Diagnosebrosjyre for
Facio Scapulo Humeral (FSH)

Facio Scapulo Humeral (FSH)

Likemannsarbeid i FFM

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

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 sette
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 til 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 til
hverandre, eller kanskje møtes på nettet for å
chatte.
Ønsker du en likemann så kan du lese mer på
http://ﬀm.no/ﬀm/likemannsarbeid, eller du kan
skrive en e-post til likemannsutvalget:
likemannsutvalget@ﬀm.no

Prosjektet ble gjennomført av Foreningen for
Muskelsyke, og ble finansiert ved hjelp av midler
fra Helsedirektoratet.
Brosjyrene hører til diagnosevideoportretter
som ligger på Foreningen for Muskelsykes
hjemmeside, http://www.ﬀm.no

Skann kode og se film:

Facio Scapulo Humeral (FSH)

Behandling
Det finnes ikke en medisin som gjør at man
blir frisk av FSH, eller som stopper sykdommen
i å utvikle seg. Det viktigste en kan gjøre når
man har denne sykdommen er å forbygge og
ta vare på den muskelkraften man har. Trening
er bra, men det bør lages et treningsopplegg
i samarbeid med en fysioterapeut. Ellers kan
det hende man trener feil eller for mye, og da
kan musklene bli svakere.

Å leve med sykdommen
FSH er en medfødt muskelsykdom som

Hvordan stilles diagnosen?

både gutter og jenter kan få. Facio

Det kan være vanskelig å få stilt riktig diagnose
når det gjelder FSH. FSH ligner på en annen
muskelsykdom som heter Limb Girdle, og derfor
kan en del få denne diagnosen til å begynne
med. Derfor er en gentest (blodprøve) den
sikreste måten å stille diagnosen på.

betyr ansikt, Scapulo betyr skulderblad
og H
 umeral betyr bekkenring. Det er
musklene rundt disse områdene som først
og fremst blir svake, og kan føre til at det
blir vanskelig å løfte armene og reise seg.
Når musklene i ansiktet blir svakere blir
det vanskelig å endre ansiktsuttrykk, blant
annet det å kunne smile. FSH skyldes en
genfeil, og er arvelig. Sykdommen sitter i
selve muskelen.

Hvordan utvikler sykdommen seg?
Musklene blir gradvis svakere, men det er
forskjellig fra person til person hvordan
sykdommen utvikler seg. Noen får svakere
muskler veldig raskt, mens andre nesten ikke
merker at kroppen forandrer seg. Det vanligste
er at sykdommen utvikler seg langsomt. De
aller fleste med FSH bevarer evnen til å gå hele
livet, mens noen må begynne å bruke rullestol i
ungdomsårene, eller når de blir voksne.

Siden det er forskjellig fra person til person
hvor svake musklene blir med denne sykdommen, er det viktig at en ikke sammenligner
seg med andre som har FSH. Noen vil etter
hvert trenge hjelpemidler hvis musklene blir
svakere, og det er lurt å forberede seg selv på
dette ei god stund på forhånd. Finn en person
du kan snakke med «om alt». Det er godt å
kunne fortelle hva en tenker på når en har
en muskelsykdom. FFM har likemenn som er
flinke til dette. Med et godt samarbeid med
lege, ergoterapeut, fysioterapeut, som hjelper
den som har FSH, kan man leve et aktivt og
godt liv sammen venner og familie.

