
Likemannsarbeid i FFM
Hvis du har fått  en muskelsykdom, eller kjenner 
noen som har det, så kan det være godt å snakke 
med noen som vet akkurat hvordan du har det. 
Det kan være vanskelig for familie og venner å 
forstå alle tankene som kommer når en får en 
muskelsykdom.

I Foreningen for Muskelsyke har vi noe som 
heter likemannsarbeid. Det betyr at vi kan sett e 
deg i kontakt med noen som har opplevd det 
samme som deg, og som du kan dele erfaringer 
med. Likemannen har taushetsplikt, og forteller 
ikke ti l noen det du har snakket om.

Som regel snakker en med likemannen sin på 
telefonen, men ikke alle vil snakke direkte med 
en likemann, da går det an å skrive e-poster ti l 
hverandre, eller kanskje møtes på nett et for å 
chatt e.

Ønsker du en likemann så kan du lese mer på 
htt p://ff m.no/ff m/likemannsarbeid, eller du kan 
skrive en e-post ti l likemannsutvalget: 
likemannsutvalget@ff m.no

Denne brosjyren ble laget som en del av 
 prosjektet «Hva Skjer’a?», et informasjons-
prosjekt  om nevromuskulære sykdommer  rett et 
mot barn og unge.

Prosjektet ble gjennomført av Foreningen for 
Muskelsyke, og ble fi nansiert ved hjelp av midler 
fra Helsedirektoratet.

Brosjyrene hører ti l diagnosevideo portrett er 
som ligger på Foreningen for Muskelsykes 
hjemmeside, htt p://www.ff m.no
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Hvordanstillesdiagnosen?
I tillegg til legeundersøkelser er nevrografi  
og EMG viktig å ta for personer som kan ha 
CMT. Nevrografi er en undersøkelse hvor 
legen  undersøker hvor raskt nervene sender 
beskjedene de får, mens EMG er en under-
søkelse der det sjekkes hvordan muskelen tar 
imot beskjedene de får av nervene. 

Hvordanutviklersykdommenseg?
De første tegnene på sykdommen er at musklene 
i føtter og legger er blitt svakere, og man blir 
ustødig og det blir vanskeligere å gå. CMT er 
veldig forskjellig fra person til person. Noen 
merker knapt at de har CMT, mens andre kan 
får problemer med å gå, og må bruke  rullestol. 
Når en person får diagnosen CMT, er det veldig 
vanskelig å si hvordan den kommer til å utvikle 
seg. Det eneste man vet sikkert, er at det ikke 

går an å bli frisk. Det vanligste er at musklene 
blir gradvis svakere, og ved CMT skjer dette 
veldig langsomt. 

Behandling
Det finnes ingen behandling som gjør at en blir 
frisk av CMT. Man kan heller ikke ta  medisiner 
for å hindre musklene i å bli svakere. Men, 
det finnes behandlinger som har som mål å 
opprettholde den muskelkraften man har. 
Trening kan gjøre at en klarer å beholde den 
muskelkraften en har, men dette må en gjøre 
i samarbeid med en fysioterapeut. CMT er 
så forskjellig fra person til person, at det er 
viktig å ha god kontakt med lege, fysio- og 
 ergoterapeut.  

Ålevemedsykdommen
Det viktigste man kan gjøre når man har CMT 
er å spare på kreftene sine. Man bør ikke 
slite seg ut. Mange har god effekt av  tilpasset 
trening. Det er veldig viktig og ikke sette i 
gang med trening uten å ha snakket med lege 
og/ eller fysioterapeut først. For trener man 
feil kan man gjøre sykdommen verre. I tillegg 
er det lurt å ha god kontakt med en ergo-
terapeut, slik at man kan få hjelpemidler om 
det blir vanskelig å gjøre hverdagslige ting. 
Det er vanskelig for mange å begynne å ta i 
bruk ulike hjelpemidler, men det lønner seg 
å  begynne å tenke på dette lenge før man 
trenger det, slik at når man virkelig trenger 
det, så er man klar for det.


