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Foreningen sprer kunnskap
om muskelsykdommer og muskel-
sykes livssituasjon, medvirker til
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støtter forskning omkring
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Tlf: 66 98 07 60/411 90 702
Tlf. tid: man. til ons., kl. 11–17
E-post: line.valer@ffm.no
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E-post: unni.tangerud@ffm.no

Tone I. Torp
Forskningsfondet og Allums Legat
Tlf: 66 98 07 60
Tlf. tid: tors., kl. 10–14
E-post: fondet@ffm.no

Leder:

Kjære
medlemmer og lesere

Årets landsmøte ble avholdt i helgen 12.–13. mai, parallelt med et administrasjonskurs
for medlemmer og tillitsvalgte. Som vanlig under et landsmøte ble det avholdt valg
på deler av Sentralstyret. Noen tillitsvalgte gikk ut, mens nye kom inn i styret.

Jeg vil takke de som nå forlater styret for den innsatsen de har gjort, samt ønske nye
styremedlemmer velkommen.

Som vanlig etter et landsmøte kommer det opp nye oppgaver og utfordringer for
Sentralstyret, samt at styret også vil fortsette å jobbe med flere viktige oppgaver.

Det er hyggelig å se at vi er en aktiv forening med mange utfordrende oppgaver
fremover. Styret vil fortsatt jobbe for våre fanesaker som rehabilitering, BPA,
behandlingsreiser og informasjon om muskelsykdommer, men dette er bare noen
av oppgavene vi står foran.

Det er med glede vi ser at FFMU er aktive og at de nå ønsker å starte fylkesforeninger flere
steder i landet med god hjelp fra de eksisterende fylkesforeningene. Dere som ønsker
å bidra til dette arbeidet oppfordres til å kontakte FFMU sentralt eller kontoret.
Sommeren står for døren og med «faste» aktiviteter, som Stolthetsparaden 9. juni
og årets familieleir på Musholmbugt feriecenter i Danmark.

Med ønske om en god og varm sommer til alle våre
medlemmer og samarbeidspartnere.

Med hilsen Arne Fredrik VogtMed hilsen Arne Fredrikk VoVoVoVo

NY ADRESSE
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Å akseptere din egen kropp er sentralt i
din erkjennelse av deg selv. Jo fortere du
kommer til aksept etter diagnosen, desto
før aksepterer du din nye kropp.

Tekst: Bernt Roald Nilsen
Foto: Per Maning

Du lytter når forfatter Thorvald Steen
åpner munnen. Stillheten mellom ordene,
han strør ikke om seg med pjatt og non-
sens, det han sier er karrig, men vidsynt.
For en som er glad i god litteratur, går
tankene til selveste Hemingway.
Kanskje sammenlikningen ikke er så
verst, Hemingway var jo litt halvgæern.
Akkurat somThorvald Steen.

Kåres til Æresgal
La oss gå tilbake til åttitallet. Thorvald
jobber som håndverker på Gaustad, vi
kalte det asyl den gang. Han blir skremt
over hva han opplever av overtramp fra
psykiatere, og tar på seg jobben som
hovedverneombud. Etter hvert etablerer
han sitt eget asyl i asylet – så å si en
friplass for de gale – der de forteller hva
som skjer. En av pasientene er Arnold
Juklerød, som kjemper en kamp mot
norsk psykiatri. Thorvald er hans skjulte
talerør ut til mediene, det er ikke «høl i
gjerdet på Gaustad» som er årsaken til at
opplysningene lekker ut. Thorvald kåres
til Æresgal av pasientene, men de vet
ikke at han også bærer på en helt annen
diagnose.

En bra trent og sta jævel…
– Jeg fikk diagnosen da jeg var femten år
ung. Progressiv muskeldystrofi fascio-
scapula, på folkemunne sier de muskel-
svinn. De sa det bare skulle gå én vei.
Rullestol før jeg var 20, sengeliggende før
jeg var 25 år. Jeg var en sta jævel, nektet
å tro på det de sa, var bra trent. Begge
deler har kommet bra med. Nå er jeg 58
år, og er ikke avhengig av rullestol, sier
Thorvald, som blant annet hoppet på ski
før han ble rammet. Han har etter hvert
fått sin velfortjente vendetta. Svevene i
hoppbakken sommuskelsykdommen
berøvet han, har han omsatt i prisbelønte,
litterære svev til 20 i stil.

Snøballen ruller
Han debuterer på åttitallet. Etter å ha fått
tre diktsamlinger av en kvinnelig venn,
blir han «huka på poesi» og begynner å
skrive dikt, det er hans måte å få sagt noe
om det som er umulig å si noe om. I 1992
kommer det norske gjennombruddet
med diktsyklusen Ilden. Så ruller snø-
ballen stadig fortere. Han blir internasjo-
nalt anerkjent med sine nyskapende
historiske romaner. Han skriver skuespill,
essays, noveller og romaner, og som
dette ikke er nok, blir han formann i Den
norske forfatterforening. Han er den som
har sittet lengst som leder, og når han går
av blir han utnevnt til æresmedlem. Hele
tiden bærer han på en stor hemmelighet,
en diagnose som ikke er offentlig kjent.
Når hans gode kollega Vigdis Hjorth etter
flere års bekjentskap får vite at han er
muskelsyk, utbryter hun: – Syk? Du?
Det har jeg aldri tenkt på!

Tæring på reserver
– Det er klart det har kostet, men å være
i bevegelse har vist seg å være riktig. Av
og til har det blitt overanstrengelser og
tæring på reservene, men jeg har aldri
tenkt på å gi meg. Det handler om å
akseptere sin skavank før du starter den
lange prosessen det er å mestre. Depre-
sjon er helt normalt etter at du har fått en

slik diagnose, og etter sjokket og sorgen
kommer ensomheten med din egen
kropp. Det er ingen andre du kan dele
den med, og du må akseptere den før du
er klar til å gå videre. Det tok meg mange
år, først når jeg hadde akseptert kroppen
var jeg klar til å ta imot velmenende om-
sorg, sier han, og legger til at bare noen
ytterst få visste om sykdommen i de årene
da snøballen rullet med stor fart.

Istanbul – verdens viktigste by
Og apropos snøball, i 2006 kommer
Vekten av snøkrystaller ut. Nå erThorvald
for lengst kjent for sine historiske romaner,
oversatt til 22 språk, flere har fått priser
utenlands, han er blitt en ettertraktet
forfatter. Stadig på farten over hele verden,
reising er blitt en viktig del av livet.
Spør du han hvilken by som er verdens
viktigste, er han ikke i tvil: Istanbul – der
den europeiske sivilisasjonens vugge stod
en gang i tiden. Det er en ufattelig vakker
by, ifølgeThorvald. Han har vært der
hele 32 ganger, årsakene er mange, og de
matcher hovedinteressene hans; filosofi,
vitenskap, historie og idéhistorie. I Tyrkia
får romanene hans stor oppmerksomhet,
Kamelskyer blir kåret til årets beste roman
i 2006, samme år som Vekten av snø-
krystaller er et definitivt gjennombrudd
for det store publikum her i Norge.

En lysende roman
– Tiden var moden, jeg maktet endelig
å konfrontere meg selv uten å bli senti-
mental. Å lage distanse til handling og
karakterer er helt avgjørende for å kunne
skrive godt når du kjenner stoffet slik jeg
gjorde, sier Thorvald. Kritikerne var over
seg. «En lysende roman, øm og sterk på
samme tid,» uttalte Sveriges Radio, «og
når du leser, lytter du til stillheten mellom
ordene; som når snøkrystaller faller.»
«En stram, men følsom oppvekstroman,
så å si et smertelig møte med en ung-
dommelig drøm og forventning,» skrev
en av landets beste litteraturkritikere.
Romanen handler om gutten som gir opp

– Det handler om å være
i bevegelse

Thorvald Steen:

DETTE ER THORVALD

Navn: Thorvald Steen
Alder: 58 år
Diagnose: Progressiv

muskeldystrofi
fascio-scapula.

Aktuell: Kommer med ny
roman i høst



MUSKELNYTT: nr. 2 – 2012 5

Åvære
i bevegelse har
vist seg å være

riktig

«

skihoppingen fordi han er muskelsyk. Vi
som leste den, husker en nærhet til stoffet
som opplevdes som opplevd, likevel skrevet
med en litterær distanse som smøg seg
unna det private. For undertegnede var
det en hjerteskjærende bok, skrevet med
hjertet, uten føleri, men med mye varme.

Skriver for hånd
Når jeg nå møter han seks år etter Vekten
av snøkrystaller, har han for lengst gitt ut
Det lengste svevet, roman nummer to i en
trilogi. Her er hovedpersonen voksen og
ensom, og kjæler med sin egen isolasjon.
Men så kommer ungdomsforelskelsen,
Nina, og drar ham ut av leiligheten.

Til høsten kommer den tredje boka, nå er
hovedpersonen på gamlehjem, og fortsatt
handler livet om balanse. Thorvald er i
innspurten på romanen, han skriver alt
for hånd, selvsagt, det er jo på papiret
han møter størst motstand. Han har en
medhjelper som taster det inn, det blir
mange utskriftsbunker og lange samtaler
på Skype før han er i mål.

Går som et pinnsvin?
– Jeg går som et pinnsvin, og akkurat
som pinnsvinet konsentrerer jeg meg fullt
og helt om bakken, skal han ha sagt i et
eller annet intervju. Jo da, han er en av
gutta på gølvet, holder med Enga i Oslo

og Boca i Buenos Aires, og opptatt av de
svakestes rett. Politisk aktiv på venstre-
siden, opposisjonell i fagbevegelsen og
både æresgal og æreslitterær. Han er gift,
bor på Bekkelagshøgda og har tre barn.
Interessen for idrett er stor, han stiller
på datterens håndballkamper så ofte han
bare kan, og for noen år siden var han
rådgiver for A-laget til Molde Fotball-
klubb. Oppgaven var å fortelle om det
mulige, og kanskje er det nettopp der, i
det spennende krysningspunktet mellom
det mulige og det umulige han er aller
best. Fordi han er så nysgjerrig, så uredd,
så vitebegjærlig, så fullt og fast bestemt på
aldri å gi seg. Uansett.



Annerledeslandet er tittelen på
en samling dikt som er skrevet av
pårørende til barnmed sjeldne
medisinske diagnoser og funksjons-
hemninger.

Diktsamlingen «Annerledeslandet» ble
gitt ut i anledning Sjeldendagen, som vi
markerer verden rundt på skuddårsdagen
29. februar.

Den er skrevet av pårørende, og gjen-
speiler sorg og glede, bekymringer og
håp, og ikke minst drømmer i møte
med de realitetene en sjelden diagnose
innebærer. Bak utgivelsen står Frambu.
Muskelnytt gjengir her noen av diktene i
samlingen.

Gir trøst og styrke
– Diktsamlingen gir innblikk i foreld-
renes reaksjoner og bearbeidings-
prosesser. Mange pårørende som
kommer til Frambu har gjennom årene
fortalt at de får utløp for tanker og
følelser gjennom å skrive dikt, enda flere
forteller at de får trøst og styrke ved å
lese dem, sier leder for diktprosjektet og
informasjonsrådgiver Mona K. Haug.

Frambu inviterte derfor foreldre og
pårørende til barn med sjeldne
funksjonshemninger å sende inn dikt
de har skrevet, og nå er diktene samlet
i et nydelig hefte, som kan bestilles fra
Frambu per e–post på info@frambu.no.
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Redaktøren i Muskelnytt arrangerer
skrivekurs i Firenze 31. oktober–
4. november 2012.

Skrivekurset passer for skriveglade sjeler
på alle nivåer, og gir inspirasjon og
kunnskap til økt skriveglede. Det er også
satt av tid til å oppleve Firenzes kulturelle
skattekiste. Kurset ble arrangert i mars
i år, og var en stor suksess. Maksimalt
20 deltakere.

For mer info:
Ring Bernt på 920 80 380 eller send mail
til bernt@total-kommunikasjon.no

Du kan også gå inn på:
www.total-kommunikasjon.no og klikke
på Skrivekurs i Firenze. Der finner du
alle opplysninger om skrivekurset.

Skrivekurs i Firenze høsten 2012

Poetisk møte
med sjeldne diagnoser

Diktsamlingen «Annerledeslandet»
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GODT NOEN BRYR SEG

Godt

du tenker på oss

føler med oss

vil hjelpe oss

godt

takk

men

ikke spør hvordan jeg har det

ikke spør hvordan jeg holder ut

prøver å ikke rakne

vil ikke renne bort

bli maktesløs

må være rasjonell

handlekraftig

godt å vite

noen vil spørre

godt

takk

Wenche-Anita Hansen

DU ER LITA

Du er lita, men satte

vårt liv helt på hodet.

Du er nydelig,

men du endret vår klode.

Du er barnet noen

er glade de ei fikk.

Du er jenta som får

bestefars bekymrede blikk.

Du er skatten vår,

en fantastisk person.

Du gir livet vårt mening,

en ny dimensjon.

Du lar oss stå nakne

og hudløs i vind,

da kjenner vi sola

som varmer vårt sinn.

Du er kun deg selv,

slik du skulle være.

Du er kun glede

fra hodet og helt ned til tærne.

Elisabeth Skredlund

SKATTEN

Tusen små skatter

i lommene

på buksa, i jakken, genseren

i sekken

i skoene

skatter fordi de er

myke, glitrende, hvite eller grå

sorte, kantete

store, små

skatter funnet på hemmelige steder

i leken

på veien eller i sandkassa

tusen små gleder

din latter

ditt vesen

det er jo DU som er skatten!

Wenche-Anita Hansen
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SMARTE
TING Fisketur

Ergoterapeut i Sola kommune
Tone Edvardsen:

1

1. Lettkastet dubb
Noen dubber er lettere å kaste ut enn andre. Tyngre dubber vil generelt
fly lengre gjennom lufta enn lettere. Elbe har en kastedubb «jupiter» som
er forholdsvis tung i forhold til størrelsen og kommer i flere vektklasser.
Denne er lettere å få ut enn lette isopor/skum-dubber som veiver mye på
vegen ut.

2. Fiskestangsikring
Når kreftene er i grenseland, kan det være nyttig å sikre fiskestangen til
kroppen slik at en ikke mister stanga i vannet/sjøen hvis en skulle bli så
heldig å få fisk. Jeg har laget sikring av en lastestropp og to hurtigklips.
Stroppen deles i to der den lengste delen brukes rundt livet. Den andre
stroppen festes rundt fiskestangen og klipses inn på stroppen du har
rundt deg. Stangen som går mot stanga kan være slakk når du kaster
og venter. Når fisken biter kan du stramme stroppen slik at den tar
hovedtyngden av stanga/fisken mens du kjører fisken. Dersom det skulle
bli for tungt, kan du lett klipse stanga løs og få hjelp av «naboen». Slik
fungerer stroppen som en kombinert sikring og «stangholder».

3. Bøttegrill
For mange kan det å bruke engangsgrill på tur være en utfordring. Den
er vanskelig å nå ned til og ustødig når den skal flyttes på. En enkel løsn-
ing er å bruke en bøttegrill. Denne kan fylles med grillkull før turen, er
passe høy, har grei bakkeklaring og er lettere å transportere tilbake når
den er brukt. Den gir også god varme og er gjennbrukbar.

4. Krakk/stol
Dersom det er vanskelig å nå ned til bakken, kan det være smart å ha
med seg en liten sammenleggbar krakk til å ha fiskeutstyret på. For trøtte
ben kan det være greit å ha en stol å sitte på...

Å fiske fra land kan være slitsomt dersom enmå kaste ut snøret ofte. For å spare krefter kan det være smart å bruke en
dubb slik at snøret kan drivemed vinden og du ikke trenger å kaste så ofte. Det kan være smart å bruke litt energi på
å finne rette fiskeutstyret. Generelt vil du få lengre kast med «svake» armer dersom du bruker sluk/dubb-vekt i øvre
grense av hva fiskestanga er beregnet for. Noen butikker har veldig god service og du kan få testet/prøvekaste med
utstyret før du bestemmer deg.

3

2

4
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ÅretsLandsmøtebleavholdtpåClarion
OsloAirportHotelpåGardermoen
12.maimedstort engasjement.

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Leder Arne F. Vogt åpnet Landsmøte
med å hilse delegater og observatører
velkommen. I velkomsttalen nevnte han
videreutvikling av samarbeidet med
NMK og Beitostølen som fremtidige
utfordringer i tillegg til nordisk samarbeid
mellom nasjonale muskelforeninger i
Norge, Sverige og Danmark.

Diskusjon om konstituering
Terje Erlandsen og Ole Hagen ble valgt til
møteledere, før det ble en del diskusjon
rundt konstituering; hva sommå til for at
den enkelte representant fra fylkene kan
stemme også på vegne av den delegaten
som ikke møter. Det endte opp med 28
stemmeberettigede. Så la Vogt frem års-
beretningen, som viste mye positiv aktiv-
itet, særlig blant de unge. FFM fikk 65 nye
medlemmer i fjor, men Sentralstyret ble
likevel pålagt å utarbeide en strategi for en
landsomfattende vervekampanje.

Justeringer på Handlingsplan
Det ble diskusjon rundt regnskapet, før
det ble tatt til etterretning. Deretter la
Forskningsfondet frem rapport om 2011
før Handlingsplan for FFM ble lagt frem
av Kalle Henriksen. Den ble vedtatt med
justeringer: FFM skal synliggjøre behovet
for tilpassede hjelpemidler. FFM skal
støtte organisasjoner som jobber for BPA.

Det skal nedsettes en komité som skal
arbeide for rekruttering av nyemedlemmer.
Det ble også etterlyst et nærmere sam-
arbeid med Valnesfjord og Kurbadet i
Tromsø.

Mange saker – stort engasjement –
nye vedtekter
Under innkomne forslag ble forslaget
fra Nordland, Buskerud og Troms og
Finnmark om regler for utdeling av æres-
medlemskap og hedersbevisning vedtatt
med enkelte endringer (Æresmedlemskap
15 år – Hedersbevisning 10 år).

Sentralstyrets forslag om ny paragraf ved-
rørende taushetserklæring ble forkastet,
og forslaget om innkalling på e-post (post
til dem som ikke har e-postadresse) ble
vedtatt. Det skal varsles 6 uker før, og alle
som er påmeldt skal ha sakspapirer senest
to uker før.

Likemannsutvalgets forslag om ny
habilitetsparagraf ble vedtatt, og FFM
Trøndelag og Likemannsutvalgets forslag
vedrørende Kontrollkomiteens oppgaver
ble enstemmig vedtatt.

Engasjert Landsmøte 2012

Det nye Sentralstyret
Leder
Arne Fredrik Vogt

Nestleder
Karl Henriksen

Økonomi
Lise M. Connelly

Studieleder
Johnny Johansen

Interessepolitisk talsmann
Laila Moholt

1. styremedlem
Annie Aune

2. styremedlem
Odd Kjetil Talsethagen

1. varamedlem
Ian Melsom

2. varamedlem
Andrea Kjustad

3. varamedlem
Anne Lise Andersen

LANDSMØTE 2012
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Sentralstyrets forslag om nye satser for
medlemskap i FFM ble vedtatt, mens
forslaget om høyere honorarer til styre-
medlemmer falt.

Budsjettet ble vedtatt etter en ekstrarunde
fordi Landsmøte mente det manglet en
del opplysninger. Etter oppklaringen ble
budsjettet vedtatt mot 4 stemmer.

Hektisk på bare én dag?
Valg var siste post på programmet på
en lang, lang lørdag. Flere sentrale
medlemmer gav uttrykk for at de ønsket
Landsmøte fordelt på 2 dager; slik det var
nå ble det nemlig for hektisk.

Det nye styret som ble valgt er referert i
egen sak. Landsmøtet ble så avsluttet med
at leder Arne Vogt lovet å stå på for FFM
det neste året, før vi kledde oss om til en
hyggelig festmiddag i hotellets restaurant.

LANDSMØTE 2012

PlaPlaPlaPlaPl tototototo - b- bbikkikkikkikkikkikkjajajajaja tiltiltiltiltiltiltiltiltiltil AnAnAnAnAnAndredredredredrea -a -a -a -a -aa
dendendendendenden mememememememeststst tåltåltåltålmodmodmodmodmodmodmodmodigeigeigeigeigeige dedededeleglegleglegleglegleglegateateateateateateatatennnnnIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngIngInger HelHelHelHelHelHeleneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneene SySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySySydnednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednednesssss is is is is iss is iss is issss iss ii kjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjentententententententententent popopopopopopopopopopopopositsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitururururururururururur
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Det stemmes
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Muskeldagensøndag12.maible
en lærerikkursdag fordemsom
haddemeldt segpå.Temavar«kurs»
–hvordanbenytte segavStudie-
forbundetFUNKIS?

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Studieforbundet FUNKIS ble tidligere kalt
Funksjonshemmedes Studieforbund, og
hele 27 organisasjoner melder inn kurs
og får midler og støtte derfra. Hver eneste
organisasjon har sin studieleder, i FFM er
Johnny Johansen som har den rollen.

Oppfordret sterkt til å søke
Det var Jørn Rosland og Tove Eriksen
fra Studieforbundet FUNKIS som ledet
deltakerne gjennom dagen, og det var
mye nyttig informasjon å hente. FUNKIS
vokser, og er nest største studieforbund i
Norge på økonomi. Rosland oppfordret
lokale kursarrangører til å benytte seg av
dem. Som han sa: «Vi er jo deres sugerør
inn i statskassa!»

100 kroner per time
Rosland mente det er mulig å få registrert
80–90 prosent av vår aktivitet som studie-
arbeid, og dermed få støtte. Du får 100
kroner per time når du arrangerer et kurs,
og det må være på minst 8 timer. Timene
kan være fordelt over flere kvelder, og
i tillegg til hundrelappen per time får
du 500 kroner som ekstra tilskudd for
tilrettelegging.

Rosland anbefalte oss å kontakte Johnny
for eventuelle ekstra tilskudd til kurs.

Sjekk funkis.no
Det bør minst være 4–5 personer på slike
kurs, men det er ikke et krav. FUNKIS har
laget generelle oppsett på nesten 200 kurs,
og du oppfordres til å bruke disse som
grunnlag når du søker støtte.

Det er fullt lovlig å lage sin egen vri på
«standardkurs», og blant mulige kurs-
typer er kulturopplevelser, reiser og ulike
læringsaktiviteter. Du må kunne vise til

utgifter, men trenger ikke dokumentere
disse. Håndverkskurs og organisasjons-
kurs er blant hovedtypene. Ellers ble vi
anbefalt å sjekke funkis.no når det gjelder
detaljer.

Svært nyttig muskeldag:

FUNKIS – et sugerør
inn i statskassa …

KOMMENTARER FRA TO DELTAKERE

Sigurd Idland, Rogaland:Dette var
nyttig informasjon, og vi må finne en
kurstype som er aktuell for flere. Bra
at kursene kan være så praktisk rettet!

Heidi Gulbrandsen, Hedmark og
Oppland:Dette var veldig nyttig, og
det er jo enklere enn mange av oss
tror!

LANDSMØTE 2012

FUNKIS
vokser, og er nest

største studieforbund
iNorgepå
økonomi

«

JohJohJohJohJohJohJohJohhhJohJoJohhhhhJohhJoJoJohJo nnynnynnnnynnynnynnynnynnyynnynnynnynnynnynnynnynnyynnynnynnynnnnyynnynnynnynnynnynnynnyy JoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJoJohanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhansensensensensensensensensensensensensensensensensensensensensensensensensensensensensensen flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankankerterererererererererererererer av JøJøJøJøJøJøJøJøJøJøJøJøJørnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn RosRosRossssRosRosssssssssssRosRo lanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanland od od od od od odd odd od od od oddd g Tg Tg Tgggg oveoveoveoveeeeeoveeeoveeeeeeeeee ErErErErErErErErErErErErEriksenenenenenenenenenenen
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Sakset fra Landsmøtet ✁

Leder i FFM i Trøndelag, var en av de
aller mest aktive på Landsmøtet. Dette
var hennes andre landsmøte, og hun
var aktiv på flere av sakene som ble
diskutert.

Leder i FFM i Rogaland, var på sitt
første Landsmøte. Han var imponert
over stort engasjement og en saklig
tone i salen. Han var her også for å
øke nettverket og bli kjent med flere i
foreningen. Han roste til møtelederne
for god håndtering av sakene.

Varamann i styret i Nordfjord, Møre
og Romsdal, var på sitt aller første
Landsmøte, og syntes det var spen-
nende og lærerikt. Han bor på Sula, er
relativt ny sommuskelsyk, og venter
på å få en diagnose. Han jobber med å
tilrettelegge for friluftsliv.

Kasserer i styret i FFM i Agder, var
på sitt andre Landsmøte, og syntes
avviklingen gikk saklig og greit.
Hun syntes det var fint å bli kjent med
flere av de nye og snakke om felles ut-
fordringer. Anne-Lise er fra Tromøya.

Tanja Fuglem

Sigurd Idland

Geir Haugli

Anne-Lise Andersen

TanTanTanTaTaTaTaTa jajajaja FugFugFuFuglemlemlemlemlemlemlem,,,,,,
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Nestleder i FFM i Troms og Finnmark,
var på sitt andre Landsmøte. Han etter-
lyste bedre flyt i avviklingen i tillegg til
en tydeligere forretningsorden.
Andreas er fra Nordkjosbotn, og
jobber med habilitering i kommunen.

Andreas Aspevold

Forskningsfondet for
nevromuskulære sykdommer

Erik Allums legat for
Duchennes muskedystrofi

SØK STØTTE TIL TILTAK, PROSJEKT,
FORSKNING, MASTER

ELLER DOKTORGRAD OM:

Årsak og arvelighet
Diagnostikk og genetikk

Behandling
Levekår og livskvalitet

Søknadsfrist 15. september 2012

Søknadsinfo på www.ffm.no
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Sekretær i styret i FFM i Vestfold, var
på sitt første Landsmøte. Hun mente
møtet var interessant, selv om enkelte
saker tok for lang tid. Hun var glad
for å få møte så mange hyggelige,
engasjerte mennesker. Til daglig er
hun barnevernspedagog.

Sekretær i styret i FFM i Rogaland og
likemann, var på sitt første Landsmøte
som delegat. Hun var imponert over
engasjementet, og mente at det krevde
god styring av dem som arrangerte
møtet. Hun er opptatt av likemanns-
arbeid og nettverksbygging.

3. styremedlem i FFMU, er fra Tøns-
berg, og var på Landsmøtet for første
gang. Hun fungerte tydelig som talerør
for de unge, og var spesielt opptatt av
BPA, rekruttering og hjelpemidler.

Snøfrid SjølanderEli Eikje

Resultatregnskap for 2011 – FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

Karen Elise Hauge
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LANDSMØTE 2012

Landsmøte-
middagenmed
feststemte
deltakere!
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LANDSMØTE 2012
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Forskningsfondet for
nevromuskulære sykdommer

Erik Allums legat for
Duchennes muskedystrofi

SØK STØTTE TIL TILTAK, PROSJEKT,
FORSKNING, MASTER ELLER DOKTORGRAD OM:

Årsak og arvelighet – diagnostikk og genetikk
– behandling – levekår og livskvalitet

Søknadsfrist 15. september 2012

Søknadsinfo på www.ffm.no
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Drømmeopphold på
Cato-senteret
Etter en særdeles tøff høst og vintermed
mye alvorlig sykdom i nær familie var
jeg helt utslitt rundt juletider. Kombi-
nert medmuskelsykdommen, som fører
til økt trøttbarhet og gjør at kroppen
trenger lenger tid for å fylle energi-
lagrene når de er tomme var dette en
uheldig situasjon.

Tekst og foto: Karen Elise Hauge

Jeg var rimelig fortvilet og rådvill da
jeg kontaktet min fastlege for å få hjelp.
Han presiserte at det ikke finnes rene
rekonvalesens-/hvilehjem i det norske
helsevesen lenger, men foreslo å sende
en søknad til et inntakskontor for alle
opptreningsinstitusjoner på Østlandet.
Fastlegen min må ha skrevet en god
søknad, for snart fikk jeg brev om at
jeg skulle få opphold på Cato-senteret i
Son. Ikke lenge etterpå fikk jeg telefon
derfra med tilbud om opphold og dato.
Da jeg fikk informasjonen i posten fikk
jeg sjokk ... fire ukers opphold ... det var
da fryktelig lenge? Hvordan skulle jeg
klare å være så lenge borte fra min syke
familie? Hvem skulle ta ansvar? Etter en
telefon til Cato-senteret fikk jeg vite at
jeg kunne reise hjem i helger, og ettersom
situasjonen for min familie bedret seg,
ble jeg litt mer trygg. Jeg kunne avbryte
oppholdet hvis ikke det passet for meg.

Profesjonelt opplegg
Jeg var mildt sagt veldig spent da jeg
satt meg i en fullpakket bil for å kjøre til
Cato-senteret. Var dette noe for meg?
Jeg ble tatt imot av veldig hyggelige men-
nesker... Dette lovet jo godt. Og det ble
bare bedre. Hyggelige mennesker og smil
overalt. Rommet var ca 30 m stort, og
det skulle jeg ha alene, med stort bad og
ikke institusjonspreg i det hele tatt. Det
ble fire flotte uker, som gjerne kunne vart
i fire til. Hver dag fikk vi sunne måltider,
frokost, lunsj, middag og kvelds. Til alle
måltider var det i tillegg frisk, oppskåret
frukt og frisk salat. Mandag til fredag
fikk vi tilrettelagt timeplan. Det var

trening, gruppetimer eller egentrening,
samtaler, behandlinger, avspenning og
hvile. Fysioterapeuter, ergoterapeuter,
idrettspedagoger, sosionom, psykiatrisk
sykepleier og annet personell sto til
disposisjon når vi ønsket og trengte det.
Alle med et smil og en profesjonalitet
som er beundringsverdig.

To herlige hunder
I tillegg var det en fritidsleder der, Else,
som med Cato-senterets to hunder
spredte glede og arrangerte turer og
happenings. Hundene Lara og Fendi er
henholdsvis pensjonert servicehund og
en som trenes til å bli servicehund. Else
arrangerte turer til ulike shoppingsteder,
karaoke, quiz og foredrag. Annenhver
uke ble det også arrangert tur til en gård
for dem som ønsket det. Der er det hester
man får være med å stelle, ri og man sitter
på med hest og kjerre. I strålende sol
avsluttet vi med lunsj ute i det fri. Det var
også varmtvannsbasseng og boblebad på
Cato-senteret, hvor vi kunne være med
på timer, ha egentrening eller bare kose
oss på kveldstid. Før jeg dro hjem fikk jeg
hjelp av min primærkontakt til å lage en
aktivitetsplan eller ukeplan. For meg som
er uføretrygdet kan det noen gang være
vanskelig å finne en grunn til å stå opp
tidlig. Nå er det laget en plan der det står
når jeg skal stå opp, når jeg skal spise,
når jeg skal trene osv. Jeg skal selv fylle

ut planen videre for å få en sunn struktur
på livet mitt.

Nøt luksusen i fire uker
Nå er nok ikke Cato-senteret et sted som
egner seg spesielt for muskelsyke, for det
er mye trening mandag-fredag. Det var
vel heller ikke primært derfor jeg kom
dit, det var nok en kombinasjon. Men
jeg føler meg utrolig heldig og priviligert
som fikk fire uker på fantasiske Cato-
senteret. Min usikkerhet og skepsis var
ubegrunnet. Jeg dro hjem en helg for
å vaske klær, men det hadde jeg ikke
trengt. Jeg koste meg med alle de andre
hyggelige brukerne på senteret ute og
inne, hadde det gøy med trening, spiste
god mat og slappet av. Plutselig var de
fire ukene over, den siste uken gikk med
på å grue seg til å reise hjem, selv om
jeg nøt tiden jeg hadde igjen. Luksus-
opphold, nesten som spahotell med
mange, unike treningsmuligheter.

Takk til alle de ansatte på Cato-senteret,
alle de andre brukerne og fantastiske
Cato Zahl-Pedersen som er årsaken til at
senteret ble opprettet. Dette har blitt et
godt minne for livet. For dem som lurer,
så kom jeg hjem uthvilt, med mer energi
og med mange gode minner og opplev-
elser. Jeg er blitt inspirert til å leve livet
mitt mer sunt, både i forhold til kosthold,
trening og hvile.

Karen Elise med huhuhundendendendendendendendendendendendendendendene,nene,ne,ne,nenenene tototototototo trtrtrofaofaofastestestestest
følgesvenner KaKarKarKarKarKarKarKarKarKaKaKaKaKaKaKaKaKaKarKarKarKarrrrKa enenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen EliEliElEliEliEliEliEliiEliEliElElEliiEliEliEliEliEliiEliEliEliEliEliElElElEl sesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese påpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpå heshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshesheshestentententententententententenntenn
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Jeg vil på vegne av Foreningen for
Muskelsykes Ungdom uttrykke vår
dypestemedfølelse til familie og andre
berørte i forbindelse med Håvard
Malums bortgang 15. april 2012.

Håvard ble 36 år gammel. Han var aktiv i
foreningen helt fra han var en liten gutt,
og senest i 2010 var han med i styret i
FFMU. Håvard var også med å starte opp
FFMU, noe vi er svært takknemlige for.

Takk for det du har vært for foreningen,
Håvard.

For FFMU,
Lin Christine Solberg, leder i FFMU

FFMU har gleden av å invitere til
en sosial og hyggelig helg på hittil
ubestemt hotell ved Gardermoen
helgen 19. – 21. oktober 2012.

Helgen vil inneholde FFMUs årsmøte
2012 og kurset «Livsglede – utfordringer
i en annerledes hverdag».

Invitasjon med påmeldingsskjema sendes
ut i løpet av sommerferien, så vær klar
med pennen! Om du ønsker å legge fram
noe på årsmøtet, må det være FFMU i
hende innen 7. september 2012. Forslag
til saker kan sendes til ffmu@ffm.no eller
til Lin Christine Solberg, Smestadvegen
14E-H0101, 2624 Lillehammer.

Om du har forslag til kandidater som har
lyst til å gjøre en innsats i styret, kan du
kontakte valgkomiteen ved leder Jørgen

Henriksen på jorgenh87@hotmail.com
eller mobiltelefon 452 96 216.

Kurset handler om hverdagen med en
muskelsykdom og utfordringer i forhold
til dette, samt råd og tips til hvordan man
kan løse utfordringene på best mulig
måte. Vi får blant annet besøk av FFMUs
Cecilie Thommessen, psykolog, som skal
holde foredrag og gi oss noen spennende
gruppeoppgaver. Det blir forskjellige
foredragsholdere og gruppeoppgaver, og
selvfølgelig masse likemannsarbeid – det
kan være utrolig nyttig å utveksle er-
faringer med andre medlemmer! Kanskje
du har noen smarte tips som andre ikke
har tenkt på engang? Bli med og del dem
med oss andre!!

Vi håper mange vil delta, og gleder oss til
å se både nye og gamle ansikter!

Fortsatt skriver vi 2012, men Aktiv
Uke 2013 er allerede på tegnebrettet.
Ingenting er bestemt eller klart ennå,
men vi jobber med å få en leir for de
unge i foreningen lagt til Spania og
syden.

Varmt klima er jo ofte til det bedre for en
muskelsyk, og det er greit å være garantert
varme når vi er på leir. I tillegg er det gøy
og interessant å komme til et annet land
og oppleve en kultur og et miljø ulikt det
vi har hjemme.

Vi prøver å få til et samarbeid med en
utenlandsk interesseforening, så kan-
skje kan vi møte likesinnede, utveksle
erfaringer, og ha det sosialt og gøy sam-
men?

Så det er bare å holde av en uke til leir
sommeren 2013.

Mer info om leiren vil komme når ting
blir klart. Følg med på Facebook-sidene
til FFMU, og på www.ffmu.no

Minneord for
Håvard Malum

Velkommen til årsmøte og kurs!

Aktiv Uke 2013 – i Spania?

FFMU vil gjerne komme i kontakt
med flere ungdommer, og planleg-
ger en dag påTusenfryd i løpet av
sommeren. Dato er ikke bestemt,
men vi har bestemt at ALLE unge
medlemmer under 35 år MÅ bli med
og ha det moro denne dagen :-)

Vi spanderer inngang og sannsynligvis
mer også. Følg med på www.ffmu.no
eller Facebook-gruppa vår på facebook.
com/groups/2833690018/ Her vil vi
fortløpende legge ut info etter hvert som
ting blir klart. Lurer du på noe, eller
ønsker å sikre deg plass allerede nå, send
oss en e-post på ffmu@ffm.no

FFMU på Tusenfryd!
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Det er mange prosjekter som pågår
på FramHelserehab på Rykkinn
i Bærum. Ett av dem er «Fritt liv»,
rettet mot unge og voksnemellom
18 og 30 år.

Tekst: Freddy Nilsen/Budstikka

Prosjektet «Fritt liv» er et mestrings- og
aktivitetstilbud for mennesker med ned-
satt eller endret funksjonsnivå som følge
av kroniske sykdommer eller skader.
Grupper som faller utenfor arbeidslivet
eller utdanningsløpet.

Opplevemestring
– Vi ønsker å gi de unge en opplevelse
av mestring, noe som kan overføres til
arenaene utdanning, arbeid, hjem og

fritid, sier prosjektleder Elin Solvang.
Målet med «Fritt liv» er å øke brukernes
samfunnsdeltakelse og motvirke at de

hindre at de ender opp som mottakere
i stedet for ytere i samfunnet.

Satser påmiljø
– Vi har enmålsetting om å skape et miljø
på FramHelserehab som appellerer til
dennemålgruppen, samt gi tilbud om
rehabilitering, sier direktørHildeWangen.
I prosjektet benyttes «Telenor Open
Mind», et kurs- og arbeidstreningsprogram
som skal få fysisk funksjonshemmede ut
i arbeidslivet. Programmet deler de samme
målsettinger som FremHelserehab, og det
er årsaken til det tette samarbeidet.
Begge er opptatt av brukernes muligheter,
ikke hindringer. Programmet er med på
å gi deltakernemuligheter til å jobbe seg
inn i arbeidslivet gjennom relevant
arbeidstrening og erfaring.

Smiler innvendig
– Jeg er her på dagrehabilitering, og
kurset går over 14 dager. Så er vi hjemme
i 10 uker, før det blir et nytt 14 dagers
oppfølgingskurs. Jeg er veldig fornøyd
med utbyttet så langt. Jeg føler at det er
fokus på meg, og her dannes det også
nettverk i forhold til jobb.

Etter oppholdet på Fram har jeg begynt å
smile innvendig, også. Her blir vi sett på
som en person, ikke som en sykdom, sier
tidligere hjelpepleier Jeanette Minaberg.
Som et ledd i treningen og for å ha noe
å strekke seg etter, planlegger tre av
prosjektdeltakerne å sykle sykkelrittet
Lillehammer-Oslo på tandemsykler til
sommeren.

Valnesfjord Helsesportssenter i
Nordland utvikler nå et tilbud som
tar sikte på å forebygge frafall blant
fysisk funksjonshemmet ungdom
15–18 år.

Prosjektets målsetning er å forebygge
frafall blant unge med funksjonsned-
settelser, kronisk sykdom eller fysisk
funksjonshemming; både fra skolen,
men kanskje mest av alt fra samfunnet
for øvrig. Kort sagt ønsker vi å bidra med
noe for å forhindre at unge mennesker
med en fysisk problemstilling faller ut
av skolen og/eller samfunnet. Det er
også viktig å fange opp de «usynlige»
funksjonshemmingene.

Utvikle seg sommennesker
Vi ønsker å ha ett tema for hvert opp-
hold, og har snakket om viktigheten
av å fremme ungdommenes følelse av
mestring, egen identitet, kommuni-
kasjonsferdigheter og lignende. Vi tror
at ved å møte andre ungdommer med
liknende problemstillinger i en setting
hvor alle aktiviteter er overførbare til
det virkelige liv, kan vi få deltakerne til å
dra noen paralleller selv, utvikle seg som
mennesker og reflektere over/forberede
seg til de viktige endringene i sin egen
livssituasjon.

Deltakere fra hele landet
Vi rekrutterer i utgangspunktet fra de
fire nordligste fylkene, men da vi er en
landsdekkende institusjon tar vi imot

søknader fra hele landet. Vi håper å
fylle to grupper med åtte deltakere per
gruppe. Oppholdene planlegges med
start sommeren 2012, for så å kjøre nye
opphold med relativt jevne mellomrom
til prosjektperioden er over (forbehold
om fortsatt finansiering fra Helse-
direktoratet). På den måten følger vi
deltakerne gjennom utdanningsforløpet,
og kanskje også inn i en lærling/arbeids-
situasjon.

Prosjekt «Fritt liv»

Ungdomstilbud på Valnesfjord

Prosjektet pågår på Fram Helserehab
på Rykkinn i Bærum i perioden
2011–2013.

Hvordan søke
Ta kontaktmed inntakskoordinator på
Fram Helserehab på tlf: 67 15 29 28.

For mer informasjon
Ta kontakt med Elin Solvang,
tlf: 67 15 28 14 eller
e-post: elin.solvang@framhelse.no

ValVaVa nesnesnesfjofjofjordrdrd HelHelsessessesporporportsstssenten erer
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Glittreklinikken har i flere år hatt et
fire ukers rehabiliteringstilbud til
ungdom og unge voksnemed lunge-
sykdom.

Tekst: Frederik Hansen,
Liv Berit Esborg og Gustav Granheim

Etter flere års erfaring samt innspill fra
pasientene, så vi et stort behov for større
fleksibilitet i forhold til lengde og omfang
på rehabiliteringstilbudet. I tillegg så vi
at det er behov for bedre samhandling
mellom pasient, institusjon og lokalt
hjelpeapparat. Glittreklinikken er LHLs
landsdekkende spesialsykehus for ut-
redning, behandling og rehabilitering av
pasienter med lungesykdom, og ligger
3 mil nord for Oslo i Hakadal.

Nytt utviklingsprosjekt
Høsten 2011 startet Glittreklinikken et
toårig utviklingsprosjekt for å teste ut en
ny rehabiliteringsmodell. Ordinært re-
habiliteringsopphold ble erstattet med delt
opphold og økt aktivitet i nærmiljøet.
Deltakerne får et startopphold ved
klinikken på en uke, en rehabiliterings-

periode i hjemmemiljøet på tre måneder
og et sluttopphold ved klinikken på en uke.

For alle med lungesykdom
Tilbudet er for alle med lungesykdom,
enten det dreier seg om lettere astma
eller mer alvorlige sykdommer som
påvirker lungene. Kravet for å kunne
søke seg til programmet er at du har fylt
18 år og ikke er eldre enn 30 år. Alle som
har nedsatt lungefunksjon og må bruke
hjelpemidler i hverdagen feks. bi-pap/
respirator kvalifiserer derfor til reha-
biliteringen. Det må søkes via fastlege
eller lungelege, som sender søknaden til
Glittreklinikken. Søknadsskjema finnes
på www.ungifokus.no og www.glittrek-
linikken.no.

Hva skjer?
Vi samarbeider tett med førstelinjetjenes-
tens helse- og velferdsapparat. Vi tilbyr
pasientene å opprette en koordinator.
Dette skal gjøre det enklere for pasient-
ene å orientere seg i systemet.
Deltakere i prosjektet får en grundig
medisinsk utredning. Pusteprøver,
røntgen, en arbeidsbelastningstest for

å avklare funksjonsbegrensninger,
utholdenhetstester og vurdering av styrke
er noen av tiltakene som iverksettes for
kartlegging av egne ressurser og mulig-
heter. Vi fokuserer på tilrettelegging
av utdannings- og arbeidssituasjon og
stønadsordninger. Deltakerne får under-
visning i sykdomslære, medisinbruk,
kosthold og treningslære. Ved behov
opprettes kontakt med lokal fysioterapeut
for videre oppfølging hjemme.
På Glittreklinikken får deltakerne en
grundig kartlegging av egne ressurser
samt kunnskap om sykdommen, for å
bli tryggere til å teste sine egne grenser.

Vite mer?
Prosjektleder Frederik Hansen
Tlf: 67 05 80 91 /80 00
E-post:
frederik.hansen@glittreklinikken.no

Linker
www.ungifokus.no
www.glittreklinikken.no
Facebook:
(Søk på «Ung i fokus – Frisk pust»)

Unikt rehabiliteringstilbud til unge
med lungesykdom

Glittrttrttrttrttrttrttrttreklekekekekek iniinikkekkekken,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n, HakHakHakHakHakHakHakHakHakHakHakHakHakHakHakHakHakHakHakHakadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadallllllllll
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Hva er Pasient- og brukerombudet?
De fleste tror at Pasientombudet er
bare et pasientombud, og vet ikke
at de også kan engasjeres i saker
utenfor helsevesenet.

Tekst: Laila Bakke

I 2009 ble Pasientombudets mandat
utvidet til å omfatte kommunale helse-
og omsorgs-tjenester. Pasient- og
brukerombudet skal arbeide for å ivareta
pasientens og brukerens behov, interesser
og rettssikkerhet overfor den statlige
spesialisthelsetjenesten og den kom-
munale helse- og sosialtjenesten, og for
å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Mangslungent arbeidsområde
De skal arbeide i forhold til: fastleger,
legevakt, fengselshelsetjeneste, fysioterapi,
psykisk helseteam, rusteam, hjemme-
sykepleie og sykehjem. Ordningen
omfatter også kommunale sosialtjenester
som brukerstyrt personlig assistanse,
praktisk bistand/hjemmehjelp, tiltak for
rusmiddelavhengige, avlastning og
støttekontakt.

Hvem er Pasient- og
brukerombudet?
De er et veiledende og rådgivende organ
innen helserett som bistår pasienter,
pårørende og helsepersonell. De bistår
med søknad om pasientskadeerstatning,
og klageoppsett til helsetilsynet og
andre de skal arbeide i forhold til. De gir
tilbakemeldinger til helsetjenesten både
i kommune og spesialisthelsetjenesten.

Grunnleggende prinsipper
Grunnleggende verdier og prinsipper er
at befolkningen skal sikres lik tilgang til
gode og likeverdige helse- og omsorgs-
tjenester, uavhengig av diagnose eller
behov, alder, kjønn, personlig økonomi
og bosted. De jobber for å hindre
ulikheter i regelverket eller i praktiser-
ingen av det som kan skape vansker
for samordning av og samhandling
mellom de ulike tjenestene og
forvaltningsnivåene.

Rettslig grunnlag
Det rettslig grunnlaget de arbeider etter
er hjemlet i Pasientrettighetsloven, og
de arbeider i forhold til Kommune-hel-
setjenesteloven, Sosialtjenesteloven,

Helsepersonelloven, Spesialisthelse-
tjenesteloven, Lov om psykisk helse-
vern, med dertil hørende Forskrifter.
Tjenestene de tilbyr er gratis, og de har
taushetsplikt, og hvis man ønsker det kan
man være anonym. Hovedvekten
av henvendelser er fra fastlegene.
Henvendelsene de får fra pasientene
viser at de klager over manglende hen-
visning videre i spesialisthelsetjenesten,
for sen diagnose, feil diagnose, dårlig
informasjon og oppførsel.

Tunge saker
De har også henvendelser fra unge
mennesker i institusjon som trenger
bistand til å få en gjennomgang av sine
rettigheter. Dette er personer som opp-
lever å ha en individuell plan som ikke
blir fulgt opp. De ønsker å få vurdert
mulighet for å flytte i egen bolig med
bistand i hjemmet, men får beskjed om
at det har ikke kommunen økonomi
til. Det er tunge saker som tar tid, og
man ser at kommunen er mer styrt av
økonomi i sine vurderinger enn det vi
ser i spesialisthelsetjenesten. For oss
som brukere er det viktig å vite at vi kan
engasjere Pasient- og brukerombudet i
slike saker.

En viktig støttespiller
Kommunene er ansvarlige for å utføre
de oppgaver etter Sosialtjenesteloven
som ikke er lagt til et statlig organ.
Det betyr blant annet å drive generell
forbyggende virksomhet og å yte tjen-
ester etter Sosialtjenestelovens kapittel
4. Sakene vi mottar, omhandler avlast-
ning, barnebolig, brukerstyrt personlig
assistanse, omsorgslønn, praktisk bistand
(hjemmehjelp), midlertidig husvære og
støttekontakt. Her er også Pasient- og
brukerombudet en viktig støttespiller!
Andre organ som Pasient- og bruker-
ombudet jobber i forhold til er Helse-
tilsyn, Fylkesmann, Rådmenn i kom-
munene, Kommunale klagenemnder,
foreninger og interesseorganisasjoner,
frivillige organisasjoner samt Like-
stillings- og diskrimineringsombudet.

Ny helselovgivning fra 2012
Den nye loven vil blant annet regulere
den nye samhandlingsreformen, og skal
tydeliggjøre kommunens overordnede
ansvar for helse- og omsorgstjenesten.

Nytt felles regelverk
Den nye loven vil medføre at det
juridiske skillet mellom helsetjenester og
omsorgstjenester vil oppheves, og man
vil her få et felles regelverk. Pasienters og
brukeres rettigheter vil bli samlet i en ny
Pasient- og brukerrettighetslov. Akkurat
som ny helselovgivning vil dette gi kom-
munene et tydeligere og mer helhetlig
ansvar, samt større frihet til å organisere
og tilpasse tilbudet i samsvar med lokale
behov.

Lovens formålsbestemmelse:
Lovens formål er særlig å forebygge,
behandle og tilrettelegge for mestring
av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne. Samhandlingsreformen
har en overordnet målsetting om å
redusere sosiale helseforskjeller, og
at alle skal ha et likeverdig tilbud om
helsetjenester uavhengig av diagnose,
bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk
bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.

Mer forpliktende
Målene til samhandlingsreformen er
økt livskvalitet og redusert press på
helsetjenesten gjennom satsing på
helsefremmende og forebyggende arbeid.
Den skal gi en dempet vekst i bruk av
sykehustjenester ved at en større del
av helsetjenestene ytes av kommunal-
helsetjenesten – forutsatt like god eller
bedre kvalitet, samt kostnadseffektivi-
tet. Viktig for oss er at den skal gi mer
helhetlige og koordinerte tjenester til
pasienter og brukere gjennom for-
pliktende samarbeidsavtaler og avtalte
behandlingsforløp.

LaiLailala BakBa ke
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Å drive en fylkesforening:

FFM i Hedmark og Oppland er en av
FFMs største fylkesforeninger med
hensyn til areal. Leder i styret, Heidi
Camilla Gulbrandsen synes det er
gøy å legge til rette for positiv
aktivitet i begge fylkene.

Totalt 131 medlemmer er fordelt med
71 i Hedmark og 60 i Oppland, og
spredningen er også bra blant styre-
medlemmene. Heidi har nettopp
startet på sin sjette periode som leder
i styret, og tar gjerne imot innspill fra
medlemmene selv om driften går bra.

Roser styremedlemmer
– Det er alltid fint å få nye innspill og
ideer, så foreningen er i utvikling, sier
Heidi, som ikke får fullrost styremedlem-
mer med lang fartstid for all den hjelp
og støtte hun har fått når det gjelder å
lede en fylkesforening. De har vært gode
læremestere, ifølge Heidi, som synes det
er meningsfylt å jobbe for et felles mål
om å få det bedre ved å dele erfaringer og
rutiner på ulike treff i fylkesforeningen.

Fotballturer med norske seire
FFM i Hedmark og Oppland er en fore-
ning med mange jern i ilden. Morsomst
er kanskje fotballturene, som ikke minst
flere av ungdommene setter stor pris på.
I vår var de på sin fjerde landskamp på
Ullevål stadion, nemlig Norge-England.
I skrivende stund vet vi ikke resultatet,
men ingen vil bli overrasket om Norge

vant kampen. Fylkesforeningen bringer
nemlig alltid med seg lykke, de tre
tidligere oppgjørene mot Skottland,
Portugal og Island der de var ringside,
endte med norsk seier.

Julebord på Feiring
– Ellers har vi hatt julebord på Feiring-
klinikken fire år på rad. Et flott sted å ha
det på, der vi starter med lunsj, og så har
ett eller annet faglig innslag og gjerne en
tur i bassenget før vi kler oss om til jule-
bordet om kvelden og overnatter etterpå.
Antallet som stiller opp på fotballturer
og julebord varierer, men ligger som
regel mellom 20 og 30, ifølge Heidi.

Vårtreff og bowling
Ellers arrangeres Vårtreff hvert år, de
siste årene har de vært på Hadeland
Glassverk og Skogbruksmuseet på
Elverum med faglige innslag og om-
visning. Bowling og familietreff på
Gjøvik er også populært, og foreningen
har hatt egen stand på Hjelpemiddel-
messa for Hedmark og Oppland. Foren-
ingen har sin egen nettside, men bruker
også vanlig postgang når informasjon
sendes til medlemmene fire ganger i
året. Alt i alt er Heidi svært fornøyd med
driften, men tar altså gjerne imot nye
ideer så fylkesforeningen kan bli enda
bedre.

FFM i Hedmark og Oppland utfordrer
FFM i Nordfjord, Møre og Romsdal

Positiv aktivitet i
Hedmark og Oppland

Heidi Camilla Gulbrandsen, FFM i Hedmark og Oppland:

Det er alltid
fint å få nye innspill
og ideer, det gjør at
foreningenkan
være i utvikling

«
HeiHeididididididididididididi CamCamCamCaCamCamCaCamCamCaCa illilla Ga Gulbulbranrandsedsedsennn
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Nytt Fra FFM

Fagkveld om bolig
23medlemmer i FFM i Buskerud
var til stede for å lære om hvilke
muligheter vi har i forbindelse med
bolig, det være seg ny bolig eller
omgjøring av eksisterende.

Tekst: Synnøve Persson

Vi fikk besøk fra Husbanken, rådgiver
Birgit Chatrin Huse. Hun ga oss en
presentasjon av Husbankens virkemidler
under mottoet: Alle skal bo godt og trygt.
Husbanken er underlagt Kommunal-
og Regionaldepartementet, og får sine
midler over Statsbudsjettet hvert år.

Husbankens hovedmål
Tilrettelegge for et velfungerende bolig-
marked Skaffe boliger til vanskeligstilte
på boligmarkedet Øke antall miljøvenn-
lige og universelt utformede boliger og
boområder.

Husbankens økonomiske virkemidler
er diverse tilskuddsordninger.
For enkeltpersoner: Tilskudd til etabler-
ing, Tilskudd til tilpasning og Tilskudd
til prosjektering.

Andre tilskuddsordninger
Investeringstilskudd, Tilskudd til utleie-
boliger, Kompetansetilskudd, Tilskudd til
tilstandsvurdering og Tilskudd til heis.

Huse redegjorde også for mulighet for
Grunnlån, Startlån og Bostøtte. Etter
presentasjonen svarte hun på spørsmål
fra salen. Etter en pause med litt mat
og drikke fortsatte representantene fra
NAV avd. Hjelpemiddelsentralen. Her
møtte rådgiver trygdefag Lillian Karlstad
Riseng, rådgiver Anne Lise Ingulfsen og
nytilsatt rådgiver bolig/koordinater på
boligområdet Heidi Grimnes.

Først tok Lillian for seg virkemidler i
lovverket. Underveis kom det mange
spørsmål fra salen, og alle tre represent-
antene svarte utfyllende. De noterte seg
også saker som kom opp som de skulle
ta med seg tilbake til NAV, i håp om
endring av rutiner til det bedre for oss
brukere. De tok spesielt for seg mulig-
heter for bolig, fritidsbolig, omsorgs-
bolig, avlastningsbolig og institusjon/
barnebolig.

Vi ble gjort oppmerksom på at det
finnes en forsøksordning når det gjelder
bolig. Det er blant annet opprettelse av
boligrådgivningsgrupper i kommunene.
NAV Hjelpemiddelsentralens bidrag i
denne sammenheng er at det kan gis
tilskudd til ombygging av bolig isteden-
for rampe, løfteplattform eller heis.
Her kommer også Husbankens bidrag/
stønadsordninger til tilrettelegging av
bolig for funksjonshemmede. Planen er
at det skal gis en god, helhetlig løsning
for brukerne.

Det ble en svært nyttig kveld. Vi lærte
mye og vi fikk god kontakt med alle fore-
leserne. Vi ble oppfordret til å ta kontakt
i ettertid hvis det var noe vi trengte hjelp
til! Kontakt oss på e-post: buskerud@ffm.
no hvis du er interessert i kopier av
powerpointpresentasjon av foredragene.

Nytt styre i FMM i Agder
Leder/kontaktperson Silje Rek Olsen 930 40 626 siljerekolsen@hotmail.com
Nestleder Torfinn Dybesland 416 01 537
Sekretær/kontaktperson Elin Sunde 980 06 735 elin-ffm@hotmail.com
Kasserer Anne-Lise O. Andersen 905 98 841 anli_otan@hotmail.com
Styremedlem Roar Fiskerstrand 901 11 078 rofisker@online.no
1. Vara Helge Holmegård 958 27 935 h_holmeg@online.no
2. Vara Kay Torjussen

Skrapelodd til inntekt
for Aktiv uke

En halvliter
til støtte for
muskelsyke …

Hoved- og støttemedlemmer i
FFM vil i slutten av juni motta en
forsendelse med skrapelodd.

Vi håper at dere også i år ønsker å støtte
foreningens arbeid ved å selge loddene
eller kjøpe dem selv. Foreningen baserer
i hovedsak sin virksomhet på medlems-
kontingent og offentlige tilskudd.
Offentlige tilskudd gis i stor grad i form
av øremerkede midler, til prosjekter,
likemannsarbeid eller voksenopplæring
(kurs). Det er begrenset hva vi har
av «frie» midler som kan brukes til
medlemsrettet aktivitet.

De inntekter vi får fra et landsomfat-
tende lotteri er derfor et kjærkomment
tilskudd som brukes til å øke vår aktivitet
til medlemmenes beste. Det er ikke alle
som har anledning til eller ønsker å være
med på loddsalget, og det er full
forståelse for dette i FFM.

Jeg var iWien i påsken, og sin vane
tro hadde østerrikerne sine påske-
markeder, der du får kjøpt det meste,
blant annet malte egg.

Jeg fant frem til markedet, og ruslet
rundt og så på alt det rare som var å få
kjøpt. Etter hvert ble jeg tørst, og fikk
lyst på en øl. En svært så hyggelig dame
solgte øl over disk, og vi pratet om løst
og fast. Plutselig fikk jeg øye på et skilt
på toppen av bua, og hvem tror du
ølsalget var til inntekt for? Jo da, jeg
støttet den østerrikske muskelforskningen
da jeg tok meg en kjapp halvliter.
En ny inntekstskilde for FFM? Ølboder
i Stolthetsparaden? Tja …
Redaktøren …



MUSKELNYTT: nr. 2 – 2012 23

Likemannsutvalget inviterer
til Gründerkurs 1 og 2.
GRÜNDERKURS 1 kommer til høsten
20.–23. september.
Påmeldingsfrist 10. august

GRÜNDERKURS 2 fant sted 7.–10. juni.
Dette kurset var for de som deltok på
Gründerkurs 1 i fjor.

Vi vil samle muskelsyke til ei miniuke-
samling hvor de vil bli stimulert til å ta i
bruk sin restarbeidsevne. Kurset vil sette
fokus på egne evner, og tro på at man
har noe å bidra med, på tross av muskel-
sykdommen. Gjennom åmøte andre og
dele erfaringer vil de få bedre innsikt i sine
egne ressurser og begrensinger.

For mange vil det å drive egen virksomhet
være en finmåte å kunne arbeide noe,
uten å slite seg ut og forverre progresjonen
på sykdommen. For å lykkes med egen
bedrift er det imidlertid nødvendig å ha
kunnskaper om det å drive egen bedrift,
hva man kan «selge» og hvordanman
går frem for å starte bedriften. I tilegg er
det viktig å ha tro på egne evner, og se
sine muligheter. Dette ønsker vi å gi den
enkelte med dette tiltaket.

I løpet av uken vil deltakerne prøve ut
ulike typer aktiviteter. Vi vil sette fokus
både på kreative skapende aktiviteter, og
mer teoretisk faglige aktiviteter, etter hva
deltakerne ønsker. Kreativitet og det å se
sine iboende ressurser vil være nøkkel-
ordene i løpet av uken.

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på
kurset i 2011, og ønsker derfor å ha et ny-
begynnerkurs til, i tilegg til den planlagte
oppfølgingssamlingen.

Til begge kursene vil vi leie innMaria
Bjerge til å holde «Uniq som du er», kjent
fra OpenMind, Telenor. Hensikten med
dette er at hver enkelt deltaker skal finne
sitt unike, hva de er gode på og hva de
kan bidra med. I tilegg vil vi invitere Tone
Torp, gründer og muskelsyk. Innovasjon
Norge vil få en sentral plass, i tillegg til
mennesker som har utviklet hobbyen sin
til et levebrød, for eksempel gjennom å
åpne nettbutikk og å bruke sosiale medier
til å promotere produktene sine.

Hver ettermiddag vil vi ha «strikkekaffe»
– et sosialt møtepunkt hvor vi prøver ut

ulike hobbyaktiviteter. Hensikten med
dette er å skape en uformell ramme rundt
erfaringsutvekslingen.

Deltakere kan ha utprøving av aktiviteter,
lære av hverandre og finne ut hva de kan
starte bedrifter på. I tilegg vil ulike
personer med erfaring fra for eksempel
bloggsalg, Epla, journalist og andre
bedrifter, få presentere hvordan de har
gjort det for å lykkes med sin bedrift.
Det er fint hvis deltakerne melder inn
interessefelt til oss så snart sommulig!

Etter at samlingen er gjennomført vil
deltakerne bli plassert i nettverksgrupper
etter interesser, og få en mentor innenfor
sitt felt. De vil også bli satt i kontakt med
Etablerertjenesten i de ulike fylkene.

I 2013 vil vi ha en oppfølgingssamling.

Etter kurset i 2011 laget vi ei egen gruppe
for deltakerne som heter «Gründer-
nettverk FFM». Den er aktiv på ei
«hemmelig» gruppe på Facebook (bare
medlemmene kan se den og hva som
skrives der) og aktiviteten er stor!
Vi ønsker å vedlikeholde dette nettverket
slik at vi kan fremmemuskelsyke gründere
og gi dem faglig påfyll og en møteplass
hvert år slik at deltakerne kan utvikle seg.

«Å leve med assistanse i hverdagen»
Påmeldingsfrist 21. september

«Faglig oppdatering av likemenn»
Påmeldingsfrist 21. september

Å levemed assistanse i hverdagen
Målgruppen på dette kurset er muskel-
syke som har et assistansebehov i hver-
dagen, og som har fått innvilget bruker-
styrt personlig assistanse (BPA).

For mange av FFMs medlemmer er BPA
helt livsnødvendig for å klare hverdagen.
Ordningen er en god ordning, som sikrer
mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet.
Samtidig kan det å ha andre mennesker
rundt seg konstant være veldig mentalt
krevende.

Man skal leve livet, som alle andre,
samtidig som man skal være sjef, ta vare
på assistenten, egne behov, ha et godt

arbeidsmiljø… Det kan bli mange krav
og vi har sett behovet for å utarbeide et
likemannskurs hvor vi setter fokus på
å bevare seg selv, sin identitet og ikke
minst hvordan man kan bruke assistanse
til å klare å leve det livet man ønsker.
Målsettingen med kurset er å utveksle
erfaringer og få kompetanse som gjør
at deltakerne vil få brukt sin BPA mer
effektivt i hverdagen og bli tryggere i
arbeidslederrollen.

Faglig oppdatering av likemenn
Målgruppen er likemennene i FFM.
Vi ønsker oss flere likemenn i
foreningen, så det er muligheter for
nye likemenn å melde seg på også.

Målsettingen med kurset er å gi
likemennene motivasjon og mentalt
påfyll i forhold til likemannsrollen.
Arbeidsmåten er foredrag og gruppe-
arbeid.

Alle kursene blir holdt på
Park Inn på Gardermoen
Egenandelen på alle kurs bortsett fra
«Faglig oppdatering av likemenn» er
kr 600,- Da er alle reisekostnader
(billigste måte) og hotellhelg inkludert.
Trenger du å ha med assistent går denne
gratis.

Likemannsutvalget bestiller flybilletter
til de som trenger det, de som kommer
andre transportveier får tilbake reise-
utgiftene sine ved innlevering av reise-
regningsskjema og kvitteringer.

Bindende påmelding på alle kurs
Kursprogrammer vil bli sendt ut ca 3
uker før kursstart.

Påmeldingsskjema finnes på www.
ffm.no, eller send en e-post til like-
mannsutvalget@ffm.no så sender vi det
til deg. Ferdig utfylt skjema sendes til
likemannsutvalget@ffm.no

2.–4. november – parallellkurs
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Reisebrev fra Arkhangelsk
Irene Lund, NMK:

Universitetssykehuset Nord-Norge
har i mange år hatt flere helse-
samarbeidsprosjekter med Nord-
Vest Russland. Mine erfaringer
strekker seg fra 1999 og fram til i dag.

Tekst: Av Irene Lund, senterleder
Nevromuskulært kompetansesenter
(NMK)

Med bakgrunn i at NMK er et nasjonalt
kompetansesenter for sjeldne nevro-
muskulære sykdommer, spurte vi om
våre russiske venner ville lære mer om
dette feltet. Det ville de gjerne.

Ved et møte med de andre «sjeldensen-
trene» før jul 2011 luftet jeg ideen om
å lage et samarbeidsprosjekt med fokus
på sjeldne medfødte tilstander. Kari
Storhaug fra TAKO-senteret i Oslo
syntes det var en god ide, planleggingen
startet, og i mars var reisen en realitet.
Det var tenkt som en sonderingsreise.
Vi ville finne ut om det var ønske for
videre samarbeid fra russisk side, og
hva samarbeidet skulle gå på.

Habiliteringssenteret «Lykkens hus»
Den første dagen besøkte vi Det regionale
Barnesykehuset i Arkhangelsk. Vise-
direktør Elena Petrova er klinisk genetiker

og min hovedkontakt i prosjektet. Hun
ville gjerne at ekspertene fra Norge skulle
vurdere tre barn med sjeldne tilstander
uten klar diagnose. Arvid Heiberg
snakket med leger og foreldre, og fikk
undersøke barna. Det ble tatt blodprøver
som ble tatt med for analyse i Oslo.

Da jeg var i Arkhangelsk i 2003, besøkte
vi et dagsenter for funksjonshemmede
barn. Jeg husker at ergoterapeuten
fra Norge lurte på hvor de virkelig
funksjonshemmede barna var? Institus-
jonen var den gangen ikke tilrettelagt
for rullestoler, derfor var det nesten bare
barn med gangfunksjon der.

Nå, i 2012, besøkte vi samme institu-
sjon. Den var nå i et nybygg med rulle-
stolsrampe og heiser mellom etasjene.
Til sammen 400 barn i alderen 0–18 år
hadde et tilbud. Direktøren ved senteret,
Olga Bogdanova, sa at barna kalte det
«Lykkens hus».

Funksjonshemmede barn i Arkhan-
gelsk er ikke integrert i ordinær skole
og barnehage. Olga Bogdanova hadde
selv en funksjonshemmet gutt som hun
hadde vært nødt til å sende fra seg da
han var liten. Hun bestemte seg for at
hun ville kjempe for at det skulle bygges

dagsenter for funksjonshemmede barn,
et senter som var tilrettelagt og kunne gi
riktig terapi for dem som hadde behov
for det og skolegang og opplæring i
kunsthåndverk tilrettelagt for den enkeltes
ressurser. De viktigste målene var

1. Barna skal kunne bo sammen med sin
familie

2. Fedrene skal også bli boende sammen
med mor og sitt funksjonshemmede
barn

Familieperspektivet og helhetlig ivare-
takelse gjennomsyret institusjonen.
Også besteforeldre trekkes aktivt med i
arbeidet med tilrettelegging for at barna
med færre muligheter enn andre barn,
likevel skulle få utvikle sine ressurser
– lære noe og skape noe.

Institusjonen hadde eget tannlegekontor
slik at barna fikk munnhelseettersyn
fra ett års alder. Russerne var bevisst på
spesielle munnhelseproblemer hos funk-
sjonshemmede barn, og den integrerte
munnhelsestasjonen innebar en avlast-
ning i forhold til foreldre.

Tverrfaglig seminar
Målet med helsesamarbeidsprosjekter er
at begge parter skal oppleve å ha lært noe
gjennom samarbeidet. I dette prosjektet
har det vært å samles på seminar, holde
foredrag for hverandre, oppsummere
hvor står vi og hva kan vi tenke oss å
jobbe videre med i samarbeidet. Inviterte
til seminaret var helsepersonell (leger og
tannleger hovedsakelig) og brukere (to
mammaer og en ung voksen bruker)

Kunst og kultur
Hver gang vi har vært i Arkhangelsk
har vi hatt et kulturelt program i tillegg
til det faglige. Når vi har hatt besøk fra
Russland her i Tromsø, har vi også lagt
vekt på det. Det å kjenne hverandres ut-
gangspunkt er viktig i forhold til respekt.
Habiliteringssenteret vi besøkte har
hatt et samarbeid med svensk fagmiljø
i mange år. Jeg tror det har betydd en
forsterkning av familieperspektivet. Fra
tidligere besøk har jeg et inntrykk av at

FAKTA OM ARKHANGELSK KILDE WIKIPEDIA

Arkhangelsk Oblast er en av 49
regioner i Russland. Regionen
har et areal tilsvarende Frankrike,
med en befolkning på 1 227 626
(tall fra 2010). Regionen strekker
seg fra øyene Franz Josefs land
og Novaja Zemlja i Nordishavet
i nord til Vologda-regionen i sør.

Arkhangelsk by ligger ved elva
Dvinas munning ved Kvitsjøen. Byen er administrativt senter i regionen og har
ca 350 000 innbyggere. Arkhangelsk ligger på omtrent samme breddegrad som
Namsos, og var Russlands viktigste handelsby i middelalderen. Den har sterke
tradisjoner knyttet til fiske, jordbruk og handel. På 1800-tallet var det livlig kon-
takt (Pomorhandel) mellom Nord-Norge og Arkhangelsk regionen.
I 1875 var det dampskipsrute mellom Arkhangelsk by og Vardø. I dag har byen
fremdeles en stor havn og celluloseindustri.
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barna og familiens ve og vel tradisjonelt
hviler i stor grad på mødrene. Etablerin-
gen av «Lykkens hus» betyr at mødrene
får gode samarbeidspartnere, noen som
støtter opp under familiens situasjon,
sier at fedrenes rolle er svært viktig –
og verdsetter fedrene for å være mer
sammen med sine barn.

I Norge er det utenkelig at funksjons-
hemmede barn ikke skal være integrert i
vanlig skole og barnehage. Kan vi likevel
se kritisk på vårt eget system? Er det
noen barn som ikke får det de trenger av
oppfølging og gode venner i vårt system?

Har vi noe å lære?
Vi blir stadig mer lik hverandre i Norge
og Arkhangelsk. Jernteppets fall på
90-tallet har vært viktig for positive end-
ringer i Russland. Det er tydelig at det
har vært en stor økonomisk utvikling
siden jeg besøkte Arkhangelsk første
gang i 2001. Velstandsøkningen gjør
seg gjeldende – selv om rikdommene er
svært ulikt fordelt i Russland.

Jeg opplever at våre samarbeidspartnere
ønsker fortsatt samarbeid, verdsetter
den kompetanseutviklingen slike sam-
arbeidsprosjekter kan føre med seg, er

nysgjerrig på hvordan vi arbeider i Norge
og setter pris på vennskapet vi utvikler
ved å besøke hverandres «verden».

Å besøke Russland gir en mulighet til å
treffe meget høyt kompetente og svært
arbeidsomme fagfolk, med stolthet for
egen kultur og samfunnsutvikling. Slik
sett er det en likeverdighet mellom sa-
marbeidende parter – ikke u-hjelp.

Helsepersonell både i Norge og i Russland
drives av et ønske om å bidra positivt
for sine pasienter. I Arkhangelsk opp-
lever jeg at legene er de som best vet
hva familiene bør gjøre, mens vi i Norge
etter hvert har fått høyt fokus på bruker-
medvirkning og plassering av ansvaret
for egen helse hos pasienter og foreldre.

Jeg tenkte mye på Frambu og sommer-
leirer, familiekurs, og besteforeldrekurs
da vi besøkte Habiliteringssenteret i
Arkhangelsk. Burde vi ha mer av slike
opplegg? Bør helsepersonell i Norge gi
klarere råd til foreldre? Ønsker foreldre
og brukere å få klarere råd? Har bruker-
organisasjoner et ønske om å møtes på
tvers av landegrensene? Har du lyst å gi
meg tilbakemelding på det jeg har skre-
vet, er jeg takknemlig for innspill!

Deltakere på reisen

Avdelingssjef Kari Storhaug,
TAKO-senteret kan «alt» om sjeldne
tilstander og munn-helse.

Professor Arvid Heiberg (Oslo
Universitetssykehus) betegnes
som «sjeldenhetenes grand old
man». Hans bakgrunn som klinisk
genetiker (mange år ved Frambu)
og lange erfaring med helhetlig
ivaretakelse av familier med sjeldne
arvelige sykdommer, var viktig
kompetanse å ha med på turen.

Forsker Marijke Van Ghelue er
genetisk forsker og hører til det
tverrfaglige miljøet knyttet til
NMK/UNN. Hun har tidligere
deltatt på delegasjonsbesøk til
Arkhangelsk, og har hatt mye
kontakt med genetikerne på russisk
side.

Avdelingsleder Line Linstad ved
Nasjonalt senter for samhandling
og telemedisin (NST) arbeider ved
formidlingsavdelingen ved senteret.
Hun foreslo at Kirsten Eriksen som
leder Helsekompetanse ved NST
også skulle bli med. NST har erfar-
ing med å lage e-læringsprogram
for «sjeldenfeltet». Line har bruk-
ererfaring og arbeidserfaring fra
Frambu, har jobbet i FFO, og hadde
spesielt ansvar for fokus på bruker-
perspektivet i tillegg til e-helse og
telemedisin.

I tillegg deltok jeg som prosjektleder
og Svetlana Manankova Bye som
tolk og kulturformidler.

Delegasjonen på besøk hos direktøren ved
det regionale barnesykehuset i Arkhangelsk.
Fra venstre: Svetlana Manakova Bye,
Line Linstad, Elena Petrova, Kirsten Erikssen,
Oleg Nizovtsev, Marijke Van Ghelue,
Kari Storhaug, Arvid Heiberg og Irene Lund.

Formingsaktivitet er viktig. Med kreativitet
kan man lage vakre ting av mye rart. Roser av
mandarinskall for eksempel.

Kari Storhaug fra TAKO-senteret diskuterer
munnhelse med Lyubov Gorbatova i tannlegek-
ontoret ved Habiliteringssenteret

Delegasjonen besøkte Malje Kareli som er et
stort folkemuseum - kan minne om Maihaugen,
kanskje?

Arvid Heiberg og de andre deltakerne holdt fore-
drag om ivaretakelse av personer med sjeldne
medfødte tilstander i Norge på felles seminardag
med ca 80 deltakere.
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Nytt Fra NMK

Samorganisering av «sjeldensentrene»
Før påske sendte Helse- og omsorgs-
departementet (HOD) ut et brev til
Helse Sør-Øst om at de har tatt en
avgjørelse i forhold til godkjenning
av sjeldensentrene.

Tekst: Irene Lund

De godkjenner at Helse Sør-Øst RHF får
ansvaret for å samorganisere de eksister-
ende kompetansesentrene for sjeldne
funksjonshemminger (unntatt tjenester
til døvblinde) til én «Nasjonal kompe-
tansetjeneste for sjeldne diagnoser og
funksjonshemninger».

Formålet med den nye organiseringen
av de nasjonale kompetansesentrene
for sjeldne og lite kjente diagnoser og
funksjonshemninger er å oppnå en bedre
kvalitet i tjenestene gjennom:
- Styrket brukermedvirkning
- Synliggjøring av «sjeldenfeltet»
- Enklere tilgjengelighet
- Ivareta grupper som ikke har tilbud
i et kompetansesenter i dag

- Styrket faglig samarbeid mellom
enhetene/dagens kompetansesentre

- Mer effektiv utnyttelse av ressursene

Oppgavene er gitt i generelle formuler-
inger i den nye forskriften om godkjen-
ning av sykehus og nasjonale tjenester
i spesialisthelsetjenesten.

Hva betyr dette for NMK og FFM?
I brevet fra HOD er det lagt vekt på at
det må inngås avtaler mellom Helse
Sør-Øst RHF og de andre helseregionene
som har sjeldensenter om hvilke opp-
gaver som skal utføres ved disse sentrene
(NMK i Helse Nord og NAPOS i Helse
Vest). Man forutsetter også at de øre-
merkede midlene videreføres på samme
nivå som nå.

Slik NMK tolker disse signalene, ønsker
departementet at vi skal videreføre vår
virksomhet som før i første omgang, så
får vi i neste omgang ha en diskusjon med
Helse Sør-Øst om en videre utvikling.

Vi tenker at
det er viktig
for både NMK
og våre brukere
å delta aktivt
i diskusjonen
om hva NMK
skal være.
Vi trenger et
formalisert
fagnettverk for å sikre et godt samarbeid
med alle helseregioner. Dersom Frambu
skal legge ned sin kursvirksomhet, må
NMK settes i stand til å gjennomføre
planen med regionaliserte LMS-kurs i
samarbeid med fagnettverket.

Hvilke forventninger har så alle våre
brukere, til «Avdeling for medfødte
nevromuskulære sykdommer» (eller hva
vi blir hetende)? Hva er viktig for dere?
Jeg håper dere vil være aktive og gi
innspill, slik at vi får reell brukermed-
virkning i utvikling av den nye nasjonale
kompetansetjenesten for sjeldenfeltet.

Muskelsykdommer
I Tromsø tilbyr vi rehabiliteringsopphold for voksne og
barn/ungdom med ulike muskelsykdommer. Pasientene
kan tas inn både individuelt og i gruppe.

På gruppeopphold vil det bli holdt undervisning og
samtalegrupper om ulike temaer. Og i tillegg vil det være
individuell oppfølging og gruppeaktiviteter.

Telefon: 77 66 88 00
www.kurbadet.no/muskelsyke
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Bruk av hostemaskin for ALS-pasienter

Veiledere; Jan C. Frich, førsteamanuensis
og dr.med. Avdeling for helseledelse og
helseøkonomi, UiO og Trygve Holmøy,
professor og overlege nevrologisk
avdeling, Akershus universitetssykehus.

Tekst: Vibeke Siewers

Denne masteroppgaven omhandler
bruken av hostemaskin i behandling
av pasienter med amyotrofisk lateral
sklerose (ALS). Jeg takker for støtten fra
Forskningsfondet om nevromusklære
sykdommer, Foreningen for Muskelsyke.
Arbeidet med oppgaven har bidratt til
økt forståelse som jeg vil ta med videre
til annet helsepersonell når hostemaskin
skal tas i bruk.

Bakgrunn
I mitt arbeid som fysioterapeut ved ALS-
teamet ved Oslo universitetssykehus,
Ullevål, har jeg erfaring med behandling
av pasienter med ALS som har nedsatt
hostekraft. Tekniske hjelpemidler blir
brukt mer og mer for å lette ulike symp-
tomer hos pasienter. Hva betyr bruken
av et teknisk hjelpemiddel inn i en
alvorlig sykdomsutvikling? Hvordan kan
helsepersonell og omsorgsytere fremme
tilpasset bruk av hjelpemidler for den
enkelte? Vi ønsket derfor å utforske
pasienters og deres omsorgsyteres erfar-
ing med bruk av hostemaskin ved ALS.

Bruk av tekniske hjelpemidler
Utviklingen innen medisinsk teknologi
har ført til at mer av behandlingen har
blitt overført til pasientenes egne hjem.
Det ikke alltid er samsvar mellom pro-
dusenter og helsepersonells hensikt med
et hjelpemiddel og hvilken betydning det

får for pasienter og pårørende. Forskning
har sett på betydningen av den samhand-
lingen som oppstår når hjelpemidler
blir brukt i daglige praktiske situasjoner,
og hvordan dette påvirker pasienter og
pårørende i en sykdomssituasjon.
Amyotrofisk lateral sklerose
ALS er en sykdom hvor nerveceller
i hjernen og ryggmargen som styrer
muskulaturen blir skadet. Den som er
rammet får gradvis økende lammelser.
Årsaken til sykdommen er med unntak
av få arvelige former ukjent. Pasientene
vil få svekket pustefunksjon, og mange
vil i tillegg få redusert hostekraft og
derved opphopning av slim i luftveiene.
Noen pasienter kan ha nytte av en hoste-
maskin for å fjerne slim.

Metode
Prosjektet er godkjent ved Regional
komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk Sør-Øst C. Materialet
består av 11 intervjuer, 5 med pasienter
med ALS, 2 med pårørende og 4 med
andre omsorgsytere. Alle pasientene var
rekruttert gjennom ALS-teamet ved Oslo
universitetssykehus, Ullevål og hadde fått
tilpasset hostemaskin med maske etter
gjeldende kriterier.

Funn
Studien viste at trygghet, tillit og
kompetanse var avgjørende for at både
pasient og omsorgsyter skulle være for-
trolig med å bruke hostemaskinen.
De fleste opplevde effekt av hoste-
maskinen. Bruksmønsteret varierte på
grunn av varierende slimproblem og
manglende kompetanse blant omsorgs-
ytere. Pasientene måtte også forholde seg
til andre fysiske og psykiske utfordringer
i løpet av dagen som påvirket hvordan
hostemaskinen ble brukt. Når det var
flere omsorgsytere i pleiesituasjonen
kunne det være utfordrende å gi god
opplæring på bruken av hostemaskinen
til alle som var involvert.

Studien viste at relasjonen mellom
pasient og omsorgsyter hadde betyd-
ning for opplevelsen av bruken av
hostemaskinen. Der hvor det var mindre
tillit mellom pasient og omsorgsyter
kunne hostemaskinen medvirke til en
fremmedgjøring. Men der hvor det
var en etablert trygghet kunne hoste-

maskinen være med på å knytte tettere
bånd. Bruken påvirket mestring i hver-
dagen med økende trygghetsfølelse både
for pasienter og pårørende, men kunne
også medføre flere usikkerhetsmomenter.

Studien viste også at hostemaskinen
kunne synliggjøre progresjonen i syk-
dommen, og at akseptering av syk-
domsutviklingen var viktig for å være
fortrolig med å bruke hostemaskinen.

Konklusjon
Funnene tydeliggjør at behandling med
hostemaskin ved en alvorlig sykdom som
ALS er et sammensatt tiltak hvor flere
forhold er avgjørende for at behandlings-
resultatet blir tilfredsstillende.

Studien viser at det er behov for en økt
forståelse for hva det betyr for pasienter
og pårørende å ta i brukmedisinsk-teknisk
utstyr. Et enkelt tiltak er en liten bit av
mange utfordringer som pasienter skal
håndtere i hverdagen, men som påvirker
sykdomshverdagen på ulike måter.

Studien setter fokus på sammensatte
utfordringer for helsevesenet når
medisinsk-tekniske hjelpemidler tas i
bruk hos alvorlig syke mennesker.

Hjelpmegåhoste!
– pasienters og

omsorgsyteres erfaring
medbruk avhoste-
maskin vedALS

«
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Helsedirektoratet arbeidermed å
innføre e-resept over hele landet.
Det vil øke pasientsikkerheten ved
atman reduserer faren for feil-
medisinering, feilutlevering og uhel-
dige kombinasjoner av legemidler,
ifølge avdelingsdirektør Anne-Lise
Härter i Helsedirektoratet

Resepten ligger i en database, og apotek
eller bandasjist kan hente den opp uten at
reseptbrukeren behøver å ha med seg pa-
pirresept. Slik blir hverdagen litt enklere.

E-resept er til nå innført i 40 kommuner
i Hordaland og Vestfold. I februar
startet arbeidet med å innføre systemet
i Telemark. Der e-resept er innført, kan
man fortsatt få ekspedert sine gyldige
papirresepter. Dersom man skal til
apotek eller bandasjist der e-resept
ikke er innført enda, kan legen skrive
ut papirresept. Nasjonal innføring av
e-resept startet i juni 2011 og skal være
sluttført i 2013. For mer informasjon om
e-reseptordningen kan du gå inn på
Helsedirektoratet helseportals: http://
helsenorge.no/Selvbetjening/Sider/
E-resept/Om-e-resept.aspx

Stavanger Taxi har fått en ripe i lakken hos
Likestillings- og diskrimineringsombudet.
To passasjerer ble avkrevd en ekstra avgift
på 80 kroner fordi de haddemed seg
rullestoler på en drosjetur. Stolene, av det
lette og sammenleggbare slaget, ble lagt i
bagasjerommet, og tokmindre plass enn et
par alminnelige kofferter, ifølge Stavanger
Aftenblad. LDO slår fast at de to passasjer-
ene ble diskriminert, og drosjeselskapet
har lagt seg langflate, beklaget episoden, og
informert sjåførene sine om hvilke regler
som gjelder.

I «Forskrift om stønad til dekning av
utgifter til undersøkelse og behand-
ling hos tannlege for sykdom» listes
det opp 14 sykdommer eller tilstand-
er somgir grunnlag til refusjon etter
Folketrygdloven § 5–6 tredje ledd.

Den første av disse 14 er «Sjeldne medi-
sinske tilstander (SMT)». Helsedirektora-
tet er ansvarlig for en liste (SMT-listen)
som navngir hvilke tilstander det gjelder.

Med sjeldne medisinske tilstander menes
enkeltdiagnoser som forekommer i antall
opp til 1:10 000 individer eller totalt ca.
500 personer i Norge. Det er krav om at
den sjeldne medisinske tilstanden må
være varig. Listen er delt i to, A-listen og
B-listen. Hvis en person har en diagnose
i A-listen, har hun automatisk krav på
stønad til nødvendig tannbehandling.

På diagnoser som omfattes av B-listen,
er det en forutsetning at tannlegen i de
enkelte tilfeller vurderer hvorvidt
tilstanden har medført økt behov for
tannbehandling.

Helsedirektoratet er ansvarlig for å opp-
datere SMT-listen. Helsedirektoratet
vurderer fortløpende hvorvidt tilstander
skal tas inn og ut av listen basert på
kriteriene som ligges til grunn. Hvis det
er ønskelig å inkludere nye tilstander
på listen, må en begrunnelse forelegges
Helsedirektoratet til avgjørelse. Hvis en
tilstand fjernes fra listen, ytes det stønad
inntil seks måneder etter at tilstanden er
fjernet. Listen kan lastes ned fra: helse
direktoratet.no

Mer informasjon om hvordan få stønad,
takster, frikort osv. på: Helfo.no

Nasjonal innføring
av e-resept

Taxi
krevde
rullestol-
avgift

Stønad til tannbehandling for personer med
sjeldne medisinske tilstander (SMT)

Stengte dører
Sytti prosent av alle hovedinngangsdører til alle nyere skolebygninger oppført på
2000-tallet må åpnes manuelt. Bare hver tredje inngang åpnes og lukkes automa-
tisk, ifølge en skolekartlegging gjort av NHF Sørvest i Rogaland.

Hver fjerde utenlandsadopterte barn som
kom til Norge i 2011, hadde særlige behov
for omsorg. Mange har større eller mindre
funksjonsnedsettelser, ifølge Vårt Land.
For seks år siden var fem prosent som ble
formidlet gjennomAdopsjonsforum, i
denne kategorien.

Flere funksjonshemmede i Oslo tør ikke
lenger bruke TT-transporten, av frykt for
at de ikke kommer fram i tide til jobb,
skole eller avtaler. Flere funksjonshem-
mede sier at de ikke selv kan bestemme når
de skal hentes, mens andre venter på biler
som ikke kommer eller må «samkjøre»
rundt i byen i timesvis.

Flere funksjons-
hemmede adoptivbarn

Tør ikke ta TT

Jobb-
diskriminering
Sju av ti henvendelser til
Likestillings- og diskriminerings-
ombudet (LDO) handler om
rettigheter og diskriminering i
arbeidslivet.

LDO har nå laget veiledningssider
på internett som gir svar på de fleste
spørsmål, enten man er arbeidsgiver
eller arbeidstaker.

Blant de temaene som belyses for
arbeidstakere, er tilrettelegging for
arbeidstakere med nedsatt
funksjonsevne.
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For første gang siden ny ordning
ble innført i 2003 skal bilstønaden
evalueres.

– Det er på høy tid at en evaluering gjen-
nomføres. Det er mange sider ved dagens
bilformidling som bekymrer oss. Vi er
blant annet opptatt av å få forklaringer på
hvorfor det er innvilget langt færre biler
i gruppe 2 de siste årene, sier Cato Lie,
rådgiver i FFO. FFO mener også at grå-
soner ved valg av gruppe 1 eller gruppe
2 bil som løsning av den enkelte brukers
transportbehov bør inkluderes i evaluer-
ingen. Det gjelder også evaluering av de
negative konsekvensene som kan oppstå
etter 11 års bilhold.

Evaluering av bil-
stønadsordningen

Det er betydelig potensial for høyere
produktivitet i NAVs ytelser, fastslår
Riksrevisjonen i en fersk rapport. Det er
store forskjeller på effektivitet fra fylke
til fylke. Riksrevisjonenmener bedre
utnyttelse er en forutsetning for å gi gode
nok tjenester.

Eckbos legater gir støtte til både enkelt-
personer og foreninger/lag. Søknadsfrist
er 1. mars og 1. september.
For opplysninger om legatene, lesmer
på: www.eckbos-legater.no

Par hvor begge er funksjonshemmet,
deler jevnere på husarbeid og omsorg
for barna enn andre par. Det viser en ny
undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå.
En årsak antas å være at de ofte tilbring-
ermer tid hjemme ennmange andre.

Kunnskap gir barn enmer åpen og
nyansert holdning til funksjonshem-
mede, og en større innsikt i hvordan det
er å være funksjonshemmet. Det slås fast
i en undersøkelse gjort av den danske
Socialstyrelsen. Flere av barna som
fikk spesifikk undervisning omdette,
sier at de gjerne vil være vennermed
funksjonshemmede barn. De har heller
ikke noe imot å sitte ved siden av en
klassekamerat som er funksjonshemmet.

Fylkesmannen i Hordaland behandlet
36 klager på kommunale vedtak om
BPA i 2011, mot bare 14 i 2010. Dette
er en del av en generell økning i klager
på kommunale vedtak om sosiale
tjenester på 73 prosent fra det ene året
til det neste. Fylkesmannen behandlet
230 klager i fjor, mot 133 året før.
BPA-saker er av dem som vokser mest
i klagebunken, noe som forklares med
det økte fokuset på BPA i året som gikk.

Et mer effektivt NAV?

Eckbos legater

Likestilt når begge er
funksjonshemmet?

Kunnskap endrer
barns holdninger

Dobling i BPA-klager

Jeg var ute i oppdrag på vestkysten av
Frankrike, på en liten idyllisk øy som
heter Ile de Ré. En typisk paddeflat
sykkeløy, små idylliske landsbyer, hvite
sukkerbithus og stokkroser som kryper
opp etter veggen. Da jeg skulle leie

sykkel, kom jeg over denne farkosten, en
sykkel med rullestol på «styret». Eieren
av utleiebyrået kunne fortelle at den stadig
vekk var utleid. Øya kan anbefales, du
flyr til La Rochelle med RyanAir.
Redaktør Bernt

Rullestol med sjåfør

For første gang foreligger en studie
av hvordan folk verdsetter tiltak
for universell utforming i bygninger
og uteområder i Norge.

Konklusjonen er klar: Verdien ved univer-
sell utforming er høy og overstiger raskt
kostnadene ved tiltakene.

Les mer på Barne-, Likestillings-
og Inkluderingsdepartementets
www.regjeringen.no/nb/dep/

Universell utforming
lønner seg for alle

www.regjeringen.no/nb/dep/

Mer frivillighet etter 22/7

En undersøkelse utført av Frivillig-
het Norge, viser at 22 av 165 frivil-
lige organisasjoner har opplevd økt
interesse i tiden etter terroranslaget
22. juli i fjor, ifølge Vårt Land. Noen
vil være frivillige selv, andre ønsker
å bidra økonomisk, mens flere et-
terspør informasjon.



Gi en gave!

Du får:
• Informasjon om muskelsykdommer
generelt og om din diagnose spesielt.

• TidskriftetMuskelnyttmed 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 myndigheter,
næringsliv og samfunnet forøvrig.

• Økt gjennomslagskraft i forhold
til helsevesen og offentlige instanser.

• Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

Medlemskategorier (2012):
• Hovedmedlem kr 300,-
• Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr 50,-
• Støttemedlem kr 310,-
• Abonnement kr 290,-

Foreningen for
Muskelsyke omfatter
følgende nevro-
muskulære sykdommer:

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

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

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

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

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

Inflammatoriskemyopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

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

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

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

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

Vi er takknemlige for
alle gaver til FFM og
Forskningsfondet.

Gaver til FFM
Gaver til foreningen er
kjærkomne bidrag til
arbeidet vårt.

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

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

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

Skattefradrag for gaver
Ønsker du skattefradrag
må du oppgi fødsels-
nummeret ditt. Økonom-
iske bidrag til FFM kan
føres som fradrag på selv-
angivelsen. Skattelovens
§ 44,5. ledd, sier at dette
gjelder alle gaver over
kr 500,-. For beløp over
kr 10.000,- gjelder
spesielle regler.

Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere
gaver til FFM og/eller
Forskningsfondet, oppgir
du i testamentet at gaven
skal gå til:
Foreningen for Muskelsyke
eller Forskningsfondet om
nevromuskulære sykdom-
mer, Smedsvingen 4, 1395
Hvalstad.

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

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

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

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

Ta kontakt med oss for
informasjon,
telefonnr.: 66 98 07 60,
e-post: ffm@ffm.no og
fondet@ffm.no.
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Bli medlem i FFM!



Tillitsvalgte i Foreningen for muskelsyke

Leder:
Arne Fredrik Vogt
Tlf.: 414 12 234 / 40 32 69 84
E-post: frevogt@online.no

Nestleder:
Karl Henriksen
Tlf.: 905 69 012
E-post: ka-henri@online.no

Økonomi:
Lise M. Connelly
Tlf.: 920 32 088
E-post: lise@connelly.no

Studieleder:
Johnny G. Johansen
Tlf.: 22 25 04 47/452 25 531
E-post: johgut@online.no

Interessepolitisk
talsperson:
Laila Moholt
Tlf.: 922 914 38
E-post: lail-moh@online.no

Styremedlem:
Annie Aune
Tlf.: 900 61 651
E-post: annieo@online.no

Varamedlem:
Odd Kjell Talsethagen
Tlf.: 906 43 651
E-post: oktalset@tele2.no

Varamedlem:
Ian Melsom
Tlf.: 918 33 821
E-Post: ian@melsom.be

Varamedlem:
Andrea Kjustad
Tlf.: 954 93 488
E-post: kjustm@online.no

Varamedlem:
Anne Lise O. Andersen
Tlf.: 905 98 841
E-Post: anli_otan@
hotmail.com

FFMUs representant:
Lin Christine Solberg
Tlf.: 993 55 629
E-post: linpinsukkerspinn@
hotmail.com

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.

Kontaktinfo: likemannsutvalget@ffm.no

Likemannskoordinator:
Guro Skjetne
Tlf.: 992 47 796

Medlem:
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201

Medlem:
Laila Bakke
Tlf: 419 09 938

Medlem:
Kari Dragsnes
Tlf.: 975 31 074

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Leder:
Lin Christine Solberg
Tlf.: 993 55 629
E-post: linpinsukkerspinn@
hotmail.com

Nestleder:
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201
E-post: g@granheim.org

Økonomiansvarlig:
Elisabeth Karlsen
Tlf.: 922 68 761
E-post: elisabeth-karlsen@
hotmail.com

Styremedlem:
Martine S. Eikeset
Tlf.: 922 54 708
E-post: martine.eikeset@
gmail.com

Styremedlem:
Karen Elise Hauge
Tlf.: 901 22 251
E-post: karen_elise@
hotmail.com

Varamedlem:
Marius Fagernes Rise

Valgkomiteen:

Leder:
Jørgen Henriksen

Medlem:
Pernille Reite Stadsnes

Varamedlem:
Kjell A. Sæther

FFM i Agder
Silje Rek Olsen
Tommelitenvei 42
4638 Kristiansand
Tlf: 930 40 626
E-post: siljerekolsen@
hotmail.com

FMM i Buskerud
GroWold Kristiansen
Bruveien 2 A,
3055 Krokstadelva.
Tlf 32 87 92 37 / 908 81 793
E-post: buskerud@ffm.no

FFM i Hedmark og
Oppland
Heidi Camilla Gulbrandsen
Smiuvegen 2, 2344 Ilseng
Tlf.: 993 74 534
E-post: heidgulb@
online.no

FFM i Hordaland,
Sogn og Fjordane
Alf Are Skog
Co/FFO Hordaland,
Vestre Strømkai 7, 6 etg
5008 Bergen
Kontortid: hver tirsdag
12:00–16:00
Tlf: 55 33 31 36 / 456 06 598
E-post: alf.are.skog@
gmail.com eller ffm.horda-
land.sognogfjordane@
gmail.com

Eller etter avtale.
Tlf: 55 33 31 36
Faks: 55 33 31 21
E-post: ffm@fi-senteret.no

FFM i Nordfjord, Møre
og Romsdal
Asbjørn R. Gausdal
Varleitevegen 58,
6065 Ulsteinvik.
Tlf: 470 12 501 / 70 01 11 26
E-post: a-gausda@
online.no.

FMM i Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 H, leil. 408
8009 Bodø
Tlf: 75 43 03 15 / 958 07 078
E-post: i-syd@hotmail.
com

FFM i Oslo og Akershus
Andrea Kjustad
Midtstien 6,
2750 Gran
Tlf: 954 93 488
E-post: kjustm@online.no

FFM i Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf: 35 55 48 38
E-post: kari.bjerketvedt@
hotmail.com

FFM i Troms og
Finnmark
Laila Benjaminsen
Sjøvoll
9446 Grovfjord
Tlf: 418 06 952
E-post:snella_69@
hotmail.com

FMM i Trøndelag
Tanja Fuglem
7584 Selbustrand
Tlf: 936 069 68
E-post: tanjafuglem@
hotmail.com

FMM i Vestfold
Jørund Lothe
Grevinneveien 78
3118 Tønsberg
Tlf: 33 32 90 90/917 55 576
E-post: joerulo@online.no

FMM i Østfold
Aud Berg
Lekeveien 12c 1715 Yven
Tlf: 918 062 67
E-post:audholthe@
hotmail.com

FMM i Rogaland
Sigurd Idland
Elgveien 3, 4340 Bryne
Tlf: 466 98 050
E-post: sigurd-idland@
lyse.net

Fylkesforeningene

Sentralstyret

Kontrollkomité – Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

Leder: Asbjørn Gausdal 1.medlem: Inger Helene Sydnes 2.medlem: Viggo Gangstad
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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Smedsvingen 4
NO-1395 Hvalstad

FFM ønsker alle sine medlemmer
en riktig god sommer!

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

Genzyme ApS, P.O.Box 133, NO-1325 Lysaker, Norway, tlf: +4767107100
www.genzyme.no


