strømmes Minnekirke» 
som ligger på Solgårdens eiendom. 
Den drives av Sjømannskirken, 
som Solgården har samarbeidet 
med siden 1979. 

Solgården arrangerer 22 charter
turer i året fra Norge med assistert 
reise og høy tilrettelegging av  
oppholdet. I juli og august har  
vi sommerhotell med enklere  
opplegg tilpasset familier og andre 
som ønsker et friere opplegg.

Det var ei kjensle  
av fridom som  

gjer meg lett om  
hjarterøtene

«
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Denne artikkelen ble publisert i  
Journal of Neuroimmunology (JNI) 
27. mai 2010. For referanseliste  
og materiale og metode henvises til 
originalartikkelen. Alle rettigheter 
tilhører JNI. Originalartikkelen 
fokuserer på å finne nye, potensielt 
sykdomsmodifiserende stoffer hos 
pasienter med myastenia gravis.  
Forskningen var støttet av «Fondet 
for forskning om muskelsykdom-
mer», donert i regi av Foreningen  
for Muskelsyke 

Tekst av: Geir Helgeland

Abstrakt
Myastenia Gravis (MG) er en autoimmun 
sykdom der pasientene utvikler auto-
antistoffer mot proteiner i tverrstripet 
muskulatur (f.eks. Acetylkolin reseptor 
og Muskelspesifikk kinase) som fører til 
lammelser i disse musklene. Okulær MG 
(OMG) er en undertype av MG som kun 
affiserer øyemuskler. Patogenesen bak 
denne undertypen er ikke kjent. Heat 
Shock Protein 70 (Hsp70) spiller en rolle 
i immunregulering. Antistoffer mot dette 
proteinet er assosiert med flere autoim-
mune sykdommer, og den biologiske 
betydningen av proteinet har blitt vist in 
vivo. Vi har derfor undersøkt konsentra-
sjonen av anti-Hsp70-antistoffer i sera fra 
35 OMG og 94 pasienter meg generalisert 
MG (GMG) vha. ELISA-metoder. Kon-
sentrasjonene av antistoffene ble sam-
menlignet med serumkonsentrasjoner fra 
pasienter med multipple sklerose (MS), 
Guillain-Barré syndrom (GBS) og friske 
kontroller.

Vi fant at MG pasientene hadde signi-
fikant høyere konsentrasjoner av anti-
Hsp70-antistoffer enn både MS pasienter 
og friske kontroller. Pasienter med GBS 
hadde høyere nivåer enn alle de andre 
gruppene. Det var ingen forskjell mel-
lom GMG og OMG pasientene. Våre 
resultater tyder på at pasienter med MG 
og GBS har eller har hatt økt eksponering 
for Hsp70-antigener. Likhetene mellom 
GMG og OMG styrker hypotesen om 
at OMG er en systemsykdom, som for 
GMG.

Introduksjon
Myastenia gravis (MG) er en auto-
immun sykdom der pasientene plages 
med svakhet i viljestyrt muskulatur, samt 
pustemuskler. I de fleste tilfellene er 
sykdommen forårsaket av sirkulerende 
antistoffer mot Acetylkolin reseptor 
(AChR) av nikotinerg type på utsiden  
av muskelcellene, men i noen tilfeller  
er antistoffer mot Muskelspesifikk kinase 
(MuSK) årsaken. En undergruppe av 
MG pasienter har bare symptomer fra 
øyemuskler og kan oppleve dobbeltsyn 
og hengende øyelokk og er derfor kalt 
okulær MG (OMG). Årsaken til denne 
utelukkende affeksjonen av øyemuskler 
er ikke kjent. Om lag 40 % av OMG-
pasienter har målbare nivåer av anti-
AChR-antistoffer ved konvensjonelle 
målemetoder, men følsomheten er høyere 
ved bruk av cellekulturbaserte metoder. 
Skjønt dette er bare vist i sera fra GMG 
pasienter, og ikke i OMG sera.

Antistoffer mot Hsp70 finnes i sera 
fra pasienter med sensorisk-nevronalt 
hørselstap, systemisk lupus erytematosus, 
juvenil idiopatisk artritt og MG. Disse 
studiene har fokusert på tilstedeværelsen 
av antistoffer og ikke forsøkt å avdekke 
en evt. rolle i sykdomsutviklingen. I 
dyreforsøk er det vist at når anti-Hsp70 
appliseres sammen med et allergi-frem-
kallende antigen, utvikles det ikke allergi, 
men heller toleranse mot det allergifrem-
kallende antigenet. Denne toleransen 
var lokalisert til immuncellene og kunne 
overføres til andre forsøksdyr. 

Heat shock proteinene (Hsp) er delt inn 
i klasser ihht. vekt. De spiller en viktig 
rolle som «chaperones» da de bidrar til 
korrekt protein-folding. De fleste Hsp  
er uttrykt i lave nivåer i de fleste typer  
eukaryote celler, men de kan oppregu-
leres ved cellulært stress, som f.eks. 
ved økt temperatur, radioaktiv stråling, 
eksponering for ulike kjemikalier, oksi-
dativt stress og andre patologiske stimuli. 
I tillegg til å fungere som «chaperones», 
innehar de en viktig posisjon i antigen-
presentasjon og kryss-presentasjon,  
og de kan fungere som cytokiner til å 
indusere produksjonen av pro-inflamma-
toriske cytokiner og fremme modning  
av dendrittiske celler. 

Hsp70 antas å være involvert i utviklin-
gen av flere autoimmune sykdommer, 
deriblant Behcets sykdom, Graves 
sykdom og MS. Proteinets evne til å 
fremme antigenpresentasjon har blitt vist 
i eksperimentelt indusert diabetes mel-
litus, og økte nivåer har blitt påvist lokalt 
i eksperimentell autoimmun nevritt, en 
Guillain-Barré-syndrom (GBS) modell.

Hsp70 synes derfor å inneha viktige 
funksjoner i utviklingen av toleranse. 
Antistoff-mediert hemming av dets funk-
sjon kan tenkes å endre immunresponsen 
mot antigener som blir presentert av anti-
genpresenterende celler. I denne studien 
har vi undersøkt hvorvidt pasienter med 
generalisert og okulær MG har endrede 
nivåer av anti-Hsp70, sammenlignet med 
friske kontroller og pasienter med MS  
og GBS.

Resultater
De 129 MG-pasientene bestod av 66 
menn og 63 kvinner. Gjennomsnittlig 
alder ved inklusjon (±SD) var 57,1 år 
(±17,7). 94 (73 %) av pasientene hadde 
GMG, mens 35 (27 %) hadde en ren 
okulær fenotype (OMG). Pasienter 
klassifisert som OMG hadde verken 
elektrofysiologiske eller kliniske tegn 
til affeksjon av muskulatur i armer eller 
bein. Av de 94 GMG-pasientene hadde 
36 målbare nivåer av antistoffer mot 
AChR, 53 pasienter var negative, mens 
data manglet på 5. OMG-gruppen hadde 
16 anti-AChR positive, 18 negative og  
1 ukjent. Anti-Hsp70-konsentrasjonen 
passet ikke med normalfordelingskurven 
for noen av gruppene. 

GMG og OMG gruppene var ikke 
 forskjellige mhp. alder (p=0,37), kjønn 
(p=0,42) aller anti-AChR-antistoff status 
(p=0,54). Ingen signifikant forskjell  
i AChR-antistoff status ble funnet når 
pasienter med tidlig sykdomsdebut    (33 %) 
ble sammenlignet med de med sen debut 
(66 %) i hele MG-gruppen. Det var heller 
ingen forskjell i forekomst av antistoffer 
mellom GMG- og OMG-undergruppene 
og mellom menn og kvinner. Anti-Hsp70-
nivåene var like i anti-AChR-positive og 
–negative pasienter. 

Fersk forskning om MG
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Fersk forskning om MG
Både GMG- og OMG-pasientene hadde 
økte nivåer av anti-Hsp70 sammenlignet 
med friske kontroller (p<0,001) (med 
respektive medianverdier 271,0, 333,0, 
171,9 µg/ml), og sammenlignet med MS-
pasienter (p=0,0004) (medianverdi for 
MS-gruppen 209,1 µg/ml). Vi fant ingen 
forskjell mellom MS-pasienter og friske 
kontroller (p=0,45). GBS-pasientene 
hadde median anti-Hsp70-konsentrasjon 
på 471,8 µg/ml. Dette var signifikant 
høyere enn både friske kontroller 
(p<0,001), MG-pasienter (p=0,0044)  
og MS-pasienter (p<0,001).

Det ble ikke funnet korrelasjon mellom 
pasientenes alder ved inklusjon og nivåer 
av anti-Hsp70-antistoffer i MG-gruppen 
(data ikke presentert).

Diskusjon:
Vi har vist at pasienter med MG og 
svekkelse av øyemusklene har økte 
sirkulerende nivåer av anti-Hsp70 anti-
stoffer sammenlignet med friske kon-
troller og pasienter med MS. Disse økte 
antistoff nivåene reflekterer sannsynligvis 
pågående eller tidligere økt eksponering 
for Hsp70-antigener, enten fritt sirkul-
erende eller bundet til cellemembraner. 
Våre resultater indikerer derfor økt eks-
ponering for Hsp70 i utviklingen av MG.

OMG affiserer bare et lite antall muskler, 
og pasientene med denne subtypen har 
som oftest milde symptomer sammen-
lignet med pasienter med GMG. Det er 
interessant at pasientene likevel har økte 
nivåer at anti-Hsp70, selv uten målbare 
verdier av anti-AChR. Dette gir støtte til 
teorien om at OMG er en systemsykdom. 
Økte verdier av anti-Hsp70 hos OMG 
pasienter uavhengig av anti-AChR-status 
tyder på en felles patogenetisk mekan-
isme for disse gruppene. 

47 % av våre OMG pasienter hadde mål-
bare verdier av anti-AChR antistoffer, i 
likhet med hva som er tidligere beskrevet 
for denne pasientgruppen. Overraskende 
nok var bare 38,3 % av GMG-pasientene 
positive for anti-AChR; i tydelig kontrast 
til et forventet nivå på mellom 80 og 
90 %. Dette funnet kan forklares ved at 
pasientene som ble rekruttert til denne 
studien var blitt henvist til en nevro-

oftalmologisk avdeling med primært øye-
symptomer. I de tilfellene der pasienten 
hadde generaliserte symptomer, var disse 
symptomene milde. Videre fant vi ingen 
forskjell mellom anti-AChR positive 
og –negative OMG og GMG pasienter. 
Over halvparten av MG pasienter som 
var antatt å være seronegative etter å 
ha blitt testet for anti-AChR antistoffer 
med konvensjonelle ELISA-metoder, 
hadde lav-affinitets-antistoffer mot AChR 
som kunne påvises i et cellekulturbasert 
oppsett. Det er derfor rimelig å anta 
at mange av våre anti-AChR negative 
pasienter har lav-affinitets-antistoffer mot 
AChR.

Vi fant videre at GBS-pasienter hadde 
økte nivåer av anti-Hsp70 sammenlignet 
med alle de andre gruppene. Økte nivåer 
av anti-Hsp70 antistoffer har tidligere 
blitt demonstrert i cerebrospinalvæsken 
fra pasienter med akutt og ubehandlet 
GBS når disse ble sammenlignet med 
pasienter med motornevronsykdom, men 
ingen forskjell ble påvist når sera fra GBS 
ble sammenlignet med friske kontroller. 
De divergerende resultatene i vår og den 
tidligere studien kan skyldes metodolo-
giske forskjeller, da vi målte konsentras-
jonen av total (IgG, IgA og IgM) immun-
oglobulin, mens den andre studien målte 
bare nivåer av IgG. I en dyremodell av 
GBS er det blitt funnet oppregulering  
av IL-12 mRNA og infiltrasjon av Hsp70-
positive immunceller i isjiasnerven. Disse 
resultatene korrelerte med sykdomsaktiv-
itet og infiltrasjon av Toll-like reseptor  
2 positive celler. Hsp70 kan binde til Toll-
like reseptor 2 med påfølgende aktivering 
av IL-12 promotoren. IL-12 er involvert  
i regulering av Th1/Th2-balansen, der økt 
uttrykking favoriserer en Th1-respons. 
Forandringer i Hsp70-signalering gjen-
nom antistoff-binding av Hsp70 kan 
tenkes å forskyve immunresponsen mot 
Th2, og på den måten bidra til en anner-
ledes patogenese og sykdomsfenotype.

Vi var ikke i stand til å undersøke sam-
menhengen mellom anti-Hsp70 nivåer 
og sykdomsintensitet. Alle prøvene fra 
GBS-pasientene ble samlet inn innen 
et par uker etter sykdomsdebut, før 
noen behandling ble gitt og under aktiv 
fase av sykdommen. MG pasientene 

hadde en relativt lett sykdomsfenotype 
der symptomene hovedsakelig affiserte 
øyemusklene. Vår påvisning av at nivåer 
av anti-Hsp70 er økt i både GBS og MG, 
men ikke MS, tyder på antistoffene mot 
Hsp70 ikke er sykdomsspesifikke. Skjønt, 
de kan reflektere pågående autoimmun 
sykdomsaktivitet i det perifere nervesys-
temet og en pågående eller tidligere økt 
eksponering for Hsp70-antigener.

Fakta

Artikkelen som er gjengitt er en  
del av mitt doktorgradsprosjekt der 
vi i MG-forskningsgruppen under-
søker serum fra pasienter etter 
forekomst av faktorer som muli-
gens kan bidra i sykdomsutvikling. 

Disse faktorene eksisterer i tillegg 
til antistoffer som vanligvis finnes 
hos MG-pasienter. Vår hypotese 
er at disse faktorene kan påvirke 
utviklingen eller vedlikehold av 
sykdommen, og at en kartlegging 
av disse faktorene muligens kan 
åpne for alternative behandlings-
metoder. 

I denne artikkelen har vi funnet 
at MG-pasienter har økte nivåer 
at antistoffer mot et stress-protein 
kalt Heat Shock Protein 70. Det er 
vist at dette proteinet har en immu-
nologisk funksjon, og vi foreslår at 
antistoffer som binder seg til dette 
proteinet kan påvirke funksjonen 
og immunsystemet.

Forsker Geir Helgeland



– Det er 2 grunner til at vi blir syke. 
For det første er det arvelige dispo-
sisjoner. For det andre er det den 
belastningen vi utsetter oss for. 
Livsstilen, med andre ord. 

Thomas Aksnes er fagansvarlig og hoved-
eier i Helsepakken AS. Han mener at 
arvelige disposisjoner ikke automatisk 
gir sykdom. Det er belastningen som 
ofte er utløsende. Han har vokst opp i 
en forsker familie, og opplevde selv å bli 
sykere og sykere. Etter to hundre anti-
biotikakurer fant han en løsning på det. 
Nå bruker han Helsepakken selv, trenger 
bare fire timers søvn, og er frisk!

Seriøs forskning 
Selskapet hans startet i 2003, og har 
gradvis bygd seg opp til den posisjonen 
det har i dag. Det holder til på Høy-
teknologisenteret i Bergen, og det ligger 
enormt med forskning bak produktene. 
Konseptet er basert på at det er ikke alt 
man kan hjelpe en pasient med på en 
klinikk. Pasienten må ta ansvar selv,  
og Helsepakken har brukt flere år på  
å teste ut utstyr som dekker pasientens 
behov for en bedre helse. Testingen er 
gjort i samarbeid med flere klinikker, og 
konklusjonen er klar: 2/3 av de tiltak du 
kan gjøre for helsen din trenger du ikke 
produkter for, og Aksnes har samlet disse 
tiltakene i boken: «Ta ansvar for din egen 
helse!» De øvrige helsefaktorene er van-
skelig å optimalisere uten å ta i bruk ny 
teknologi, og det er den teknologien som 
utgjør Helsepakkens produkter. Men hva 
er egentlig denne Helsepakken, Aksnes?

Samarbeid med FFM
– Helsepakken er en samling med  
teknologiske produkter og løsninger  
for å optimalisere helsen din. Uansett 
helse tilstand, vil daglig bruk gi en 
 betydelig helsegevinst. Produktene  

er testet til å være beste løsning innen sin 
kategori, og kategoriene dekker alle de 
viktigste faktorene som påvirker helsen. 
For personer med kroniske helseplager 
gir produktene stor helsegevinst, det  
er derfor Helsepakken har et samarbeid 
med Foreningen for Muskelsyke om  
å bringe informasjon ut til foreningens 
medlemmer. Informasjonen handler 
selvsagt også om å gi brukerne gode 
livsstilsråd, sier en entusiastisk Aksnes.

Tenker langsiktig
De er alene på markedet, så lenge 
det varer, men over hundre klinikker 
tilbyr produktene deres. Du kan kjøpe 
enkeltprodukter eller totalpakken, 
som inkluderer helseundersøkelse  
og personlig testing.  

Forskning og testing er kostbart, så  
foreløpig har ikke Helsepakken vært  
en gullgrube for Aksnes, men han tenker 
langsiktig: Han vil fortsette å motvirke 
alle de største belastningsfaktorene. Og 
han vil fortsette å skape produkter som 
gir pasientene en helsestimulerende  
behandling så kroppen deres fungerer  
på cellenivå. Han har jo selv opplevd  
at det funker! Kanskje det er derfor han 

har valgt slagordet som 
følger logoen til 
selskapet hans: 

Sunn og frisk 
livet ut!

Hjelp til selvhjelp:

Et friskere liv 
med Helsepakken

20     MUSKELNYTT  nr. 3 – 2010

Fagansvarlig Thomas Aksnes i Helsepakken  
er opptatt av å forebygge sykdommer



Ny
Pull-Ons 

Discreet

Bestill gratis vareprøver i dag, 
ring Tel-Attends 810 33 090 eller besøk vår 

webside www.attends.no for mer informasjon.

En ny følelse
av frihet

Jogge, sykle, gå..... med Attends Pull-Ons kan du gjøre akkurat 
hva du ønsker og føler for, uten å nøle. Pull-Ons bleiebukse 
er myk og behagelig, og svært enkel å bruke - akkurat som 
vanlig undertøy. 

Attends Pull-Ons er tilgjengelig i ulike absorpsjonsgrader 
(3, 5 og 8) - Nye Pull-Ons Discreet 3 er spesielt utviklet for 
lett urinlekkasje.

En arbeidsgruppe på Frambu har kart-
lagt målgruppenes behov for med-
virkning. Brukernes ønsker og behov 
ble innhentet ved bruk av elektronisk 
undersøkelse og dialogmøter med  
et utvalg brukere og pårørende. 

Rapporten foreslår endringer i Frambus 
måte å drive brukermedvirkning på. Den ble 
vedtatt av Frambus styre dagen før vårens 
Brukermøte, der rapporten ble fremlagt.

Kartleggingen:
Individuell brukermedvirkning: Mange 
mener brukermedvirkning bør forenkles 
slik at flere får mulighet til å påvirke. 
Mange er også opptatt av å forbedre 
informasjonsflyten fra Frambu. Frambus 
ansatte bør bli flinkere til å spørre etter 
brukeres synspunkter. Brukere bør få  
mer informasjon om selvbestemmelse.

Brukermedvirkning på systemnivå: 
Mange vet ikke hva den systemrettede 
brukermedvirkningen består i og at 
Frambu har brukerrepresentasjon i styret. 

Mange kan tenke seg å bidra i uformell 
medvirkning. Færre ønsker å delta i 
formell representasjon. 

Medvirkning når man ikke har noen 
brukerorganisasjon: Brukere uten foren-
ing kjenner dårligere til Frambus bruker-
medvirkning enn de som har bruker-
organisasjon. De er ofte mindre fornøyd 
med egen påvirkning og vil delta mer  
på uformelle representasjonsarenaer.

Barn og unges brukermedvirkning: 
De fleste ønsker å tilrettelegge for bedre 
påvirkning fra barn og unge med diag-
nose. Mange synes Fambu bør lytte mer 
til gruppas behov. 

Brukermedvirkning for minoritets
språklige brukere: Undersøkelsen ga lite 
informasjon om denne gruppa. Enkelte 
påpekte spesielle behov for tilrettelegging 
på kurs og helseleir og satsning i forhold 
til informasjon og kontakt.

Foreslår endringer  
Frambu ønsker gode systemer for bruker-
medvirkning. Alle senterets brukergrup-
per bør ha mulighet til å være representert. 
Representantene bør tilbys opplæring. 
Frambu ønsker å gi tydelig informasjon 
til brukerrepresentantene om innspill 
som får gjennomslag. Administrasjonen 
ønsker å endre brukermøtene for å sikre 
bedre representasjon og bedre kontinuitet. 
Antall møter reduseres til ett i året, og det 
velges faste brukerrepresentanter for fire år 
av gangen. Det er aktuelt å sette ned egne 
arbeidsgrupper etter behov. Frambu bør 
bidra til å danne en egen forening for store 
og små grupper uten brukerorganisasjon.

Bedre brukermedvirkning på Frambu
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Hjelp til mennesker med 
muskelsykdommer

I denne artikkelen beskriver ergo-
terapeut Svein Erik Bakke-Larsen 
hvordan ergoterapeuter kan hjelpe 
mennesker med muskelsykdommer. 

Folk flest vet at ergoterapeuten 
 ordner med tekniske hjelpemidler, 
men ergo terapeuten kan også bidra 
med mye annet. Bakke-Larsen 
beskriver sentrale momenter i 
 prosessen mellom den muskelsyke 
og ergo terapeuten i denne artikke-
len. Neste gang vil han beskrive 
hvilke ergo terapeutiske metoder 
ergotera peuten kan bruke, og 
hvordan han kan samarbeide med 
andre faggrupper.   

En ergoterapeut tilrettelegger for men-
nesker som av ulike grunner har vansker 
med å utføre daglige aktiviteter, eller 
står i fare for å få det. Ergoterapeuten 
 anvender aktiviteter i direkte behand-
ling og opptrening, eller indirekte ved 
å tilrette legge for gjøremål gjennom 
tilpasning av omgivelser og bruk av 
tekniske hjelpemidler. 

Sammenheng mellom aktivitet  
og helse
Livet består av et mangfold av aktiviteter: 
Å stå opp, vaske seg, spise, lage mat,  
handle, stelle barn, kjøre bil, arbeide,  
studere, lære, dyrke hobbyer, være sam-
men med andre, se på TV, lese, spille 
musikk, sykle, kjøre karusell, reise.  
Alt du gjør er aktivitet. Å leve er å gjøre! 
Aktiviteter varierer fra person til person, 
bla. med kulturtilhørighet, sosiale roller, 
kjønn, alder, interesser og livssituasjon. 
Gjennom aktivitet utvikler vi oss,  
påvirker og påvirkes av omgivelsene.  
Det er en klar sammenheng mellom  
aktivitet og helse. Vi alle har behov for  
å være i aktivitet og oppleve deltakelse.

Å prioritere aktiviteter
Når du har en muskelsykdom, kan  
du få vanskeligheter med å utføre hver-
dagslige aktiviteter. Daglige aktiviteter er 
utfordrende, sammensatte, komplekse og 
bidrar til å styre oppfatningen av hvordan 
vi opplever at vi har det. Vilje og moti-
vasjon styrer hvilke daglige aktiviteter vi 
velger å utføre. Har du en muskelsykdom 
som gjør at daglige aktiviteter kan bli 
slitsomme å utføre, kan det gå utover 
livskvaliteten. Det som er utfordrende,  
er å finne ut hva du konkret kan gjøre 
med det? Hvordan kan du sette deg 
utenfor deg selv, og se på hvordan valg 
av hverdagslig aktivitet og utførelsen 
påvirker deg? 

Må ta praktiske valg
I hverdagen står mennesker med muskel-
sykdommer ovenfor mange valg, som 
alle andre. Forskjellen er at muskelsyke 
må ta hensyn til begrensninger sykdom-
men gir, som oftest i form av nedsatt 
muskels kraft/energi. Å utføre aktiviteter 
tar lengre tid, og mange er avhengig av 
tekniske hjelpemidler. Når du skal utføre 
aktiviteter ved hjelp av hjelpe midler, 
krever det mer tid og tålmodighet. 
Muskelsyke blir raskere slitne, og bruker 
lenger tid på å hente seg inn igjen. De har 
nedsatte energireserver. Det betyr at det 
som de friske gjør i løpet av et døgn, vil 
kreve mer energi for muskelsyke. I prak-
sis innebærer det at du må velge mellom 
å dusje eller gå på besøk til familien. Hvis 
valget blir dusjen, er det kanskje ikke 
krefter igjen til å gå på besøk. 

På skattejakt etter balansen 
Med nedsatt muskelkraft og små energi-
reserver tvinger det seg frem en balanse 
mellom aktivitet og hvile for å få hver-
dagen til å gå rundt. Men hva vil det nå 
egentlig si å ha balanse mellom aktivitet 
og hvile? Balanse handler like mye om  
å velge som å velge bort aktivitet. Å velge 
smartere ved å prioritere aktiviteter som 
gir energi i stedet for å suge kraft. Det 
er viktig å få oversikt over hverdagens 
aktiviteter. De er kartet, og prosessen 
mellom terapeuten og den muskelsyke 
er kompasset, som er avgjørende for om 
du finner skatten. Det er mange faktorer 
som påvirker balansen, og personen med 
muskelsykdom og ergoterapeuten er nødt 
til å gjøre et dypdykk inn i hverdagslige 
aktiviteter for å finne ut av det.  Analyse 
av aktivitet er sentralt. Det betyr å dele 
opp aktiviteten, og se på de enkelte  
momentene for å finne ut hvilken del  
av aktiviteten som tar og hvilken som gir 
energi. 

Den muskelsyke 
og ergoterapeuten
Ergoterapeutenes hovedoppgave er å fremme helse og livsmestring  
ved å tilrettelegge for menneskers aktivitet og deltakelse i dagliglivet. 

Svein Erik Bakke-Larsen



Fintfølende terapi
Samtidig må terapeuten se helhet for 
å kunne foreslå tiltak som kan fungere 
for en muskelsyk. Det er viktig at den 
muskelsyke kan se på seg selv og aktiv-
itetene i livet sitt. Terapeuten må være 
fintfølende, og føle seg frem for å finne  
ut hvor i prosessen den muskelsyke  
er, og ikke foreslå endringer som ligger 
langt utenfor utviklingssfæren. Det 
krever at terapeuten har satt seg inn  
i muskelsykdommen, og setter diag-
nosen inn i den muskelsykes hverdags-
aktiviteter. Det er ofte vanskelig å sette 
seg utenfor seg selv, det er en prosess 
der ergoterapeuten og den muskelsyke 
sammen må tilnærme seg aktivitets-
utfordringene.   

Mer pisspreik 
i høst!

Prosjekt «Bare pisspreik» – prate 
om å late vannet – avholder en  
ny tips- og erfaringssamling på  
Gardermoen fra 22. til 24. oktober 
2010.

Målgruppe er personer med 
sjeldne nevromuskulære diagnoser, 
pårørende/assistenter og fagpersoner. 
Deltakeravgiften på kr 500, inklude
rer reise og opphold, og gjelder også 
for fagpersoner. Assistenter går gratis. 
Påmeldingsfristen var 15. september, 
men dersom du ser invitasjonen etter 
påmeldingsfristen, ber vi om at du tar 
kontakt. Det kan være plasser ledig.

Målsettingen er å finne flest mulig gode 
løsninger, hjelpemidler og teknikker for 
å tisse. Prosjektet har navnet «Bare piss
preik» for å alminneliggjøre og skape 
humor omkring et alvorlig tema. På 
samlingen vil du få vite hva fagpersoner 
anbefaler og hva muskelsyke har erfart. 
Kunnskapene vil i løpet av prosjektet 
bli samlet for presentasjon på nettsider, 
magasiner og brosjyrer. Dette er første 
og største prosjekt i Foreningen for 
Muskelsyke når det gjelder å innhente 
erfaringer om problemer, utfordringer 
og løsninger i forhold til å tisse.

Innholdet denne gang er tilpasset mest 
for unge, men prosjektet har fokus på 
muskelsyke mellom 12 og 65 år. Ta 
gjerne kontakt med prosjektleder Tone 
I. Torp på tlf 951 64 848 eller epost 
barepisspreik@ffm.no 

Barn med nedsatt  
funksjonsevne får 
SFO-skyss

  Regjeringen foreslår å bevilge 10, 8 
millioner kroner til å innføre rett til 
skyss for barn med nedsatt funksjons-
evne til og fra SFO fra høsten 2010.

Manglende transportmuligheter har lenge 
vært årsaken til at mange barn med ned-
satt funksjonsevne ikke benytter seg av 
SFO-tilbudet. Mens funksjonshemmede 
skolebarn lenge har hatt rett til skyss mel-
lom skolen og hjemmet, har det oppstått 
problemer når barna skal delta på SFO. 

I følge Opplæringsloven §7-3 – 7-6 har 
elever med funksjonsnedsettelser rett til 
gratis skyss til og fra skolen, men retten 
omfatter ikke transport til og fra SFO. 
Flere tusen barn og deres familier har i 
flere år vært prisgitt kommunenes velvilje 
for å få dekket sine utgifter.

– Dette er en stor seier for foreldre og 
barn med funksjonsnedsettelser, sier SVs 
Karin Andersen. Det er et paradoks at 
funksjonshemmedes rett til skoleskyss i 
så lang tid har vært unntatt SFO. I mange 
tilfeller har det skapt situasjoner der elev-
ene er blitt fratatt muligheten til å være  
i SFO.

– Retten til skoleskyss til og fra SFO har 
vært et langvarig krav fra FFO. Det er 
gledelig at Regjeringen i revidert statsbud-
sjett foreslo en bevilgning som tillot  
at endringen i loven ble en realitet fra  
i høst av, sier rådgiver i FFO, Ove Helset. 

Tone Torp, initiativtaker til «Bare Pisspreik»
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Hun er hundre prosent lam, kan ikke 
snakke og holdes i live av respirator.  
– Jeg ser muligheter, ikke begrensninger, 
kommer det fra pc-en som er montert  
på rullestolen til Elna Larsen (56). 

Tekst av: Connie Slettan Olsen

Ved hjelp av en øyestyrt pc snakker Elna 
til oss. Et kamera med infrarødt lys fanger 
opp øyebevegelsene. De sendes videre  
til tastaturet på pc-en foran henne, og en 
talesyntese leser opp det Elna skriver med 
øynene. – Jeg har fått det bedre enn jeg 
noen gang hadde trodd. Jeg har fått det 
slik jeg hadde det før jeg ble syk. 

Trykker på taleknappen
Ei dør innerst i korridoren i underetasjen 
på Gildeskål bo- og servicesenter på Inndyr 
står åpen, og vi kjennes duften av nytraktet 
kaffe og hører stemmer som prater. – Hei, 
og velkommen hit. Elna har lest inn en 

velkomsthilsen til oss, og lagret den på 
pc-en. Hun trykker på tale-knappen når 
vi kommer inn døra. Hjelpepleier Cecilia 
Lundbakk skjenker i kaffe, og setter to store 
fat med rundstykker på stuebordet inne  
i den lyse og trivelige leiligheten. 

Glimt vant 2-1
– Dere er ventet, smiler hun, og ser bort på 
Elna som sitter i rullestolen midt i rommet. 
Bak henne, på veggen, henger en Bodø/
Glimt-skjorte og -skjerf. Utstyret fikk hun 
på en kamp på Aspmyra stadion for to år 
siden. Under kampen mellom Glimt og 
Tromsø sviktet slangene til respiratoren, 
og teamet rundt Elna måtte gi henne luft 
manuelt. – Hver gang Glimt skåret måtte 
intensivsykepleieren gi henne mer luft, så 
ivrig var hun. Elna er bare helt utrolig, ler 
Cecilia. – Hvem vant? – Det husker jeg 
ikke. Husker du, spør Cecilia og henvender 
seg til Elna. – «2-1 til Glimt», svarer Elna 
via pc-en.

Tre måneder igjen?
Det var i januar 1997 hun merket noe 
var galt. Det startet i foten og spredte 
seg raskt over hele kroppen. I juni fikk 
hun diagnosen Amyotrofisk Lateralscle-
roce (ALS). Den uhelbredelige muskel-
sykdommen brakte henne i rullestol i 
februar 1998 og respirator året etter. Da 
Elna kom til daværende Gildeskål syke- 
og pleiehjem, hadde legene gitt henne 
tre måneder igjen å leve. På turen fra 
sykehuset fløy helikopteret over bygda 
Sørfinnset for at Elna skulle få se hjem-
met sitt for siste gang. 

Et nytt liv
Slik ble det ikke. For der andre har valgt  
å gi opp, var det kun ett alternativ for 
Elna – livet. Og seks år etter har de sju 
pleierne i teamet rundt henne problemer 
med å holde tritt med den ALS-ram-
medes pc-kunnskaper. – Jeg har fått et 
nytt liv. Kan holde kontakten med familie 

Snakker med øynene 

Elna er en sosial person, og ser muligheter,  
ikke begrensninger

T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no

Fleksibel 
bekledning For deT 

nordiske klimaeT

nyhet! Flexisit  
heldekkende 
regntrekk gir god 
regnbeskyttelse for 
bruker og rullestol  
– vindtett, vanntett 
og pustende.

se den nye  
kolleksjonen på  
www.oytex.no
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Snakker med øynene 

og venner fra mitt lille rede. Det er nesten 
som jeg tror det er en drøm. Sender sms 
hele dagen. Helt utrolig at jeg kan få hele 
verden inn i stua. 

«Det klør»
Årsaken til den totale endringen i Elnas 
liv er kommunikasjonsløsningen Rolltalk. 
Pc-en, som er montert på rullestolen, 
har ført henne ut av isolasjonen, gitt 
henne privatliv tilbake, og gjør det mulig 
å kommunisere med omverdenen uten 
hjelp fra andre. Magne Bergseng fra 
Hjelpemiddel sentralen i Nordland sier 
han aldri har opplevd maken til pågangs-
mot. – Elna har en ekstrem vilje til å 
gjøre det beste ut av situasjonen og et 
pågangsmot jeg ikke har sett maken til. 
Bare på noen uker har hun lært seg å 
surfe på nettet, styre tv-en, sende e-post 
og kommunisere via Rolltalken. Med  
en ALS-diagnose er det ikke alltid moti-
vasjon til å ta imot et slikt hjelpemiddel. 
Men bare viljen er der, gir den utrolige 
muligheter, sier Bergseng. En alarm,  
som ligner ringetonen på gamle telefoner, 
bryter inn i samtalen. Cecilia reiser seg 
og går til Elna. Skjermbildet på pc-en 
viser bilde av et menneske, og på siden 
av bildet står flere alternative beskjeder. 

Elna ser på alternativ «Det klør». Videre 
ser hun på skjermen og peker ved hjelp 
av øyet på stedet der det klør, og Cecilia 
hjelper til.

En helt ny hverdag
Før Elna fikk Rolltalk med øyestyring 
kommuniserte hun via en bokstavtavle 
ved hjelp av pleierne. Hun har siden 2002 
hatt pc, men denne egnet seg mest til 
brevskriving, ikke til nærkommuni kasjon. 
Det tok for lang tid. I dag er hver dagen 
en helt annen. – Før snakket  pleierne for 
meg. Nå kan jeg kommuni sere med folk 
jeg møter og bedre  uttrykke meg», sier 
Elna.

Data, internett og Rolltalk
Rolltalken har ikke bare gitt Elna nye 
muligheter til å kommunisere, den har også 
gitt henne nye interesser. – Før jeg ble syk 
var jeg med i flere foreninger og har alltid 
vært en sosial person. Jeg likte å holde på 
med strikking, alt fra gensere til duker og 
dåpskjole, samt hekling. De interessene er 
nå erstattet med nye interesser, nemlig data, 
internett og Rolltalk, avslutter Elna.

Elna er ihuga Bodø/Glimt-fan. Her på kamp mot Tromsø

Elna har alltid vært aktiv, her på seminar

Elna er en sosial person, og ser muligheter,  
ikke begrensninger
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Det relativt nye tilskuddet «Hva med 
meg?» er rettet mot foreldre med alene-
ansvar for barn med nedsatte funksjons-
evner. Kurset går over en helg fra fredag 
ettermiddag til søndag og koster kr. 500,- 
Her møtes aleneforeldre, eller de som 
noen kaller «de enestående foreldre»,  
og får anledning til å drøfte ulike aktuelle 
temaer ift situasjonen de er i. 

Det er et større steg for aleneforeldre å 
melde seg på enn for par, og vi ber dere 
om å videreformidle dette tilbudet til 

aktuelle faggrupper som har kontakt med 
foreldre som er alene med ansvar for et 
barn med nedsatte funksjonsevner. De 
kan gjerne ta kontakt for ytterligere infor-
masjon. Foreldre som ikke er definert som 
hoved omsorgsperson har også anledn-
ing til å delta, men ikke på samme kurs 
som eks partner. Vi har et kurs 19.–21. 
 november på Rica Hotel, Bygdøy Allé i 
Oslo. Der er det fortsatt 12 ledige plasser.

Familievernkontoret Lillehammer  
Tlf: 46 61 71 50

Ny forskning viser at det å ha en hund 
har langvarig positiv effekt på hunde-
eieres mosjonsvaner. 
 
Programmet «Walk a Hound, Loose a 
pound» startet ved University of Missouri 
i 2007. Siden starten har 162 deltakere i 
alderen 19 til 85 år jevnlig gått turer med 
hunder i en hundestall. 
 
Enkel mosjon
Forskere ved University of Missouri har 
studert deltakernes mosjonsvaner før 
og etter programmet. – Slike program-
mer gjør fysisk aktivitet lettere, og har 
en viktig rolle i kampen mot overvekt. 
Deltakerne mente det var en praktisk måte 
å få mosjon på, samtidig som hundene ga 
dem motivasjon til å fullføre programmet 
uke etter uke, forteller forsker Rebecca 
A. Johnson. En forskergruppe i USA har 

også funnet ut at personer som følger 
mosjonsråd fra veterinæren som er ment 
for kjæledyret, går ned i vekt og forbedrer 
kolesterolverdiene. 
 
Aktivitetsløype for hunder
I Nord-England har de tatt helseeffektene på 
alvor. Med statlige midler ble det i 2008 bygd 
en 2,5 kilometer lang aktivitetsløype med 
sju ulike stasjoner for hunder. I en under-
søkelse som ble gjennomført et halvt år etter 
at løypen stod ferdig, oppgav 60 prosent 
av de besøkende at de nå var mer aktive. 
69 prosent var blitt mer sosiale mot andre 
hundeeiere og 36 prosent oppga at deres 
kjæledyr var blitt friskere og gått ned i vekt. 
Disse og flere andre nye forskningsresultater 
om kjæledyrs positive effekter på mennesk-
ers fysiske og psykiske helse blir presentert 
under konferansen People & Animals: For 
Life i Stockholm 1.-4. juli 2010.

En hund kan gi deg bedre helse

Kurs for aleneforeldre til barn med nedsatte 
funksjonsevner

Mitt Liv-konferansen arrangeres  
27. september på Oslo Plaza, og mark-
erer åpningen på den nasjonale Mitt 
Liv-kampanjen for rettighetsfesting 
av BPA.

Bak kampanjen står Norges Handikap-
forbund, Norsk Forbund for Utviklings-
hemmede og ULOBA. De tre organisas-
jonene har gått sammen for å fremme et 
krav om individuell rettighetsfesting av 
Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). 

MITTLIV-konferansen

Skattefradrag  
for gaver  
videreføres

Regjeringen har besluttet å videre-
føre skattefradragsordningen for 
gaver til frivillige organisasjoner.

Det har vært usikkerhet knyttet til skatte-
fradragsordningen for gaver. Dette skyldes 
at ESA har bestemt at ordningen er i strid 
med EØS-avtalen. Nå har regjeringen gjort 
det klart at ordningen videreføres.

– Ordningen har en sterk posisjon i de 
frivillige organisasjonene. Vi vil derfor 
utvide gavefradragsordningen, slik ESA 
krever, sier finansminister Sigbjørn 
Johnsen.

– Det er flott at regjeringen har lyttet 
til innspillene fra frivilligheten og 
bestemt seg for å videreføre skattefra-
dragsordningen. Ordningen har en stor 
prinsipiell og økonomisk betydning 
for organisasjonene, og blir nå opprett-
holdt, sier Stian Slotterøy Johnsen i 
FrivillighetNorge.
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Nytt&Nyttig

Jungelhåndboka  
2010 på nett

Nå har du tilgang til nettversjonen 
av Jungelhåndboka 2010. Dette er 
et raskt og effektivt oppslagsverk, 
som kan benyttes gratis av alle.

– Hovedinnholdet er nå oppdatert,  
og vi jobber systematisk med å legge 
inn lenker og koblinger i teksten, slik at 
tilbudet blir best mulig for alle brukere, 
sier Anne-Therese Sortebekk, jurist  
ved FFOs Rettighetssenter. Du finner 
den elektroniske versjonen på
www.ffo.no/jungelhandboka



17 år gamle Elin Sunde har diag-
nosen Limb-girdle muskeldystrofi. 
Sammen med tre klassevenninner 
fra medielinja på Kvinesdal videre-
gående skole har hun nå laget  
en film om Elins liv i rullestolen. 

Elevene intervjuet familie, venner  
og klassekamerater, lærer, lege og fysio-
terapeut. – Det handler om å forklare 

sykdommen min, og hvordan det er  
å omgås en funksjonshemmet ungdom, 
sier Sunde.

– Filmen vil bli sendt til ulike kortfilm-
festivaler. Vi vil selge filmen til skoler, 
foreninger og andre som viser interesse, 
forklarer filmteamet i en søknad om støtte 
fra de fire Lister-kommunene de bor i.
De har allerede fått 3 000 kroner fra 

Sundes hjemkommune. Mye av midlene 
blir brukt på transport mellom jentenes 
bosteder og Sørlandet sykehus. Genererer 
filmen et overskudd, vil det gå til Forenin-
gen for muskelsyke i Agder.

Dokumentar om livet i rullestolen

Nye regler om fravær i skolen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt 
nye regler om elevers fravær i skolen. 
Det er gjort en viktig endring, som 
ivaretar elever med funksjonshem-
minger eller kronisk sykdom.

Antallet fraværsdager som kan strykes 
fra vitnemålet er redusert fra 14 til 

10, og det er innført tydeligere krav til 
 dokumentasjon. Reglene innebærer at 
elever i forbindelse med sykdom bare 
kan stryke fravær fra og med den fjerde 
sykedagen. Elever med funksjonsnedset-
telse eller  kronisk sykdom får unntak 
fra dette, og kan stryke fravær fra første 
sykedag. – Vi er glad for at Kunnskaps-

departementet har tatt signalene fra FFO 
og våre medlems organisasjoner om at 
vi må ha et regelverk som ivaretar elever 
med funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer. At vi nå har fått dette på 
plass, er en fantastisk seier for våre elever, 
sier rådgiver i FFO,  
Ove Helset.

Rehabiliterings- 
konferansen 2010 

27.–28. oktober arrangerer 
 Sunnaas sykehus HF, sammen med 
Helse Sør-Øst RHF og Helsedirek-
toratet,  Rehabiliteringskonferansen 
2010. Tema for konferansen i år 
er Samhandlingsreformen – en 
koordinert oppgave- og funksjons-
fordeling – hva skjer?

Årets konferanse vil ha fokus på 
planarbeidet for rehabilitering som 
områdesykehusene er i gang med og 
utvikling av koordinerende enheter for 
habilitering og rehabilitering i kom-
munene. Målet med konferansen er å 
samle alle aktører i rehabiliteringsfeltet 
til en todagers erfaringsutveksling, gi 
feltet oppmerksomhet, og ikke minst 
gi motivasjon til videre godt samarbeid 
til beste for våre pasienter og brukere. 
Målgruppen er ansatte og ledere i helse-
foretak, kommuner, private institus-
joner, NAV og brukere.

Konferansen er på Hotell Arena, Lill-
estrøm, og prisen er kr. 900,- Siste frist 
for påmelding er 13. oktober. Kontakt-
person er Monica Selvén på Sunnaas, 
telefon 936 52 329 eller e-post  
monica.selven@sunnaas.no
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Viktig arena for kunnskap og nettverksbygging!

Nasjonalt kompetansesenter for 
læring og mestring (NKLMS) arranger-
er jubileumskonferanse i Oslo 23.–24. 
september 2010. Temaer er: Praksis, 
fagutvikling og forskning innen 
pasient- og pårørendeopplæring.

Blant saker som tas opp er: Samhandling 
mellom helsetjeneste og brukerorganisas-
joner • Helsepedagogikk og medvirkn-
ingskompetanse • Utviklingsarbeid innen 
feltet pasient og pårørendeopplæring • 
Forskning og grunnlagstenking innen 
feltet. Konferansen blir åpnet av helse-
minister Anne-Grete Strøm-Erichsen.  
For mer informasjon se www.mestring.no

Norges handikapforbund (NHF) utgir 
nå to nye hefter om universell utform-
ing og diskriminerings- og tilgjenge-
lighetsloven.

Heftet «Velkommen inn!» gir informasjon 
til forretningsdrivende og virksomhetseiere 
om hva Diskriminerings- og tilgjengelig-
hetslovens bestemmelser om universell ut-
forming innebærer. Det gir også veiled ning 
om hvordan inngangspartier og lokaler kan 
gjøres tilgjengelig for alle.

Det andre heftet, «Ikke godta diskriminer-
ing!» gir tips om hvordan du kan bruke 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
når det gjelder universell utforming av 
bygg. Her blir du orientert om saksgangen 
i forbindelse med klager til Likestillings- 
og diskrimineringsombudet. Heftet er  
en god hjelp til alle som vurderer å klage, 
og trenger råd om hvordan de skal  
gå fram. Begge heftene kan bestilles fra 
publikasjonsoversikten til Norges  
Handikapforbund.

Nye hefter om universell utforming



Gi en gave!

Du får:
• Informasjon om muskelsyk dommer 

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

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

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

situasjon.
• Mulighet til å arbeide aktivt for dine 

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

Foreningen får:
• Økonomisk støtte
• Økt gjennomslagskraft  

overfor myn digheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

• Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

• Økt synliggjøring av vår interesse-
gruppe. 

Medlemskategorier (2010):
• Hovedmedlem kr. 300,-  
• Husstandsmedlem (på samme 
   adresse) kr. 50,- 
• Støttemedlem kr. 310,-
• Abonnement kr. 290,-

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

Bli medlem  
i FFM!

Vi er takknemlige for alle gaver til FFM 
og Forskningsfondet.  

Gaver til FFM
Gaver til foreningen er kjærkomne bidrag 
til arbeidet vårt. Dersom du ønsker å gi 
en gave til FFM kan denne innbetales til 
konto 7874.06.26255. Gavene benyttes 
direkte til tjenester og samlinger for med-
lemmene. Du kan gi frie gaver eller gaver 
som nevnt nedenfor.

Gaver til fondet for forskning  
om muskelsykdommer
Like kjærkomment er gaver til  
Forskningsfondet. Gavene innbetales  
til konto 1600.47.91197. 

Gavene tillegges kapitalen og øker avkast-
ningen som tildeles ulike forskningspros-
jekt. Du kan gi frie gaver eller gaver som 
nevnt nedenfor.

Skattefradrag for gaver 
Ønsker du skattefradrag må du huske å 
oppgi fødselsnummeret ditt. Økonomiske 
bidrag til FFM og Forskningsfondet kan 
føres som fradrag på selvangivelsen. 
Skatte lovens § 44, 5. ledd, sier at dette 
gjelder alle gaver over 500 kroner. For 
beløp over kr. 10 000 gjelder spesielle 
regler. 

Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere en gave til  
FFM og/eller Forskningsfondet, oppgir 
du i testamentet at gaven skal gå til: 
Foreningen for Muskelsyke eller 
Fondet for forskning om muskelsykdommer 
Brynsveien 96, 1352 Kolsås

Ved testamentariske gaver oppfordrer 
vi deg til å få opprettet testamentet i 
lovlige former og la det fremgå tydelig 
hvem gaven gis til. Gaven er fritatt for 
arveavgift etter arveavgiftslovens § 4, 5. 
ledd. Dermed går arven i sin helhet til det 
testamen terte formålet.

Minnegaver
Minnet om en god venn eller slektning 
som har gått bort, kan hedres med en 
gave til FFM og/eller Forskningsfondet. 
På innbetalingen skriver du navnet på 
avdøde, navn på pårørende og givernavn.
Små og store gaver er viktige. Gaver kan 
gis til konkrete formål eller spesifikke 
forskningsområder.  

Ta kontakt med oss for 
informasjon, telefonnr.: 
67 13 74 70, 
e-post: ffm@ffm.no  
og fondet@ffm.no. 

Foreningen for  
Muskelsyke omfatter  
følgende nevromus-
kulære sykdommer:

Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-gir-
dle (scapulopeoneal og scapulohumeral), 
facioscapulo-humeral-type, congenitt 
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi, 
distal muskeldystrofi og en rekke sjeld-
nere tilstander.

Congenitte myopatier
Omfatter ca. 30 forskjellige og meget 
sjeldne sykdommer, bl.a. central core 
disease, nemalin myopati, mitochon-
drial myopati, myotubular myopati.

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

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

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

Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

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

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

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

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.
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Tillitsvalgte i Foreningen for muskelsyke

Leder:
Laila BakkeLarsen 
Tlf. : 403 26 984
Tlf.tid hverdager: kl 12–16
laila.bakke.larsen@gmail.com

Nestleder:
Arne Fredrik Vogt
frevogt@online.no
414 12 234 

Økonomiansvarlig:
Lise Connelly 
lise@connelly.no

Styremedlemmer:
Karl Henriksen 
905 69 012
ka-henri@online.no

Bjørn Moen 
bjornmoe@online.no
977 32 933

Sonja Jennie Tobiassen
sonjenn@online.no

Vararepresentant:
Maria Hagen 
975 69 800
m-hag2@frisurf.no

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

FFMUs representant:
Morten Tangre
993 73 904
morten@tangre.no

Likemannsutvalget

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

Annie Aune
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
Hokland
9475 Borkenes
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

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Leder: 
Morten Tangre 
993 73 904
morten@tangre.no

Nestleder/Sekretær: 
Lene Henriksen
941 85 506
lenehenriksen54@ 
hotmail.com 

Økonomiansvarlig: 
Guro Skjetne
992 47 796
gskjetne@hotmail.com

Styremedlem
Håvard Hoel Malum 
hmalum@broadpark.no 

Silje Rek Olsen 
930 40 626
siljerekolsen@hotmail.com
 
Varamedlem:
Carolyn Ryder
410 44 142 
carrie@evje.com

FFM Agder
Tonny Fløystad
Høyåsen 1
4843 Arendal
Tlf: 37 01 63 41
tkjellfl@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
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 h, leil 408
8009 Bodø
i-syd@hotmail.com
754 30 315 / 958 07 078

Oslo og Akershus
Lisbeth Fjære
Granstangen 16 B
1051 Oslo
21 91 22 32/90 12 71 89
lisbeth.fjare@smartcall.no

Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3914 Porsgrunn
Tlf.privat: 35 55 48 38
kari.bjerketvedt@hotmail.com

FFM Troms og Finnmark
Laila Benjaminsen
Hokland
9475 Borkenes
Tlf: 418 069 52
snella_69@hotmail.com 

Trøndelag
Svein Erik BakkeLarsen
E.B.Schieldrupsv.97a
7033 Trondheim
mob: 473 90 705
lederffmt@gmail.com

Vestfold
Jørund Lothe
Grevinneveien 78
3118 Tønsberg
901 94 589 e.kl. 19.
joe.lothe@gmail.com
ffmvestfold@gmail.com

Østfold
Eva Liz Moen
Falcheveien 5A
1618 Fredrikstad
21 69 92 08/932 82 232
evamonge@broadpark.no

Rogaland
Ta kontakt med FFM-
kontoret.

Fylkesforeningene

Gi en gave!

Sentralstyret
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Nytt Fra FFM 

FFM har fått støtte fra Helsedirektoratet 
til informasjonsprosjektet som inneholder 
film og stoff på internett om barn som 
er pårørende til muskelsyke. Det å være 
søsken til en som har muskelsykdom, eller 
barn av en som har muskelsykdom er ikke 
så lett. Eller kanskje det ikke er så vansk e-
lig som mange tror? Det vil informasjons-
prosjektet sette søkelyset på.

Prosjektet startet på FamilieUka 2010 
med arbeidet med filmen. Torgeir 
 Kalvehagen har tatt på seg oppdraget  
å lage en film for FFM om temaet. Han 
har tidligere laget filmen «Skyte fra hofta» 
for oss, samt reklamefilmen vår  
og portrettintervjuene som dere finner  
på nettsiden. Vi har derfor stor tro på 

at dette også blir en bra film. Resultatet 
vil dere se på nettsidene til høsten. 

Der vil dere også finne mye stoff om 
tema. Dette stoffet trenger vi hjelp av dere 
til å utarbeide! Hvordan barn og unge 
opplever det å ha et familiemedlem som 
har en muskelsykdom er lite belyst. Vi 
håper at våre barn- og ungdomsmedlem-
mer kan være med på å påvirke stoffet. 
Målgruppen for prosjektet er barn og 
unge, foreldre, og ikke minst fagpersoner. 

Kom med innspill til hva dere ønsker skal 
stå der, hva vi bør belyse og hvordan dere 
opplever det å være pårørende barn og ung-
dom. Dette er derved din mulighet til å få 
formidlet viktige ting om temaet til andre. 

Send epost til 
laila.bakke.larsen@gmail.com med dine 
innspill.

Barn som pårørende

Nytt forbund skal ivareta BPA

Det er nå tatt initiativ til å etablere  
et Forbund for borger/brukerstyrt  
assistanse, forkortet til FBA. En av  
initiativtakerne er lederen av FFM,  
Laila Bakke-Larsen. Målet er å bygge  
en sterk, samlende organisasjon for alle 
som har assistanse i hverdagen.

FFM erfarer gang på gang at lov festingen 
av BPA blir utsatt. I tillegg opplever 
stadig flere av våre medlemmer at kom-
munene ikke gir den assistansen som 

trengs, og flere tvinges til å benytte 
tilbydere som ikke gir arbeidsledere 
reell frihet til å styre sin egen assistanse. 
Mange får aldri høre om BPA, mange får 
avslag på søknaden, og får kun innvilget 
noen få timer for å overleve. 

Det er behov for en sterk, uavhengig  
organisasjon for alle som har BPA. Sam-
men er vi sterkere! Vi må samles om  
de viktige spørsmålene, bli tydeligere,  
stå sammen om våre rettigheter, og bidra 

med likemannsarbeid mellom arbeids-
ledere, mellom assisterende arbeidsledere 
og andre som er berørt av BPA.

Eksempler på viktige temaer er: 
 Anerkjennelse av FBA som hørings-
instans – rettighetsfesting av BPA – fokus 
på intensjonene med BPA – frihet til 
å velge arbeidsgiverløsning – sikre og 
styrke arbeidslederopplæringen – like 
rammer for alle arbeidsledere uavhengig 
av bosted og arbeidsgiverløsning.

Erik Allums legat for Duchennes muskel-
dystrofi ble opprettet i 1995 av Kåre 
Allum, far til Erik. Legatet har til formål 
å yte økonomisk bistand til utvikling av 
ny viten om Duchennes muskeldystrofi 
eller andre nevromuskulære sykdom-
mer og spesielle tiltak og utvikling av 
hjelpemidler som får en direkte effekt på 
hverdagssituasjonen og livskvaliteten til 
personer med Duchennes muskeldystrofi 
og deres familier. 

Til stor glede for styret i Allums Legat 
har de fått inn flere spennende  søknader 
i år. Årets tildelingsmøte bød på 
 tøffe  prioriteringer fordi det var gode 
 søknader. Styret valgte å gi støtte til fire 
ulike tiltak. Hilde Arneberg og Magnhild 
 Rasmussen som jobber ved Barneavde-
lingen for nevrofag på Oslo universitet-
ssykehus, Rikshospitalet skal gjøre en 
undersøkelse vedrørende blærefunksjon 
hos gutter med Duchenne. Resultatet kan 
dere lese om i Muskelnytt om et års tid.

FFM Trøndelag søkte om to tiltak direkte 
rettet mot ungdom. «Hvordan lykkes på 
overgangsmarkedet?» er et kurs om over-
gangen barn/voksen og «Pizzafotball» 
som vil være flere samlinger i tilknytning 
til RBK’s kamper. Begge prosjektene ble 
innvilget.

Det fjerde tiltaket Allums legat valgte å gi 
støtte til var vår Familieuke 2010. Denne 
kan du lese mer om i dette nummeret av 
Muskelnytt.

Allums legat-støtte til 4 tiltak Foreningen for Muskelsyke
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Finn den gode magefølelsen

Biola inneholder verdens best dokumenterte melkesyrebakterier som effektivt 
gjenoppretter og styrker balansen i magen. 

Drikk et glass Biola om dagen og kjenn forskjellen!

K
F

62 D
inam

o 
Foto: Sigve A

spelund/tinagent.no

K
F

62 D
inam

o 
Foto: M

arcel L
eliënhof

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Muskelsyke

Font:   Myrad Pro* Condensed
CMYK:  C=100  M=0 Y=85 K=0

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Muskelsyke



Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Brynsveien 96
NO-1352 Kolsås


