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Holdninger og handlinger
ra holdning til handling, sier noen. Handling skaper holdning, sier andre. Endrer
handlinger folks oppførsel? Har holdninger like stor betydning som handlingene?
Vi må snakke om holdninger og vise våre handlinger. I FFM gjør vi det blant annet
ved å være aktive i samarbeidet med FFO overfor myndighetene og ved å delta som
brukerrepresentanter. Vi er alle formidlere av både holdninger og handlinger hver dag.
Sentralstyret legger nå fram ny Handlingsplan for Landsmøtet.
Planen har fire overskrifter:
• En sterk og inkluderende organisasjon
• Ikke prislapp på mennesker – se individet ikke kostnaden
• Retten til et fullverdig liv
• Aktiv livshjelp
Et av underpunktene i planen er å øke forståelsen for at det skal være PLASS TIL FORSKJELLER. Vi vil være der folk er. Gjøre det folk gjør. Derfor jobber FFM for at alle nye
boliger skal ha god livsløpsstandard, derfor må biler bygges om, derfor må offentlige
bygg og offentlig transport være tilgjengelig for alle. Myndighetene har samme holdninger som oss, men når det skal handles gis det ofte dispensasjon. Da trenger ikke
boligene være tilrettelagt, og det er tungvint når en rullestolbruker tar bussen.
Bussen Grimstad-Oslo har heis, men sjåførene har lite eller ingen trening i å bruke
utstyret. Heisen løftet meg opp, og jeg kjørte rullestolen på plass. Så skulle stolen festes.
Ingen av festestroppene passet. Etter 20 minutter var jeg og stolen festet, på et vis. Her
må det handles, tenkte jeg, sendte e-post til busselskapet og bad dem kjøpe brukbare
festestropper. Meldingen skulle videresendes til rett person. Vel framme sa sjåføren at
han mente busselskapet burde gi rullestolbrukere taxi i stedet for å ta bussen. Det er jeg
uenig i, og sa at bedre festestropper og litt mer opplæring ville gjort det lettere. Kanskje
er festestroppene på plass neste gang jeg tar bussen.
Jeg vil ikke ha rullestol i min buss, ropte bussjåføren i høyttaleren da Ingrid kjørte inn
på bussen i rullestol. Hun tar ofte bussen til jobb. Hendelsen ble sendt til Likestillingsombudet. Busselskapet måtte rydde opp i sine sjåførers holdninger. For meg er det
sårt å oppleve sånt. Jeg blir lei meg, og noen ganger heldigvis sint. Sinnet setter i gang
handling, selv for en sørlending. Hvis handling skaper holdning, må vi være flere som
tar bussen ofte. Vi må være mange som er der folk er og gjør det folk gjør. Mange har
sagt ifra i mange år. Mye er blitt bedre, men fortsatt må vi handle for å skape holdningsendringer. Jeg kjenner mange som tydelig sier ifra, og slik blir det bedre plass til
forskjeller.

Tone I. Torp
Leder i FFM

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge.
Gjennom 13 fylkesforeninger informerer og hjelper vi muskelsyke og deres pårørende,
og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser.
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FFM I TELEMARK VELGER
SHORTS I OKTOBER
For tolvte gang dro fylkesforeningen til Albir i Spania.

FUNKSJONSHEMMET
15 MINUTT
FOR MINUTT
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FYSISK TRENING SAMMEN
MED LIKESINNEDE
Les om nytten ved å trene
sammen med andre muskelsyke.

FUNN OM MG I
20 SPENNENDE
NORGE OG NEDERLAND
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EN ANNERLEDES FJELLTUR
FOR MAGNUS
Magnus (10) har LGMD-2i. Han
har vært på Norges tak.

NEDERLAND FOR Å VITE
22 TIL
MER OM PUSTETEKNIKKER

Støtteannonser: Kr 3 000,- for et år (4 utg.)

ALLER BESTE I MAT29 ”DET
PAKKEN ER PIZZASNURRER”

Kontakt
Foreningen for Muskelsyke
E-post: ffm@ffm.no
Adresse: Fekjan 7, 1394 Nesbru
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VIL GI DUCHENNE12 ØYVIND
GUTTER ET FRIERE LIV

Kan et bedre kosthold bidra til en
økt og bedre selvfølelse?

Nå ser Ingebjørg Larsen Vogt annerledes på sin egen sykdom.

Myasthenia Gravis betyr alvorlig
muskelsvakhet. Stemmer det?

Tiina og Brit har deltatt på
internasjonal workshop.

Isabel (8) har SMA. Og en matpakke som du misunner henne.

Trykk: IT Grafisk
Opplag: 1 500 stk.
Forsidebilde: Vårtur på Galdhøpiggen
Foto: Svein Hopland
Annonser:
Hel side kr 6 000,Halv side kr 4 500,Kvart side kr 3 500,-

Annonsekontakt: Steigar Myrvold
E-post: steigar.myrvold@ffm.no
Mob.: 480 79 688

Innholdet i annonsene står for
annonsørens egen regning og gir ikke
nødvendigvis uttrykk for Muskelnytts
eller FFMs syn.
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FFM i Telemark
til Syden for tolvte gang
det lå bare en kort spasertur fra hotellet.
På markedet tilbys alt fra mat, bakervarer,
spekemat, blomster, klær, vesker, sko og
annet nipps. Det er lett å la seg rive med
av stemmingen og det ble gjort mange
”kupp”. Noen gode og noen kanskje litt
mindre gode kjøp …

Tekst: Elin Bjerketvedt
Foto: Elin Bjerketvedt og colourbox

Lyst til å være med?
Å være en fylkesforening i Telemark kan
by på en del utfordringer, da vi er et stort
fylke med cirka 60 medlemmer som bor
spredt. Det er vanskelig å få til medlemsmøter, og derfor har vi prioritert sydentur og helgesamlinger. Det har fungert
bra, og vi har etter hvert blitt en fin gjeng
med ulike diagnoser og utfordringer. Vi
har til felles at vi liker å ha det gøy og har
det trivelig sammen. Vi har alltid plass
til flere, og ønsker medlemmer som ikke
har vært aktive velkommen til å delta
på våre arrangementer. Alle Telemarks

For tolvte gang dro FFM Telemark på tur til
varmere strøk i oktober. Turen gikk til Albir i
Spania. I år var vi 15 deltakere.

V

æret var noe variabelt, vi fikk
med oss både sol og regn. Til
tross for et par våte dager var det
ingenting å si på temperaturen. Vi kunne
stort sett gå i shorts og t-skjorte til langt
utpå kvelden. Dagene gikk fort, og ble
fylt med sosialt samvær, likepersonsaktiviteter og fritid. Nye aktiviteter dette
året var blant annet boccia, minigolf og
allsang, noe som ble skikkelig populært
blant store og små. Det fikk frem konkurranseinstinktet i noen og enhver …
Sentral beliggenhet
Leilighetene lå midt i sentrum med gangavstand til alle fasiliteter og aktiviteter.
Det er noe medlemmene gir uttrykk for
at de setter stor pris på. Det er trygt og
forutsigbart å være kjent på stedet. Man
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Vi håper å se akkurat DEG!

Boccia var en av årets nye aktiviteter, og slo
godt an for medlemmer i alle aldre.

får liksom litt mer ut av dagene når man
ikke alltid må være ”ny turist”.
Mat for en hver smak
Som seg hør og bør ble smakssansene
også hørt med nydelig mat på de lokale
restaurantene. Vi hadde to felles middager hvor vi spiste henholdsvis kinamat
og tapas. Beveger vi oss ut av hotellet,
er det mange restauranter å velge blant.
Her i Albir er vi garantert å finne noe vi
liker. Dersom vi skulle ønske å slappe av
litt hjemme en kveld, kan vi bestille med
oss mat eller lage noe selv på kjøkkenet i
leiligheten.

Her er noen fra minigolfgruppa samlet etter
en runde med mye bøy og tøy på banen.

Alltid mye liv på markedene.

Superkupp på marked
Også de som er glad i å shoppe, fikk muligheten til det. Det lokale søndagsmarkeFarkostene samles sammen på slutten av dagen.
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medlemmer er velkomne uavhengig av
utfordringer. Ring gjerne lederen i FFM i
Telemark, Kari Bjerketvedt.

Allsang var nytt av året. Her fikk noen og enhver rensket strupen og testet lungekapasiteten.

MUSKELNYTT nr. 2 – 2017
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Gruppebasert

Beskjeden bruk av
Turistforeningens
”spesialhytter”

TRENING

for muskelsyke

Foreningen for muskelsyke (FFM) og pasienter
ved Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN), Oslo universitetssykehus, har gitt tilbakemelding om at det er
vanskelig å finne fysioterapeuter med kunnskap
om sjeldne diagnoser.

D

e opplever å ikke få innpass på
fysikalske institutt eller føler seg
ikke alltid hjemme på vanlige
treningssentre. De har behov for veiledning og assistanse i forbindelse med
trening, og har derfor nytte av oppfølging
ved fysioterapeut. Det er begrenset kunnskap om type og mengde trening, og det
er viktig å understreke at nevromuskulære tilstander ikke kureres ved trening.
Forskning har vist at aktivitet og trening
kan bidra til å optimalisere og opprettholde funksjoner samt gi økt livskvalitet.
Vi ønsket å undersøke gjennomførbarheten, effekter av og erfaringer med et
strukturert gruppebasert treningsprogram for voksne med medfødte, arvelige
nevromuskulære tilstander. Ville vi klare
å rekruttere deltakere som ville trene to
dager i uken på kveldstid i 6 uker? Hvor
mye veiledning måtte hver enkelt ha for
å fungere i en gruppe? Ville de oppleve
noen nytte og form for effekt?
Tester og intervjuer
Vi rekrutterte tolv deltakere til et program med to treninger i uken i seks uker.
Deltakerne ble rekruttert ved EMAN v/
Oslo universitetssykehus. To grupper ble
satt sammen på bakgrunn av funksjonsnivå. Den ene gruppen besto av voksne
med gangfunksjon som var selvhjulpne
med hensyn til forflytning opp og ned
fra gulv. Den andre gruppen besto av
6
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voksne som var selvpustende, brukte
rullestol, måtte trene sittende, og hadde
hånd- og armfunksjon til å trene uten
assistent. Det ble gjennomført fysiske
tester, og deltakerne fylte ut et skjema for
selvrapportert funksjon og livskvalitet
før og etter gjennomført periode. Det ble
også gjennomført fokusgruppeintervjuer
etter treningsperioden for å få data om
deltakernes erfaringer og opplevelsen av
nytten ved å delta.
Utfordre egne grenser
Treningsprogrammet ble utformet på
bakgrunn av funksjonstester, og målet
var å fremme kroppsbevissthet, bevegelse, respirasjon og sirkulasjon. Vi måtte
endre treningsprogrammet tre ganger,
og gjorde flere justeringer underveis før
vi landet på et treningsprogram som var
gjennomførbart for alle. Treningen var
ressurskrevende fordi samtlige deltakere
var avhengig av veiledning og korrigering
av alle øvelser for å kunne trene med
sine forutsetninger. Vi var to fysioterapeuter på seks deltakere, gjennomførte
evalueringer før og etter trening, og de
ga tilbakemelding på at det ga trygghet
til å utforske sine egne evner og grenser.
Som en av dem sa: ”For meg har det vært
viktig å komme hit og fått testet ut hvor
mine grenser går med veiledning av noen
som har vært veldig trygge i den situasjonen. Jeg har ikke turt å teste ut det alene.

Den Norske Turistforening har 35 hytter som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Nesten ingen med nedsatt funksjonsevne bruker tilbudet.

Tekst: Gry Cecilie Dalby, Hanne Ludt
Fossmo, Jan C. Frich, Kristin Ørstavik,
EMAN, Oslo universitetssykehus
foto: colourbox (illustrasjonsfoto)

Jeg har opplevd å ta i for mye, og det føltes
ikke bra der og da, men så har jeg gått
gjennom det med fysioterapeuten etterpå
og justert til neste gang.”
En følelse av fellesskap
Å trene i gruppe med likesinnede ga
deltakerne en følelse av fellesskap der de
opplevde seg likeverdige. Kyndig veiledning og tilbakemeldinger ga deltakerne
trygghet til å utfordre seg selv og egne
grenser. De rapporterte også at de har
opparbeidet seg kunnskap om egen
kropp som gir økt kroppsbevissthet og
følelsen av kontroll og trygghet.
Treningsprogrammet lot seg gjennomføre, men individuelle tilpasninger og
veiledning av kyndige fysioterapeuter
er avgjørende for at deltakerne kan
gjennomføre gruppebasert trening ut
fra sine forutsetninger. Det er viktig å
skape trygge rammer med god dialog, så
deltakerne føler seg trygge til å utfordre
egne grenser. Seks uker var for kort tid til
å se fysiske endringer av treningen, men
mange deltakere meldte om økt kroppsbevissthet, bedre balanse og kontroll
over bevegelser. Prosjektet har mottatt
støtte fra Nasjonal kompetansetjeneste for
sjeldne diagnoser (NKSD), Oslo universitetssykehus.

E

tter TV-programmet ”Ingen grenser” ble Turistforeningen inspirert
til å starte opp prosjektet ”Klart det
går”. Prosjektet skal få flere handikappede
ut i skog og mark.
– Vi har tilrettelagt flere hytter for funksjonshemmede, forteller prosjektleder
Vibeke Clausen i Den Norske Turistforening i et intervju med NRK. – Vi har
fjernet dørterskler, gjort dører bredere og
atkomsten enklere og tilpasset toaletter. I
første omgang er det hytter i nærheten av
offentlig kommunikasjon som er fullstendig tilrettelagt.
Mangler informasjon
Arne Lein i Norges Handikapforbund
mener det er viktig å skape større bevissthet rundt de behovene rullestolbrukere
har i friluftsområder. Norges Handikapforbund mener dårlige erfaringer og
manglende informasjon til brukerne har
noe av skylden.
– En av de store utfordringene for personer med nedsatt funksjonsevne er at de
tenker dette går kanskje, men så kommer
de ikke helt fram. Da blir det en mislykket tur, sier Arne Lein, forbundsleder i
Norges Handikapforbund. Han er glad
for at tilbudene finnes, men skulle gjerne
sett at flere benyttet seg av dem.
– Å kjenne trygghet for at du kommer
deg helt frem er en forutsetning for en
vellykket tur. Det er viktig å få ut informasjon om at ting er blitt bedre. Vi må
jobbe i fellesskap med de ulike organisasjonene for å tilby bedre informasjon og
tilgjengelighet.
Jobber for større tillit
Den Norske Turistforening på sin side
opplever at rullestolbrukere vegrer seg for
å bruke hyttene deres.

– Det er en tillitssak for handikappede
å dra til en hytte ved fjellet, de er ofte
ikke 100 prosent sikker på at de greier å
komme seg helt frem, sier prosjektleder
Vibeke Clausen. Hun tror grunnen til
at rullestolbrukere ikke benytter seg av
tilbudet er et manglende tillitsforhold.
– Tillitsforholdet mellom turistforeningen og funksjonshemmede er ikke helt
der ennå. Vi ønsker å vise at funksjonshemmede er hjertelig velkommen.

Foto: DNT/Torbjørn Bjelland

Universell utforming

• DNT ble stiftet i 1868 for å gjøre
fjellet tilgjengelige for folk.
• I 2014 var det 401 433 overnattinger på DNTs hytter.
• DNT har 503 hytter over hele
landet. 35 er tilrettelagt for
rullestolbrukere.

Universell utforming vil si å
planlegge omgivelser, produkter,
institusjoner og tjenester slik
at de kan brukes av så mange
mennesker som mulig. Hensikten
er å oppnå like muligheter til
samfunnsdeltakelse og motvirke
diskriminering på grunnlag av
nedsatt funksjonsevne. Universell utforming kan være trinnfri
adkomst til transportmidler og
bygninger, personlig service som
tillegg til selvbetjening eller teksting av filmer. Verdigrunnlaget for
universell utforming er likestilling,
ikke-diskriminering og like muligheter til samfunnsdeltakelse.

Kilde: Den Norske Turistforening

Kilde: Store norske leksikon

Den Norske Turistforening
(DNT)
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Til topps
med Magnus!
Tekst og foto: Svein Hopland

Kvifor Galdhøpiggen?
I 2015 vart vi invitert med av ein familie til ein dagstur til Galdhøpiggen, og
vi heiv oss med der. Denne gongen var
ikkje Magnus med. Det var ein flott tur i
skinnande sol, og vi tenkte på at Magnus
også burde få oppleve å sjå og gå på Norges tak. Vi snakka ein del med fjellføraren
vår på denne turen (Iver Lund Aakre),
og han meinte også at det vi tenkte burde
vere mogleg å få til. Det ville vere viktig
å gjennomføre turen tidleg i sesongen,
slik at ein kunne gå på snø - og ikkje på /
i steinur.
Planlegging
Vi har ein sporty familie som vi ofte er på
turar med (Lise, Hans-Marius, Ole-Martin og Pernille), og når vi lufta tanken
om ein fjelltur litt utanom det vanlege hjå
dei - var det berre store smil og tommel
opp å sjå! Deretter tok vi kontakt med
Raubergstulen turisthytte, som ligger ved
foten av fjellet. Raubergstulen har førarar
som går til Galdhøpiggen, og føraren
som viste oss vegen i fjor jobba då for dei.
Grunnen til at ein som hovudregel bør
ha førar med på turen er at dersom ein
går frå Juvasshytta, så må ein gå over ein
isbre (Styggebreen) - og her skal ein ha
kroppsele og taulag.
Amund Mundhjeld møtte oss med ein
svært positiv tilnærming frå fyrste stund,
og var utelukkande positiv til prosjektet.
Han anbefalte oss fyrst å ta kontakt med
Iver, som har starta eige firma (fyrstogfremst.no) som tilbyr turar litt utanom
det vanlege - men på grunn av eksamensførebuingar kunne ikkje Iver denne gongen. Vi hadde fleire telefonsamtalar med
Amund på vårparten 2016, der vi snakka
om gjennomføring av ein slik topptur. Vi
drøfta om det kunne vere aktuelt å bruke
andre hjelpemidler (La Joelette) - men
Amund var tidleg klar på at det beste
8
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hjelpemiddelet ville vere pulk. Han
meinte også at det ville vere lurt å gå
tidleg i sesongen, for å unngå å måtte
gå på / i steinur. Oppsummert valgte vi
pulk fordi mange kan dra pulken saman,
det er stabilt og trygt ved bruk av tau,
pulken isolerer og gjer at den som sitter i
den holder seg varm, samt at den gir god
støtte for rygg. Ein umiddelbar utfordring var det faktum at vi ikkje har ein
egna pulk - Magnus var då 10 år, og sjølv
om vi har mange hjelpemiddel - så er
ikkje pulk noko vi har i garasjen.
Hjelp på Beito
Vi tok kontakt med Beitostølen Helsesportsenter ved ergoterapeut Camilla
Holmøy. Ho sa at dei hadde ein pulk som
kanskje kunne vere aktuell for oss - og at
vi kunne få låne den. Dette var ein svært
god nyheit, og gjorde at den bekymringa
kunne leggast vekk. Den nye bekymringa

som dukka opp etter kvart som dato for
turen nærma seg, var kva værmeldinga
skulle vise. Planen var å gå til fots, men to
dagar før avreise ringte Amund på nytt.
På grunn av snøfall ville det vere best om
vi gjekk på ski - så då var det å finne fram
ski og feller. Fredag 20. mai var det av-

reise frå Lommedalen til Raubergstulen,
og turen var i gang!
Værvarselet såg bra ut, men det var eit
stort spenningsmoment mtp vind. Det
var varsla stiv kuling på ettermiddagen,
og i fjellet er dette ikkje noko som ein kan
ta lett på. Vi køyrde innom Beitostølen
Helsesportsenter og henta pulken, som
Camilla hadde satt klar til oss. Så gjekk
turen vidare til Raubergstulen - der vi
vart møtt av Amund som serverte god
mat og ein gjennomgang av detaljar for
morgondagen - turdagen!
Selve turdagen!
Vi vakna til ein nydeleg dag, og etter ein
god frukost var det gjennomgang av sikkerheitsrutiner.
Vi skulle gå ruta frå Juvasshytta, og etter
ein kort køyretur var det på med ski og
klargjering av pulk. Vi starta å gå frå
Juvasshytta kl 9, og det var fint skare-føre
etter ei kjølig natt. Dei 2 fjellførarane og
Hans Marius hadde Randonee ski, medan
vi andre hadde fjellski og turski.
Det var fantastisk å vere på toppen i
nydeleg veir - vi kunne sjå milevis i alle
retningar og verkeleg føle at ein var på
toppen av Norge! Etter ein god halvtime
på Norges tak var det på tide å sette kurs
nedover att, så vi kobla frå draget på
pulken og hadde brukte festene på sida av
Fjellpulken til å feste tau. Vi var 4 stykker
som sikra under nedturen. Delar av «piggura» måtte vi bruke rappeleringsteknikk
for å fire ned pulken, der ein stod som
sikring og fira medan andre støtta og
sørga for at pulken gjekk rett.
Då vi tok på ski og sigla nedover Styggebreen igjen, hadde skaren blitt svakare,
men takka vere Randonee-skia gjekk det
heldigvis fint å få pulken nedover. For
oss andre som ikkje hadde så breide ski
var det litt meir utfordrande… 2 timar
etter at vi stod på toppen av fjellet, var vi
tilbake på parkeringsplassen ved Juvass.
Etter ein fantastisk dag, med opplevingar
vi alltid vil hugse - var det også svært
godt å komme tilbake til vakre Raubergsstulen! Tusen takk til gode venner,
Raubergsstulen, Amund Mundhjeld og
Anders Kleiven for utruleg god bistand til
planlegging og gjennomføring av turen.

Om oss: Tilnærma normal familie, far
(Svein), mor (Kjerstin), 2 barn (Ingrid
8 år og Magnus 10 år) og katt (Lilli).
Magnus har LGMD-2i.
MUSKELNYTT nr. 2 – 2017
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Open Mind er reddet
Ved årsskiftet var det slutt på inkluderingsprogrammet
Telenor Open Mind som et arbeid med bistandstiltak.
Da forsvant også store deler av den økonomiske støtten
som Telenor har mottatt for å drive programmet.

N

å er det klart at Open Mind-programmet fortsetter som en del av
Telenors IA-arbeid i samarbeid
med Navs Arbeidslivssenter i Akershus.
Antall deltakerplasser halveres fra 20 til
10, varigheten reduseres fra to til ett år,
og det blir to i stedet for tre årlige opptak.
– I en alvorlig nedbemanningssituasjon
er det jo helt naturlig at det også påvirker
oss i Open Mind, sier direktør og FFMmedlem Ingrid Ihme (se bildet) til
magasinet Velferd.
Hun er imidlertid fornøyd med at
Telenor nå opprettholder to inkluderingsprogrammer: Open Mind for
personer med funksjonsnedsettelser og
Telenor Integration for personer med
innvandrerbakgrunn.
Kilde: Handikapnytt

I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene
snakke rett fra levra.  Denne gang lar vi Synnøve Nerli Persson, erfaren
sekretær og ildsjel i FFM i Buskerud, slippe til.

Velg assistenten
som passer DEG!

Tlf: 4005 4007

www.hjemmebest.no
post@hjemmebest.no

Annonsere i
MUSKELNYTT?
Støtt FFM og gjør
deg synlig!
Kontakt Steigar Myrvold:
steigar.myrvold@ffm.no
eller telefon 480 79 688

REHABILITERINGSTILBUD FOR MUSKELSYKE
INTENSIV GANGTRENING - VOKSNE

REHABILITERING BARN OG UNGDOM

Målgruppen er voksne med nevrologiske sykdommer
og manglende eller nedsatt gangfunksjon.
Rehabiliteringsoppholdet varer i 3 uker.
I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp
individuell rehabiliteringsplan. Planen har definerte mål
og et individuelt tilpasset program.
Målsettingen er:
• Å gjenopprette/bedre gang- og stå-funksjon.
• Bedring av motorikk, balanse, styrke og koordinasjon.
• Mestring, øke kunnskap og trygghet i forhold til
tilstanden/funksjonsnedsettelsen.
• Sosial mestring.

Målgruppen er barn og ungdom (4-18 år) med behov
for habilitering/rehabilitering i etterkant av alvorlig
sykdom eller skade.
Rehabiliteringsoppholdet varer i 2 + 2 uker, over en
periode på 3-6 måneder.
Et tverrfaglig team - i samarbeid med det enkelte barn setter opp en individuell rehabiliteringsplan.
Utgangspunktet er barnets egendefinerte mål for et
individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
Ledsager er påkrevd for pasienter barn og ungdom, og
vil dele rom med pasienten under oppholdet.
Det tilrettelegges for skoleundervisning.

HENVISNING OG INNTAK

INFORMASJON PÅ NETTSIDEN

Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til
tilbudet. Søknaden sendes til vurderingsenhetet ved
ditt lokale helseregion.

Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon,
se nettsiden: www.kurbadet.no

10
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Synnøve Persson:

– Mye å takke
FFM for

Tekst: Bernt Roald Nilsen
foto: privat

Hun har vokst opp med muskelsykdommer i sin
familie, men er ikke selv bærer av noen diagnose.
Synnøve Nerli Persson er en pårørende i ordets
rette forstand.

H

ennes far fikk diagnosen da hun
var 6-7 år gammel. Hennes tante
og onkel hadde også en muskelsykdom, og broren hennes ble også muskelsyk etter hvert. Nå er alle døde, men
Synnøve Persson fortsetter sitt oppdrag
i FFM Buskerud. Det begynte forsiktig i
2002, og har ballet på seg etter hvert.
Flotte mennesker
– Det startet litt forsiktig som styremedlem, men fra 2003 har jeg vært sekretær
i tillegg til nestleder et par år. Nå har jeg
akkurat sagt ja til to nye år, grunnen er
at vi har så mye å takke FFM sentralt og
regionalt for. Jeg er takknemlig for alle
de flotte menneskene jeg har møtt, både
medlemmer og fagfolk, og Buskerud har
da også vært flinke til å ta i bruk det vi
har lært av FFM sentralt, sier Synnøve.
Prosjekt i slekta
Hun har fått svar på mye i sin tid i FFM,
og det aller viktigste svaret fikk hun i

2010, da det ble konstatert at hun selv
ikke er bærer av noen diagnose. Det ble
gjennomført et eget prosjekt på slekta
hennes fordi det var så mange som var
rammet av muskelsykdommer, og hun
benytter muligheten til å takke de flotte
fagfolkene som kjørte prosjektet. Ellers
er Synnøve opptatt av den menneskelige
kontakten.
Uformelt samvær
– Det er viktig å sette av tid til uformelt
samvær på landsmøtene, her knytter vi
kontakter både faglig og sosialt. Det er
mye lettere å kontakte hverandre på nytt
når vi har et ansikt å knytte navnet til.
Ellers er jeg ikke så veldig interessepolitisk av meg, men en stor sak jeg håper det
en gang vil bli noe av i Norge er å få til et
senter slik de har det i Danmark. Jeg har
aldri selv deltatt på Aktiv Uke, men har
sett og hørt veldig mye om hva det betyr
for dem som deltar, både de unge og de
eldre, sier Synnøve.

Ta vare på de unge
Hun er medlem av komiteen for æresmedlemmer i FFM sentralt. Hun er
opptatt av å legge forholdene til rette for
de unge muskelsyke, og helt til slutt har
hun en aldri så liten oppfordring til FFM
sentralt, nemlig at de rapportskjemaene
fylkesforeningene bruker bør oppdateres.
Men som nevnt innledningsvis er
Synnøve først og fremst opptatt av hvor
mye medlemmene har å takke FFM for.
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Kurs for gutter med Duchenne:

”

What goes in,
must come out

Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

W

hat goes in, must come out.”
Så enkelt er det, men også så
vanskelig. Prosjektet hadde
sin første samling for seks gutter og åtte
assistenter/pårørende på Hotel Scandic
Vulkan i Oslo i april. Det handlet om
kosthold og økt selvfølelse. Til høsten
kommer et nytt kurs, og kursene følges
opp med nyttig info på nettsiden til FFM,
ifølge prosjektleder Øyvind Hansen.
Kuttet ut sukker
– Broren min og jeg søkte på nett, og fant
ut at det kunne være lurt å kutte ut det
vi kaller raske karbohydrater, ikke minst
sukker. Sukker kan føre til urytme i hjertet, og ble byttet ut med mer naturlig fett.
Etter omleggingen fikk vi ikke bare bedre
hjertehelse, men også flere andre helsegevinster. Totalkolesterolet gikk ned, og
andelen av det gode kolesterolet (HDL)
har økt, mens det dårlige kolesterolet
(LDL) har gått ned, sier Øyvind.
Bedre selvbilde
Det er viktig å få Duchenne-gutter til å
søke informasjon i stedet for å gi bastante råd. Å finne ut av ting selv, kjenne
på kroppen at det fungerer, få et friere
liv. Økt selvfølelse og bedre selvbilde
12
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Kosthold
for et
bedre liv
– Tarmen vår er en muskel, og muskler funker
bedre når man kan gå. Kan du ikke gå, kan du
kanskje spise litt smartere.
er viktig i et samfunn hvor det kanskje
er blitt mindre plass for forskjeller. Ola
Schrøder Røyset snakket om frigjøring
og BPA, Petter Sanaker om hva som er
lurt og hva som er vanskelig når du må
på do. Ernæringsfysiolog Mona Eli Sæland utfordret deltakerne om kostholdet
deres, og lørdag laget de middag selv på
Kulinarisk Akademi.
Kuttet ut kjøtt
– Jeg ble spurt om å bidra, og har erfaring med å endre kosthold. Jeg har kuttet
ut kjøtt, og har det bedre, sier Gabriel
Wilhelmsen Hoff (21). Gabriel studerer
Administrasjon og Ledelse på Høgskolen
i Oslo og Akershus, og ledet en totimers
seanse på søndag om hva som påvirker
selvfølelsen. Å øke selvfølelsen gikk som
en rød tråd gjennom hele kurset både
på dagtid og kveldstid, da det var lagt
opp til sosiale aktiviteter, blant annet
film om selvstendige liv. Kurset gikk i
FFMs regi, og legemiddelfirmaet PTC var
hovedsponsor. Til høsten er det satt opp
nytt kurs for deg som ikke kom med nå.
Dette var både lærerikt og kult, så følg
med på sosiale medier, FFMs nettside og
i Muskelnytt!

”

Det er smart å
spise mindre sukker

”

Øyvind Hansen

Jeg har kuttet ut
kjøtt, og har det bedre
Gabriel Wilhelmsen Hoff

FAKTA
•  What goes in, must come out
er et prosjekt for gutter med
Duchenne
•  Prosjektet handler om bedre
kosthold og bedre selvfølelse
•  Ett kurs er allerede avholdt. Til
høsten kommer et nytt kurs.
•  FFM er arrangør av kursene, og
PTC er hovedsponsor
•  Øyvind Hansen (har Duchenne)
er primus motor i prosjektet
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NYTT FRA FFMU
Leders hjørne

Kurs og årsmøtehelg 2017
Line Nordal, leder FFMU

T

iden flyr, og det er allerede
sommer igjen. Jeg og min kjære
samboer planlegger i år å dra på
hyttetur, noe som jeg gleder meg mye til,
og så blir det selvsagt Aktiv Uke i august!
Resten av sommeren planlegger jeg å
nyte etter beste evne, og å ta livet helt
med ro. Jeg må lade batteriene mine til
en travel høst, med planlegging av blant
annet høstkurset. Jeg håper på å treffe alle
mine FFMU-venner der, samt bli kjent
med nye FFMU-ere og få nye venner.
Først Aktiv Uke, og så høstkurs. Vi har
en spennende tid fremfor oss! Jeg synes
at det er kjempebra at vi har muligheten
til å arrangere mye for medlemmene
våre i år. Jeg synes slike arrangementer er
utrolig viktig, og noe av det viktigste vi
gjør er å dele erfaringene våre. Vi lærer av
hverandre, og det er gull verdt. Likepersonsarbeid skal ikke undervurderes.
Jeg lærer stadig nye ting gjennom mitt
verv i FFMU. Mye på kurs, men også
gjennom bloggen vår. Vi publiserer med
jevne mellomrom innlegg med forskjellige tips og triks, og da lærer jeg mye nytt.
Har du noen tips og triks du tror jeg og
andre FFMU-ere kan dra nytte av? Send
det i så fall til ffmu@ffm.no, vi ønsker å
dele det videre!
Har du fått med deg at du kan støtte Aktiv Uke ved å kjøpe klistremerkene våre
som du kan feste på biler som parkerer
ulovlig på HC-plasser? Se mer info på
bloggen vår.
Så vil jeg ønske dere alle en riktig god
sommer, og så sees vi i Spania!
Med vennlig hilsen
Line Nordal
Leder, FFMU
14
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Funksjonshemmet
minutt for minutt
I Regi av Unge funksjonshemmede og Bacalao
Performance Company deltok jeg, varamedlem i FFMU
Mulan Friis, Lin Christine Solberg fra Aktiv Uke 2017komitéen og Johannes Loftsgård, som noen kanskje
kjenner fra TV2-serien FML i et skuespillprosjekt som
heter Funksjonshemmet minutt for minutt.

Helga 31. mars -1. april var det igjen duket for
kurs og årsmøtehelg i Foreningen for Muskelsykes Ungdom.
Tekst: Rebecca Harcourt

T

emaet for kurset var “Overgangen
fra ungdom til voksen”, og inkluderte foredrag om utdanning,
BPA, bil, bolig og å bli foreldre. Foredragsholderne var fagpersoner og personer fra FFMUs eget styre, og deltakerne
var fra midten av tenårene til starten av
tredveårene.
Fredagen begynte med en bli-kjent-lek
som gikk ut på å prate noen minutter
med en av de andre deltakerne, for å så
presentere i plenum. Etter at Frambu
hadde holdt et interessant foredrag om
skole og sosialt nettverk, var det duket for
en treretters middag. Når den var inntatt,
var det klart for quiz. Ambassadørene
ordnet med hyggelig underholdning.
På lørdag snakket Ola Schrøder Røyset
om BPA-ordning og saksgang om dette.

To representanter fra NAV Bilkontor
fortalte om bilsøknad og tilpasninger, før
FFMUs egen Karin Margrethe Dons Ranhoff tok opp økonomi og huskjøp. Sist ut
var undertegnede, som delte erfaringer
om å være muskelsyk og forelder.
FFMs leder, Tone Torp, var møteleder for
årsmøtet. Randi Nordnes forlot styret, og
inn kom Kine Lyngås. Vi takker Randi
for formidabel innsats, og gleder oss til
å jobbe med Kine. Etter middag var det
lagdelt Alias-konkurranse, hvor vi fikk
mulighet til å bli bedre kjent med nye og
gamle.
På søndag holdt NAV et foredrag om
rettigheter innenfor skole og arbeid, før
det var klart for evaluering og utsjekk.
Det var gledelig å se så mange nye, og vi
håper at vi ses igjen snart!

Klart for Aktiv Uke
Aktiv Uke 2017 nærmer seg med stormskritt. Det er
sommerens store happening, og vi gleder oss til august.
Aktiv Uke er i år for ungdom 15-35 år, og finner sted på
solfylte Solgården i Spania 8.-15. august.

S

olgården er et norskdrevet behandlingssenter i Villajoyosa utenfor
Alicante på Costa Blanca-kysten.
Området er flott tilrettelagt for rullestolbrukere, og har trinnfri adkomst og
tilpassede rom. Det er helsepersonell tilgjengelig hele døgnet og personalet snakker norsk. Om du ønsker kan du i tillegg
bestille fotpleie, spa, massasje og hårklipp
når vi ikke har program. Standarden på
kjøkkenet er høy, og med helpensjon blir
det frokost, lunsj og middag. Vi infor-

merer også på våre Facebook- sider. Vi
har lagt opp til en spennende uke med
konkurranser, aktiviteter, avslapping,
minikurs, utflukter og masse sosial moro
for å sikre at dette blir sommerens høydepunkt. Er det noe du lurer på, send mail
til oss på aktivuke2017@ffm.no Vi gleder
oss masse til å se deg i Spania i august.
Hilsen Aktiv Uke-komiteen 2017 ved
Ingebjørg Larsen Vogt

Tekst: Ingebjørg Larsen Vogt

S

kuespillet er en forstilling av og
om funksjonshemmede, skrevet
av Morten Lorentzen. Det handler
om to funksjonshemmede deltakere i et
realityshow i møte med storsamfunnet
der de ønsker å bli tatt på alvor. De må
kjempe mot hverdagsdiskriminering,
møte med helsevesen, arbeidsliv, byråkrati og dagliglivet generelt. Ting er satt
veldig på spissen. Gjennom satire og
sårbarhet får du en kveld som etterlater
mange inntrykk og tanker, og forhåpentligvis endrer tankene til dem som ser
på. Innslagene bygger på historier som
er sendt inn av funksjonshemmede selv,
satt sammen til en revy, og gjort om til en
teaterforestilling.

Nytt syn på seg selv
Forestillingen ble vist for publikum i
Unge funksjonshemmedes lokaler i Oslo,
og ble en suksess. Vi fikk masse oppmerksomhet, og fikk kjenne på kjendistilværelsen i form av radiointervju,
avisoppslag og opptreden på God Morgen Norge. Det krevde mye forberedelse,
og det gikk virkelig over all forventning.
Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til eller
hva jeg skulle forvente, men opplevelsene
jeg sitter igjen med er helt fantastiske.
For meg personlig ble det mer enn bare
et skuespill. Det ble en reise som handlet om aksept, forståelse, muligheter og
vennskap som både ble dannet og ble
sterkere. Jeg ble kjent med nye sider
ved meg selv. Å ha vært med på et sånt
prosjekt har forandret synet mitt på å ha
en muskelsykdom. Tidligere rømte jeg fra
det, eller skjulte det litt for dem som ikke
kjente meg, men nå har jeg akseptert at
det er en del av meg, og derfor er det bare

å brette opp armene og gjøre svakhet til
styrke. Omfavn det, og gjør det til en del
av deg!
Følg drømmen din!
Fordommer som samfunnet har om
funksjonshemmede er basert på uvitenhet. Vi mennesker er de vi er, uansett.
Derfor er det ikke viktig hva samfunnet
mener, så lenge du er fornøyd med deg
selv. For meg har det alltid vært en drøm
å spille skuespill og danse. Det har jeg
gjort nå, og vil tipse deg også om å følge
drømmene hvis det er noe du har lyst til å
gjennomføre. Forestillingen kan ikke sees
på internett, men vi er veldig interessert
i å fortsette å fremme budskapet. Så hvis
du kjenner noen som har interesse av å se
forestillingen, eller noen som trenger underholdning på et arrangement, så gi meg
beskjed. Vi tar gjerne på oss oppdrag :-)

I år blir det høstkurs!

S

tyret er veldig glade for å kunne
meddele at vi har fått midler fra
støtteordningen Herreløs Arv til
å arrangere høstkurs i år, noe vi gleder
oss veldig mye til! Vi kommer igjen til
å holde oss på Scandic Oslo Airport, og
temaet vil bli “Mestring av egen livskvalitet”.

Påmeldingsfrist: 9. oktober
Egenandel: 600,-

Hold av helgen 10.-12. november 2017,
for da ønsker vi å se DEG på kurs!

Med vennlig hilsen
Line Nordal
Leder, FFMU

Helgen vil inneholde god mat, mye latter
og fantastisk stemning – det sørger vi alle
for! Mer informasjon kommer fortløpende på FFMUs Facebookside og blogg
(ffmu.blogg.no).
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FFM på ALS-møte hos Erna Solberg
– FFM mener møter som dette er svært viktig og bidrar gjerne i det videre
arbeidet med strategien for hjernehelse, sa Tone Torp da statsministeren
inviterte til møte om hjernehelse og ALS.

I

FFMs prinsipprogram er det nedfelt at
vi jobber for ”Aktiv livshjelp” og at det
skal være ”Plass til forskjeller” i samfunnet vårt.
Tone tolket denne dagen som en støtte til
dette arbeidet, fordi økt kunnskap kan gi
økt livskvalitet. I forkant av dette møtet
hadde FFM kontaktet personer som har
ALS og ALS-teamet ved Ullevål sykehus.
Dette dannet grunnlag for våre innspill.
Det trengs økt kunnskap om hvordan
stille diagnosen tidlig.
•  Rett diagnose tidlig er viktig for å
gi rett behandling. Ventetiden fra et
legemiddel omtales på internett til
det eventuelt er godkjent for bruk i
Norge virker uendelig lang.
•  Rett behandling er mer enn medisin.
Det er bistand fra ALS-team, hjelpemidler og assistanse.
•  FFM etterlyser midler til klinisk
forskning.
•  Det er opprettet Nasjonalt ALS
nettverk. Det er med på å øke kunnskapen.
•  FFM er bekymret for økonomien i
likepersonsarbeidet etter omleggingen av regelverket.

Hva er de største kunnskapsbehovene for å gi bedre diagnostikk,
behandling og omsorg for pasienter
som rammes av ALS, MS og demens?
Diagnostikk
Tidlig sikker ALS er vanskelig å stille.
Grunnen til dette er at de elektrofysiologiske testene på nerve-muskel overgangen ikke alltid støtter den kliniske
mistanken i starten. Etter hvert utvikler
tilstanden seg og legene blir mer sikre, og
da vil også elektrofysiologiske tester bekrefte dette. Like viktige er det å samtidig
utelukke andre diagnoser som ligner på
ALS. Alle ALS-pasienter er gjennom en
omfattende utredning på sengeposten før
diagnosen stilles med sikkerhet. Dessverre må noen vente lenge fordi det er usik16
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kerhet i starten. Ut i sykdomsforløpet gir
ALS etter hvert typiske symptomer som
er lettere å diagnostisere. Det trengs økt
kunnskap om hvordan stille diagnosen
tidlig i form av gode biomarkører i for
eksempel spinalvæske eller blod eller ved
bilder (MR) som er sykdomsspesifikke
for ALS eller som støtter sannsynligheten for ALS. Dette vil hjelpe for å kunne
starte tidligere med bremsebehandling
(som for eksempel Rilutek, som er den
eneste behandlingen som er godkjent per
i dag). Det forskes mye, men foreløpig
er ingenting implementert i den kliniske
hverdagen. En tidlig ALS er vanskeligere
å stille enn MS og demens. Ved MS har
vi funn på MR, spinalvæske biomarkører
og flere andre kliniske tester som gir rask
diagnose. Det er viktig for å starte raskt
med bremsebehandling. Når det går lang
tid for å være helt sikker, kan sykdommen allerede ha ført til permanente
muskellammelser.
Behandling
FFM ønsker rask tilgang til nye medisiner og kort beslutningsvei. Ventetiden fra
et legemiddel omtales på internett til det
eventuelt er godkjent for bruk i Norge
virker uendelig lang. FFM ønsker lik
behandling i hele landet – pakkeforløp.
ALS-teamet ved Ullevål forteller: Når
pasienten har fått en sannsynlig eller
sikker ALS-diagnose, blir han fulgt opp i
ALS-teamet som består av nevrolog, ergo,
fysio, sykepleier, sosionom etc. Pasienten

får diagnosen ved Nevrologisk avdeling,
og kommer da i kontakt med ALS-teamet
på sengeposten. Etterpå kontaktes de cirka en uke etter utskrivelse og får tid hos
ALS-teamet innen en måned. Dette er et
eget sykehusspesifikt pakkeforløp som vil
være forskjellig fra avdeling til avdeling
avhengig av hvor mange pasienter som
er tilknyttet sykehuset. Prinsippet er det
samme. Per i dag er egne ALS-team den
beste behandlingen pasienten kan få. Vi
har opprettet et Nasjonalt ALS Nettverk
med årlige møter for å diskutere oppgavene til de ulike teamene og samkjøre oss
for å gi mest mulig lik behandling til alle,
uavhengig av lokalisasjon. FFM ønsker
økt kunnskap om respirasjon og hjemmerespiratorbehandling. Alle ALS-teamene
jobber tett sammen med lungeleger for
at pasienten har et organisert tilbud når
pusten svikter. Det er mange utfordringer, både etiske og medisinske, vedrørende om pasienten skal ha hjemmerespirator.
Hva skyldes kognitiv svikt hos ALS-pasienter? Påvirkning av frontallappen (svinn
av nerveceller) hos noen. Når måles den
kognitive svikten? Vi tilstreber å gjøre en
kognitiv test tidlig i sykdomsforløpet og
regelmessig senere. Siste studier viser at
opptil 30-50% av ALS pasienter utvikler
kognitiv svikt i varierende grad i forløpet.
Er respirasjonsstøtten i gang tidlig nok?
Ja, de aller fleste får god oppfølging når
respirasjonen begynner å svikte. Vi måler
spirometri hver 3. måned eller oftere ved
oppståtte pustevansker. Vi kobler inne
lungelegene tidlig i forløpet. FFM mener
det må legges stor vekt på samtaler. Alle
pasienter har regelmessige samtaler med
ALS-teamet, i tillegg kan de ta kontakt
ved behov. En psykiatrisk sykepleier
i teamet ved OUS tar seg av samtaler
med pårørende og barn. Samtaler med
psykolog er ikke etablert tilbud ved OUS,
men er noe som vårt team jobber med og
vil bedre.

Omsorg
ALS-team er viktig for ivaretakelse av
personer med ALS og deres pårørende.
Få kommuner vil ha nok kunnskap og erfaring til å gi rett omsorg til rett tid. God
kommunikasjon og raske tildelinger av
tjenester og hjelpemidler er viktig. Vanskelige samtaler både for personen med
ALS, pårørende, assistenter og helsepersonell. Ønsker som kanskje ikke innfris
er dilemmaet. FFM erfarer at personer
med ALS ønsker å bo hjemme så lenge
det er mulig. Brukers ønsker må tas med
i vurderingene slik lovverket beskriver.
Hvilken rolle bør internasjonalt
forskningssamarbeid ha for å sikre
økt kunnskap?
ALS-teamet forteller:
Det er svært viktig at vi kommer på
banen og kartlegger våre pasienter. Vi
har forskere ved avdelingen med relevant kompetanse og lyst til å starte opp
forskning ved OUS, men på grunn av
lite tid er det vanskelig å få nok tid til å
søke om eksterne midler som kan bidra
til å «kjøpe fri» tid til forskning ved ALS.
Vi har allerede etablerte kontakter med
internasjonale ALS-forskere. Tilbakemeldingen fra dem er at vi må først
kartlegge våre egne pasienter klinisk før
de er interessert i samarbeid. Kliniske
studier (medikamentell utprøving) skjer
på sykehus med etablerte ALS-team, som
vet hvilke pasienter de behandler og kan
inkludere de riktige pasientene. Ved OUS
er potensialet stort for å være en ledende
ALS-klinikk. Det er ønske om å starte
med klinisk forskning, opprettet et kvalitetsregister og biobank, og sette opp en
prospektiv studie for å studere pasientene
systematisk klinisk, med biomarkør testing og inkludert kognitiv testing. Dette
vil danne grunnlag for videre samarbeid
med andre, både nasjonalt og internasjonalt, inkludert være en aktuell klinikk for
kliniske studier/ medikamentutprøvinger.
FFM mener internasjonalt forskningsarbeid bør ha en sentral rolle når det gjelder ALS. Pasientgrunnlaget er lite i Norge
og samarbeid utenfor landegrensene er
viktig. Samarbeid vil forhåpentligvis gi
kortere ventetid før ny viten er klargjort
for norske forhold.

Forskningsfondet
for nevromuskulære
sykdommer
Erik Allums legat
for Duchennes
muskeldystrofi

Fagkveld
i Buskerud
28 FFM`ere deltok. Temaet
denne kvelden var korte
og lange reiser – og noen
av de ordningene som
finnes for oss som kan ha
ekstra utfordringer når
det gjelder transport.

T
HAR DU BEHOV
FOR PROSJEKTSTØTTE
ELLER MIDLER
TIL AKTIVITET?

Søknadsfrist
15. september
2017

Søknadsinfo på
www.ffm.no

orgunn Nikkerud fra Pasientreiser
besøkte oss, og ga god og nyttig informasjon om reiser til lege, spesialisthelsetjeneste, fysioterapi m.m. Likeperson
Ann Kristin fortalte om Ledsagerbevis.
Likeperson Synnøve informerte om TTkort-ordningen i Buskerud. Likeperson
Gro ga god informasjon om Grunnstønad fra Nav. Likeperson Jan fortalte om
assistanse ved tog- og flyreiser. Ved flere
større jernbanestasjoner kan du bestille
assistanse på stasjonen, men den må
bestilles på forhånd. Kan være nyttig også
for gående som strever med å bære bagasje. På selve toget – og inn og ut av toget
– er det konduktøren som skal hjelpe deg.
Det kom mange spørsmål og fine innspill
fra salen i løpet av kvelden, og tilbakemeldinger i etterkant tyder på at mange
fikk vite en god del om muligheter de
ikke visste om fra før. Vi avsluttet kvelden
rundt småbord med snitter og kaffe og
Synnøves hjemmebakte superkringle.
Se nyttige linker:
http://ffm.no/FYLKESLAG/Buskerud
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Årsmøte i
Oslo og Akershus

Årsmøte i
Trøndelag

25 mars avholdt FFM i Oslo og Akershus sitt årsmøte
på Anker Hotel i Oslo.

23. april hadde Foreningen for Muskelsyke i Trøndelag årsmøte på Scandic
Hell Hotell på Stjørdal.

F

ylkesforeningen dekker et stort område, og styret prøver derfor å avholde
årsmøtene i foreningen på ulike steder,
slik at alle medlemmer nås. I fjor var vi
på Steinkjer, i år ble det Stjørdal og til
neste år blir det kanskje enda lenger sør?
Det var ingen innkomne saker på
sakslista, og årsmøtet gikk radig for seg.
Foreningen har god økonomi og godt
innarbeidede aktiviteter, som medlemmene fortsatt ønsker. Årsmøtet ønsket at
styret skal fortsette å jobbe med høsttur
til Åre og pizzakvelder.
Etter valget ble det nye
styret for 2017:

P

å årsmøtet gikk vi gjennom styrets
årsberetning og regnskap for 2016,
samt budsjett og arbeidsprogram for
2017. I tillegg ble det gjennomført valg
av nytt styre. Her ble det gjenvalg av
styreleder Tor Egil Roheim og sekretær/
styremedlem Monica Ottem-Holmsten,
samt innvalg av styremedlem Linda
Melsom og varamedlem Caroline Dewson. Med dette gikk også varamedlem
Andrea Kjustad og styrmedlem Mona
Bahus ut av styret, og vi vil takke dem
for den innsatsen de har gjort i foreningen. Etter endt møte fikk vi besøk av

dokumentarfilmregissør Mari Storstein,
som holdt et foredrag hvor hun fortalte
litt om seg selv og sin bakgrunn, samt
utfordringer og muligheter hun har møtt
på gjennom utdanning og arbeidsliv som
muskelsyk. Vi fikk også en introduksjon
til hennes siste prosjekt, en serie om
funksjonshemmede barn. Dokumentarserien ferdigstilles i disse dager og vil bli
sendt på TV2. Etter foredraget ble det
en enkel buffet for de fremmøtte, samt
Mari Storstein og styret. Vi i styret takker
for fremmøtet og foredraget fra Mari, og
gleder oss til å ta fatt på et nytt år.

Minneord om Kai Fredrik Rabben
Det var med sorg vi i Erik Allums legat fikk beskjeden om at
styremedlem Kai Fredrik Rabben døde 20. mars.

H

an har vært aktiv i styret siden 2014.
På styremøtet 23. mars ventet vi på
ham, og ble straks bekymret da han ikke
kom. Han var alltid punktlig, svarte på
alle henvendelser, bare ikke denne dagen.
Vi kommer til savne hans kunnskap, lune
humor og tydelige innspill til styret. Kai
Fr. Rabben var pensjonert fra sin legestil18
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ling på Frambu, hvor han jobbet i mange
år. Fred over Kai Fredriks minne.
På vegne av styret i Erik Allums legat:
Tone I. Torp og Kristin M. Gran Rolfsnes

Leder: Guro Skjetne
Nestleder: Mette Nonseth
Kasserer: Lars Bruun
Sekretær: Anne Berit Alstad
Styremedlem: Runar Musum
1. Varamedlem: Nynke Feenstra
2. Varamedlem: Caroline Aunvik
Da årsmøtet var ferdig, kom Einar
Holand fra RO for å snakke om BPA.
Det var et interessant foredrag, og salen
deltok aktivt med spørsmål og innspill.
Dagen ble avsluttet med en aldeles nydelig lunsjbuffet i restauranten. Vi takker
de avgåtte styremedlemmene for super
innsats i året som har gått, og ser frem
mot enda ett produktivt foreningsår i
Trøndelag.

Ergoterapeut
Tone Edvardsen

SMARTE

TING
T

uristforeningen driver et omfattende arbeid for å kartlegge og
tilrettelegge hytter, aktiviteter og
turer. De har egne personer som jobber
med dette enkelte steder. Du finner mer
informasjon på nettsiden til DNT.
Vandrestav(er)
Det kan være greit å ha noe å støtte seg til
når du beveger deg på ujevnt underlag.
Her finnes det utallige varianter. Verd å
merke seg at du kan bruke høyderegulerbare eller faste staver. De første kan
lage mer lyd når du går på hardt underlag
og kan løsne i mekanismen. Undersøk
derfor litt på forhånd før du kjøper. På
stavene er det også forskjellige tupper –
alt etter hvor du skal bruke dem. Noen
har støtdemping, mens andre har harde
pigger med trinser.

Turtips
produserte ”terrengen” – da kommer du
lenger av gårde.

www.invacare.no/
Alber e-fix E35 & E36

Sykkel
Mange vil få lenger rekkevidde ved å
bruke sykkel. Det finnes et utall på markedet – en del hjelpemiddelsentraler har
en egen sykkeldag på våren, der forskjellige typer kan prøves. Det er blitt stadig
mer vanlig at folk skaffer seg elektrisk
sykkel som gir øket rekkevidde og krever
mindre kraft for å ta seg fram.

Motorisert rullestol
Det er nå flere typer elektriske rullestoler
på markedet som kan ta seg et stykke ut
på grusvei eller gode skogsveier. For noen
er det også et alternativ å kjøpe seg en
bensindrevet rullestol som den norsk-

Kajakk
Jeg kom over en tandemkajakk som kan
drives med en kombinasjon av føtter og
armer – da kan du bruke flere muskler
for å komme deg fram.

www.sunrisemedical.no/
wheeldrive

Båt
For noen er sjølivet mer å foretrekke enn
fjellet. Noen vil kunne bruke vanlig båt,
andre trenger tilrettelegging. For noen vil
en saccosekk gjøre underverker. Andre
vil kunne benytte båt som har rampe for
å komme seg ombord.
Bålkos
Med en teleskopisk pølsepinne kan
mange grille sin egen pølse på bålet.

Freewheel
Dette er ett stort forhjul som kan settes
på manuelle rullestoler for at de lettere
skal ta seg fram på varierende underlag.
Ofte er det jo de små forhjula som setter
seg fast når du prøver å bevege deg vekk
fra asfalten.
Elektriske drivhjul
For å spare krefter eller være sterk nok
når du beveger deg utenfor asfalt, kan
freewheel kombineres med drivhjul som
har motor i seg. Det finnes to hovedtyper
– en som styres av drivringene og en som
styres av joystick.

Trykkavlastende pute som
festes på kroppen
Det er en smart pute som er laget for å
beskytte baken mot sår når du aker deg
på bakken eller på annen måte beveger
deg på en slik måte at puta må henge på
kroppen. Dette er nok viktigst hvis det er
kvasse kanter som kan ødelegge huden.

www.caretec.no/
freewheel/

www.sunrisemedical.com/protector

www.handinor.no/
Kajakk Mirage Oasis tandem
www.terrengen.no

www.pionerboat.no

MUSKELNYTT nr. 2 – 2017 19

FORSKNING

FORSKNING

Ny forskning om
Myasthenia Gravis
Myasthenia Gravis (MG) er en sykdom som har muskelsvakhet som hovedsymptom. Sykdommen rammer både unge og eldre mennesker av begge
kjønn. I Norge er i dag 500-600 mennesker rammet.

M

yasthenia gravis betyr alvorlig
muskelsvakhet (myasthen =
muskelsvakhet, gravis = alvorlig). På starten av 1900-tallet var dødeligheten 80%. I dag er dødeligheten nede i
1%. Sykdommens navn passer altså ikke så
godt lenger. Ved MG kan pasienten være
sterk og uten muskelsvakhet når han er
uthvilt, mens muskelsvakheten kommer
og øker gradvis i forbindelse med aktivitet.
Alle tverrstripete muskler kan rammes.
Som oftest rammes øyemusklene først.

Tekst: Marion Boldingh
foto: UiO

En autoimmun sykdom
Sykdommen er en autoimmun sykdom, i
likhet med multippel sklerose og revmatoid artritt. Når man har en autoimmun sykdom, betyr det at kroppen ved
en feiltagelse går til angrep mot kroppens
egne celler. Ved MG blir overføring av signaler mellom nerve og muskel forhindret
av et antistoff. Det gjør at musklene svekkes. Årsakene til at sykdommen starter
er ikke kjent, men man antar at det er et
samspill mellom arv og miljø.
Funn i Norge og Nederland
Marion Boldingh har i sitt doktorgradsarbeid studert epidemiologiske og kliniske
faktorer som fører til symptomdebut, i
tillegg til livskvalitet. Arbeidet er gjennomført på nevrologisk avdeling Oslo
Universitetssykehus i samarbeid med
Leiden University Medical Center i Nederland. Det er en del av et større europeisk
samarbeid, FIGHT-MG. I samarbeid med
nevrologiske avdelinger gjennomførte
forskerne en spørreskjemaundersøkelse,
og samlet inn opplysninger fra sykehusjournaler fra alle pasienter som er diagnostisert med MG i Norge og en region i
Nederland de siste 20 årene. Totalt 1205
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pasienter deltok i studiet, i tillegg til 1038
friske norske kvinner. Dette er en av de
største populasjonsbaserte studier som er
gjennomført for MG, og det er ekstra interessant at man kan sammenlikne tallene
mellom to land i samme studie.
Delfinansiert av FFM
I denne artikkelserien presenteres
hovedfunn for artiklene i doktorgradsavhandlingen. Studien er delvis finansiert av
Foreningen for Muskelsyke. Finansieringen gjorde det mulig å dekke deler av et
utenlandsopphold, og kostnader til trykking og forsendelse av spørreskjemaer.

sammenheng med arvelige egenskaper
(for eksempel spesielle HLA-vevstyper)
som øker risikoen for å få MG, eller ulike
miljøfaktorer. Miljøfaktorer som kan
tenkes å påvirke risikoen for MG er for
eksempel røyking som åpenbart er forskjellig i Norge og Nederland. 30 % røyker
i Nederland mot ca. 20 % i Norge. Fordi
pasientene i studien kom fra et tettbefolket
område i Nederland, kan det også tenkes
at ulik grad av forurensing eller annen
yrkeseksponering kan ha betydning.
Etniske ulikheter og risiko
Den andre artikkelen omhandler innvandrere med MG. Man undersøkte om
mennesker som har flyttet på seg, for
eksempel fra Asia eller Sør-Amerika til
Nederland og Norge, endret risiko for å få
sykdommen, og om de hadde de samme
symptomene. Man fant ut at innvandrere
med MG fra Asia hadde mer brisselkreft
og oftere MG med positive antistoffer mot
MuSK enn ikke-innvandrere i både Norge
og Nederland.

Geografisk utbredelse
I undersøkelsen fant forskerne at det var
flere pasienter med MG i Nederland, og da
spesielt av subgruppene som har antistoffer mot det muskelspesifikke kinaseproteinet (MUSK) og acetylkolinreseptoren.
Denne geografiske fordelingen kan ha

Flere usikkerhetsmomenter
Studier som dette er vanskelig forskning
fordi det er mange usikkerhetsmomenter.
MG er en sjelden sykdom, så er det få innvandrere som har den. Jo færre personer
å forske på, desto vanskeligere er det å
tyde resultatene. Vi fant 55 MG-pasienter
med en annen enn norsk bakgrunn, men
problemet var at de kom i fra mange for-

skjellige land i verden. Et annet problem
er om mennesker som velger å bytte land
er representative for hele befolkningen de
kommer fra, eller om de kommer fra ulike
sosiale lag. Likevel tyder disse resultatene
på at forskjeller i arv (genetikk og etniske
forskjeller) har en viss betydning for hvordan sykdommen arter seg.
Resultatet som viste at asiatiske innvandrere med MG oftere får brisselkreft enn
andre etniske grupper, er nyttig kunnskap.
Det kan føre til at nevrologer er mer observante på risikoen for brisselkreft blant
asiatiske MG-pasienter.
MG og livskvalitet
At MG får store konsekvenser for den
enkelte pasient, er lett å forstå. Å ha MG
innebærer å leve med en kronisk sykdom
som må behandles med medisiner daglig.
Forløpet av sykdommen er uforutsigbart,
og kan lett forverres når man får andre
sykdommer slik som luftveisinfeksjoner,
i graviditet, etter operasjoner og ved bruk
av medisiner. I 2015 publiserte forskerne
en artikkel hvor de studerte livskvaliteten
til MG-pasienter i Norge. Livskvaliteten
hos disse pasientene var redusert i forhold
til den friske kontrollgruppen i Norge,
men da spesielt hos dem med sykdom
som rammet store deler av kroppen.

MG og graviditet
Den fjerde artikkelen studerte risikoen
for å utvikle MG i svangerskapet eller rett
etter nedkomsten. Resultatene viste at 18%
av yngre norske kvinner som får MG får
sine første symptomer mens de er gravide
– eller innen et halvt år etter fødselen. Det
er fem ganger mer vanlig med symptomdebut etter en fødsel, sammenlignet med
perioden før man var gravid. Risikoen er
størst hos førstegangsfødende.
Resultatene fra studien bekrefter at det
ikke finnes grunn til å fraråde kvinner
å bli gravide siden langtidsforløpet og
prognosen ikke endrer seg. Generelt sett
er graviditet og fødsel trygt hos en kvinne
som allerede har MG. Man anbefaler nøye
oppfølging av nevrolog og gynekolog
under svangerskapet. Fødselen bør skje på
sykehus, også fordi barnet kan få
symptomer av mors antistoffer.
Sykdommen rammer ikke bare yngre,
men også eldre kvinner – og menn i alle
aldre. Følgelig kan ikke svangerskap og
hormoner være de eneste risikofaktorene.
Det trengs derfor mer forskning for å
finne ut hvilke andre årsaker som medvirker til MG.

Pasientene uten symptomer eller kun
øyesymptomer oppga lik livskvalitet som
kontrollpersonene. Studien viste at redusert livskvalitet hadde sammenheng med
det å være kvinne, å ha muskelsvakhet i
flere muskelgrupper og bruk av immunsenkende medisiner som prednisolon,
imurel og andre.
Forskningen tyder på at man bør se nærmere på hvordan man kan forbedre livskvaliteten. Aktuelle faktorer å forske på er
hvordan sykmeldinger, arbeidsbelastning
og manglende tilrettelegging / omskolering kan ha innflytelse. Videre understreker resultatene at dagens medisinering
ikke er optimal for pasientene.
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LIKEPERSONSSTOFF

Internasjonal workshop
om pusteteknikker
Tekst: Tiina Andersen
og Brit Hov

W

orkshopen hadde tittelen
“Airway Clearance techniques
in neuromuscular disorders”
eller oversatt til norsk: Behandling av
sekretstagnasjon hos personer med nevromuskulær sykdom. Deltakerne representerte klinikere, forskere, pasienter og
pasientinteressegrupper og representerte
ulike yrkesgrupper og geografisk tilhørighet. Fra Norge deltok Tiina Andersen
og Brit Hov. Workshopen ble gjennomført under ledelse av Michel Toussaint
(Belgia), David Berlowitz (Australia),
Jesus Gonzalez (Frankrike) og Michelle
Chatwin (England). Øvrige deltakere var
valgt ut på grunn av ekspertise i arbeid
med forskning, klinisk virksomhet, utdanning eller politisk aktivitet rettet mot
nevromuskulær sykdom.
Teknikker for å mobilisere
Det finnes en rekke medfødte og ervervede nevromuskulære sykdommer
(NMD) som kan påvirke en persons pust
i ulik grad og på ulike stadier i livet (fra
barndom og til voksen alder). Svakheten
som rammer pustemuskulaturen kan
medføre nedsatt evne til å hoste effektivt
og fjerne slim fra lunger og luftveier på
egenhånd, noe som igjen kan føre til
gjentatte luftveisinfeksjoner og kroniske
lungeforandringer. Teknikker for å mobilisere luftveissekret sammen med ventilasjonsstøtte kan derfor være nødvendige
og viktige komponenter i omsorgen for
personer med NMD.
Ulike tilbud – variert praksis
I dag varierer tilbud og praksis mellom
ulike land, men også mellom ulike sentre
som behandler personer med NMD i
samme land. Det er også ulikt hvorvidt
de retningslinjer som er publisert, virkelig følges i praksis. Workshopen hadde
derfor til hensikt å utvikle en konsensus
22

MUSKELNYTT nr. 2 – 2017

I mars møttes 21 deltakere fra 12 land (inkludert
Australia, Europa, USA og Sør-Afrika) i Naarden,
Nederland for å delta i European Neuromuscular
Centre (ENMC)s 228. workshop.
for minste og optimale standard for
sekretmobilisering for personer med en
rekke NMD og kliniske bilder, fra barn til
voksen.
Hovedtemaer under workshopen
1. Patofysiologi ved sekretstagnasjon hos
personer med NMDs.
2. Prinsipper for behandling av luftveissekret i store og små luftveier.
3. Effekt av luftveisinfeksjon på pustemuskulaturen, lungevolum og blodgassutveksling hos personer med
NMDs.
4. Detaljert beskrivelse av alle tiltak som
er tilgjengelig ved sekretstagnasjon
hos pasienter med svakhet i pustemuskulaturen.
5. Bruksområde, behov for opplæring,
kostnader, tilgjengelighet og mulige
komplikasjoner for hver enkelt teknikk.
6. Spesifikke algoritmer (protokoller) for
behandlingsvalg ut fra kontekst, pasientens alder og evne til å samarbeide,
invasiv eller ikke-invasiv tilkobling,
svelgfunksjon og objektive målinger av
respiratorisk muskelstyrke.

Vil du helst …
Vil du helst være usynlig når du vil, eller være uovervinnelig?

J

eg har et spill jeg er veldig glad i. Jeg
tror jeg har introdusert det til mer
eller mindre alle mine venner (mer
eller mindre frivillig). Det heter "Would
you rather" (Vil du helst?). Spillet går kort

fortalt ut på å stille hverandre mer eller
mindre rare enten-eller-spørsmål. På
mange måter syntes jeg spillet er en lettbeint humoristisk versjon av dagliglivet.

7. Optimale utfallsmål for fremtidig
forskning.
Flere leveår – økt livskvalitet
Gode diskusjoner og engasjerte deltakere gjorde at målet med workshopen
ble innfridd, og det ble oppnådd en høy
grad av enighet for de endelige anbefalingene. Den endelige rapporten (som vil
bli publisert i Neuromuscular Disorders)
vil komme med praktiske anbefalinger
som kan brukes av leger, fysioterapeuter,
pasienter og deres pårørende. I tillegg vil det bli publisert en “State of the
art-artikkel” som vil omhandle de ulike
teknikker som brukes ved behandling
av sekretstagnasjon hos personer med
NMD. Publikasjonene vil kunne bidra i
kliniske settinger, og være til hjelp for å
identifisere områder for bør prioriteres
i forskning. Ved å optimalisere behandlingen av sekretstagnasjon hos personer
med NMD håper vi å kunne bidra til å
redusere antall lunge- og luftveisinfeksjoner som krever sykehusinnleggelse og
invasive tilnærminger, slik at personer
med NMD over hele verden får flere
leveår med økt livskvalitet.

Vil du helst kun ha på deg klær av sennepsfarget kordfløyel eller oransje nylon?

Å

leve et liv består av å ta valg. Hele
tida. Ikke alle er store, livsavgjørende valg, noen handler om små
ting, om du vil ha hvitost eller syltetøy
på brødskiva. Ikke alt føles som et valg,
noen morgener går alt på automatikk, og

det blir gulost uansett. Andre ganger kan
alt føles som dype filosofiske spørsmål
om livet, universet og alt (og da kan jeg
garantere at kjøleskapet virker tomt, selv
om du handlet i går).

Vil du helst puste som Darth Vader eller snakke som Yoda?

L

ever du med en muskelsykdom, får
du noen ekstra spørsmål å forholde
deg til. Energi må balanseres, og
oppgaver må prioriteres. Venner og
aktiviteter velges og prioriteres etter hvor

Vil du helst at bussen alltid kommer til bussholdeplassen i
det du kommer dit, eller aldri miste lommeboka igjen?

H

eldigvis finnes det ordninger
som kan hjelpe, slik at energi
kan spares til det som er viktig i
livet ditt:

Å leve

Tekst og foto: ian melsom

mye energi du har til overs. Det er ikke
alltid valg som er lette å ta, så av og til
blir de tatt for oss, når kroppen til slutt
sier nei.

Om Likepersonsaktiviteter
skriver Bufetat:
§ 7 Likepersonsaktiviteter:
”Med likepersonskurs menes en
tidsavgrenset aktivitet med pedagogisk innhold. Det gis poeng per
dag kurset gjennomføres, jf. § 11.
En kursdag må ha en varighet på
minst 2 ganger 45 minutter med
minimum 5 deltakere inklusive
kursleder.
Med samtalegruppe og aktivitetsgruppe menes en tidsavgrenset
og temabasert samling ledet av en
likeperson. Det gis poeng pr. dag
samtalegruppen møtes og aktiviteten gjennomføres.”
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DIAGNOSE

Tekster av gode skrivere
FFM kjørte skrivekurs for seks
voksne medlemmer en langhelg
helt i slutten av oktober i Oslo.
Vibeke Aars-Nicolaysen (f. 1945)
har muskeldystrofi, type Limb
Girdle, og deltok på skrivekurset.
Her er en av tekstene hun leverte.

Universelt Utformet?
Tekst: Vibeke Aars-Nicolaysen
foto: bernt roald nilsen

E

Jeg har valgt en ytterliggående løsning.
Fordi jeg har en progredierende muskelsykdom, vet jeg ikke når jeg må ha hjelp
ut av sengen, inn på badet, påkledning,
hjelp til å spise. Det er et når, ikke et hvis.
Men for mange er det å få behov for litt
bredere dører, litt enklere snuplass et
hvis, ikke et når. Universell utforming
prøver å ta tak i både hvis og når. Krav
om heis gjør oss ikke til puddinger – det
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– Samarbeid er
alfa og omega
– Brukerne våre trenger sammensatte helsetjenester. Sjeldne diagnoser
må både ha tilhørighet til primær- og spesialisthelsetjenesten.

Universelt utformet? Ja, det tror jeg i grunnen
at jeg er. Passe høy, passe tykk, passe gammel,
passe gråhåret. Jeg glir inn. Det vil si, jeg ruller
inn. Det eneste som ikke er universelt utformet
på meg er at jeg sitter i rullestol.
tter at loven om universell utforming ble vedtatt, har det kommet
en del påstander om hvor dyrt
det blir å bygge etter disse reglene. Ikke
hvor dyrt det blir, egentlig, men hvor
mye dyrere. Dyrere enn hva? Krav om
ventilasjon blir akseptert, det er jo bra
med frisk luft. Kravet om brannsikring
beskytter oss. Merkostnader i forbindelse
med dette blir sjelden diskutert. Det blir
liksom kravene for oss funksjonshemmede som blir den reelle merkostnaden.
Det er ikke så mange grep som skal til for
at man kan leve godt med barn i barnevogn, bein i gips, arm i fatle, plass til en
dusjstol på badet når balansen blir dårlig,
plass for en rullator, en gåstol. Plass til en
rullestol. En døråpner.
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Petter Schandl Sanaker:

P

etter Schandl Sanaker er opptatt av
samarbeid til beste for brukerne.
Når sjeldenhet får tilhørighet til
spesialisthelsetjenesten, kan det bli en
sovepute for primærhelsetjenesten. Det
er svært viktig at begge parter finner sin
rolle i dette samarbeidet, ifølge overlegen
på Nevrologisk avdeling på Haukeland
sykehus.

er også krav om trapp, og det er valgfritt
å bruke den. Heisrommet ligger ved
siden av. Godt tilgjengelig for både rullatorer, rullestoler, flyttefolk, barnevogner,
bårer og pizzabud.
Da jeg kjøpte leilighet, var huset bare på
tegnebrettet. Med tilskudd fra Husbanken om tilrettelegging av bolig for
funksjonshemmede kunne jeg ta kontakt
med arkitekt og byggherre og få en leilighet som passer for meg nå og til jeg ikke
har lyst å være alene med meg selv lenger.
Jeg har valgt å være løsningsorientert.
Det betyr at jeg nå – som funksjonshemmet pensjonist – har en leilighet som kan
være min bolig i lang tid. Dette er jo en
god løsning for samfunnet, ikke sant?
Det at jeg velger å stelle eget hus og kalle
det for trening, sparer også samfunnet for
utgifter til hjemmehjelp, også det at jeg
har fått et tilrettelagt hev/senk kjøkken
hvor jeg selv kan koke egen mat, stående,
sittende – ja, nesten liggende.
Jeg kaller ikke slik tilrettelegging for
merkostnader. Jeg kaller det samfunnsøkonomi.

Tekst: bernt roald nilsen
foto: privat

Målrettet funksjonsvurdering
– Spesialisthelsetjenestene er gode,
og kan bli enda bedre på det som for
eksempel har med diagnostikk, klinisk
utredning, muskelbiopsi og genetikk
å gjøre. Dessuten kan også tverrfaglig
personale få erfaring med mer målrettede
funksjonsvurderinger enn det de vil få i
primærhelsetjenesten. De vet da hva man
skal se etter, hva brukerne sliter med og
hva slags trening og behandling som bør
anbefales. Et godt eksempel er sosionomen, som kan bidra med veiledning for
Nav i forhold til hvilken type og mengde
arbeid som er best for den enkelte bruker,
sier Schandl Sanaker.
Kvalifisert hjelp i hjemmemiljø
La oss tenke oss en pasient som har fått
diagnosen Dystrofia myotonica type2,
og har tungt fysisk arbeid på kjølelager.
Tilstanden medfører kraftsvekkelse, stivhet, smerter og generell tretthet. I et slikt
tilfelle har spesialisthelsetjenesten forutsetninger for å skildre pasientens daglige
situasjon fyllestgjørende, men brukeren
må hjelpes der han bor. Han trenger
tilpasset trening, gjerne i varmtvannsbasseng, tilrettelagt fysio- og ergoterapi

og en tilpasset arbeidssituasjon. Det må
være god organisering lokalt, en ansvarsgruppe med koordinator, og fastlegen må
involveres, ifølge Schandl Sanaker.
Kompetansesentra som veileder
– Når vi engasjerer oss i den enkelte
brukeren, ser vi tendenser til at ansvaret
glir over til spesialisthelsetjenesten, og
slik skal det ikke være. Fastlegen må på
banen, mens vi og de andre spesialavdelingene ved større sykehus, og spesielt
kompetansesentrene i Oslo og Tromsø
kan fungere som veiledere med hensyn
til oppgavene jeg tidligere listet opp. Som
muskelsyk må du aldri gi opp, aldri slå
deg til ro med at tilstanden er så sjelden
at du ikke kan hjelpes i hjemmemiljøet.
Det er fullt mulig dersom de involverte
samarbeider.
Tilpasset trening er positivt
– Spørsmålet om effekten av trening er
et stadig tilbakevendende tema for alle
muskelsyke. Vi vet at trening ikke stopper
utviklingen av sykdommen, men har nå
dokumentasjon på at det bidrar til å vedlikeholde det potensialet du til en hver
tid har når du er rammet av en muskelsykdom. Før var vi redde for at trening
skulle skade musklene, men systematiske
studier viser at det ikke er tilfelle.
Muskelsykdommer rammer ulike
muskler selektivt, og fysisk inaktivitet
bidrar til at nabomusklene som ikke er
rammet, også svekkes. Tilpasset fysisk
aktivitet er positivt for muskelsyke, fastslår Petter Schandl Sanaker.
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Nytt&Nyttig

Nytt&Nyttig

Segway blir
sykkel?

Hvakanhjelpe.no

O

er er en god nyhet til deg som
ønsker å bruke en Segway eller en
annen ståhjuling som hjelpemiddel: Samferdselsdepartementet vil at slike fremkomstmidler skal klassifiseres som sykkel. Samme endring foreslås for elektriske
sparkesykler. Det betyr blant annet at det
ikke vil stilles krav om null i promille,
bare at du utviser aktsomhet. Doningene
må heller ikke registreres, godkjennes eller forsikres. 16-årsgrensen forsvinner, og
kanskje viktigst: Ståhjulinger kan brukes
lovlig der andre fotgjengere og syklister
ferdes. I dag er ståhjulinger klassifisert
som motorvogn.
Flere produsenter
bruker den selvbalanserende teknoloFoto: Colourbox
gien i varianter der
du sitter i stedet for
å stå når du kjører.
Kilde: Handikapnytt

Lærebøker
for alle

F

rem til nå har digitale læremidler for
skolen hatt unntak fra lovkravet om
universell utforming. Men nå varsler regjeringen at den vil fremme et lovforslag
som gjør at også disse dataverktøyene
skal kunne brukes av alle, skriver
Utdanningsnytt.no.
Kilde: Handikapnytt

Foto: Wikipedia

Trump stengte
infoside

E

tter at Trump overtok som president,
forsvant all informasjon om funksjonshemmedes rettigheter fra nettsidene
til Det hvite hus. Under Obama fantes en
side på nettstedet med informasjon om
nasjonal politikk overfor personer med
nedsatt funksjonsevne. Avisen Washington Post skriver: ”Å arkivere sider fra
tidligere administrasjon er vanlig praksis.
Det er også vanlig at sidene bygges om
når administrasjonene skifter. Det nye
webteamet har ikke erstattet informasjonen om nedsatt funksjonsevne på
den nye siden.” Avisen viser også til at
Trump ikke berørte funksjonshemmedes
rettigheter i det hele tatt i sin valgkamp.
Den eneste gangen han var i nærheten av
temaet, var da han apet etter og gjorde
narr av den kjente New York Times-reporteren Serge Kovaleski som har AMC.
Kilde: Handikapnytt

Sanoﬁ Genzyme støtter
forskning for fremskritt
innenfor sjeldne lidelser
som Pompe sykdom
sanofi-aventis Norge AS · Prof. Kohtsvei 5-17 · 1366 Lysaker, Norway
Tel: +47 67 10 71 00 · www.genzyme.no
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Brukerkurs for
deg med SMA
Det blir kurs om Spinal muskelatrofi I og II, spinal muskelatrofi med
respiratorisk distress og kongenital
muskeldystrofi på Frambu i oktober.

K

urset er et brukerkurs, og holdes på
Frambu i perioden 16.-20. oktober. Målgruppe er barn og unge (0-18
år) med diagnose og deres familie og
tjenesteytere. Kursets målsetting er å styrke deltakernes kunnskap om diagnose,
tverrfaglig oppfølging og behandling, og
hvordan fremme god helse og livskvalitet.
Spørsmål kan rettes til faglig koordinator Kaja Giltvedt (kgi@frambu.no) eller
adm. koordinator Elin Bredesen (kurs@
frambu.no). Telefon til Frambu er 64 85
60 00. Påmeldingsfrist er 11. august.

GZNO.MYOZ.16.01.0004

H

slo kommune har nå lansert nettsiden hvakanhjelpe.no der du kan
finne teknologi og produkter som skal
gjøre hverdagen enklere. Det er et tiltak i
regjeringens handlingsplan for universell
utforming, der økt bruk og satsing på
IKT og velferdsteknologi er sentralt. På
sikt planlegges en nasjonal nettside. På
nettsiden finner du blant annet informasjon om automatiske lys, mobiltelefoner
enkle i bruk, fjernkontroller, komfyrvakt, dispensere som minner deg på å ta
medisinen og apper som gjør telefonen
mer praktisk og brukervennlig. Nettsiden
veileder også deg som skal kontakte Nav
for å søke om hjelpemidler.
Kilde: Handikapnytt

Lærings- og
Frambu-kurs 4.-8.9:
mestringskurs Muskel-dystrofier og
i Periodisk
spinal muskelatrofi III
Paralyse

N

evromuskulært kompetansesenter
(NMK) arrangerer 26.-27. oktober
2017 et lærings- og mestringskurs (LMSkurs) i Periodisk paralyse. Kurset er en
del av NMK-samarbeidet og et samarbeid
med Lærings- og mestringssenteret i
Tromsø. NB!: Påmeldingsfrist: 15. juni.
Målgruppe: Voksne personer med
diagnose og deres pårørende.
Sted: Pingvinhotellet på UNN Tromsø.
Deltakerne skal være henvist av lege, det
gjelder både personer med diagnose og
deres pårørende. Etter henvisning av lege
og innsendt påmeldingsskjema vil man
motta et innkallingsbrev. Det er viktig at
legen er oppmerksom på at man henviser
til et brukeropplæringskurs på et nasjonalt kompetansesenter (NMK).
Se Pasientreiseforskriften§1.d

M

ålgruppen for kurset er barn og
ungdom i alderen 0-16 år med
diagnose og deres familier og tjenesteytere. Det legges til rette for erfaringsutveksling om å leve med en sjelden
muskeldystrofi eller SMA III.
NB!: Søknadsfrist: 16. juni.
Aktuelle diagnoser:
•  Beckers muskeldystrofi
•  Duchennes muskeldystrofi
•  Dystrofia myotonika
•  Emery-Dreyfuss muskeldystrofi
•  Fascio-scapulo-humeral
muskeldystrofi
•  Limb-girdle muskeldystrofi
•  Spinal muskelatrofi III

Ingen IA-effekt

Kostnader: – Innkallingsbrevet legges
til grunn overfor Pasientreiser, som da
bestiller reisen. Kostnader etter gjeldende
takster hos Pasientreiser.

Har du spørsmål?
Faglig koordinator:
Solvor Sandvik Skaar (sss@frambu.no)
Administrativ koordinator:
Elin Bredesen (kurs@frambu.no)
Mer info og søknadsskjema:
frambu.no

Læringsportalen
www.sjelden.no
Læringsportalen Sjelden.no eies av
Nasjonal kompetansetjeneste for
sjeldne diagnoser, og skal bli en
viktig ressurs for fagpersoner og
tjenesteytere som har behov for
kunnskap om sjeldne diagnoser.

– NMK har lagt inn reservasjon på
hotellrom til kr. 995,- pr natt, inkludert
frokost. Av dette refunderer Pasientreiser etter gjeldende satser ca. kr. 550,- pr
døgn. Tilreisende må påregne to netter.
Du betaler for hotellet i første omgang,
for senere å få refusjon fra Pasientreiser.
Du står fritt i valg av overnattingssted.
– Deltaker betaler egenandel for kurset,
pr i dag kr. 345,-. De som har frikort går
gratis. Pårørende innkalt sammen med
pasient betaler ikke egenandel. Felles
egenandel for pasient/første pårørende.
– Dersom du/dere ikke møter til avtalt
brukeropplæringskurs, eller melder forfall senere enn 24 timer i forkant, vil du
motta et gebyr på kr. 690,- for ubenyttet
opplæringstilbud.
– NMK dekker lunsj begge dager og
middag første dag (drikke betales av den
enkelte).

Målgruppe: Barn og ungdom i alderen 0-16 år med diagnose og deres
familier og tjenesteytere.
Kursets målsetning: Å formidle
oppdatert kunnskap om diagnosene
og tilrettelegging i barnehage/skole og
fritid. Det legges til rette for erfaringsutveksling om å leve med en sjelden
muskeldystrofi eller SMA III.

F
Foto: Colourbox

O

rdningen med Inkluderende Arbeidsliv (IA) hadde som ett av tre
hovedmål å få flere funksjonshemmede i
arbeid. Men nå viser evalueringsrapporter at ordningen ikke har hatt noen slik
effekt. Det skriver magasinet Velferd. Tall
fra Statistisk Sentralbyrå viser at sysselsettingsgraden blant funksjonshemmede
har sunket fra 46 % i 2002 til 44 % i fjor.
Kilde: Handikapnytt

agpersoner og tjenesteytere er en
sammensatt målgruppe med ulike
kunnskapsbehov. Kurs og læringsressurser på Sjelden.no utvikles derfor med
det mål å tilby skreddersydd kunnskap til
hver enkelt målgruppe. Temaene spenner
fra kunnskap om de enkelte diagnoser
og tilrettelegging i skole og barnehage,
til medisinske prosedyrer og behandling.
Innholdet i læringsportalen gjennomgår
faglig og redaksjonell kvalitetssikring.
Kurs og læringsressurser velges ut etter
kriterier om relevans i forhold til den enkelte sjeldne diagnosen – og den enkelte
målgruppes kunnskapsbehov. Portalen er
under utvikling.
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NMK-samarbeidet

Har du vinger
som bærer?

På tampen
Ny spørreundersøkelse:

Ungdom – si
din mening!

Matpakken min!
Jeg heter Isabel Revheim og kommer fra Sotra
utenfor Bergen. Jeg er 8 ½ år og har SMA. Det er
ikke så lett for meg å tygge hard mat.

Regjeringen har lansert
sin første ungdomshelsestrategi. Strategien skal
hjelpe ungdom å mestre
sine egne utfordringer og
leve gode liv.

Overgangen fra barn til voksen
er utfordrende for de fleste.
Navlesnorer skal brytes, du skal
prøve å stå på egne bein og ta
ansvar for egne handlinger,
synspunkter og egen helse.
Irene Lund, senterleder NMK

H

er er noe av det jeg liker best
i matpakken:

Tekst: Jorun Willumsen,
kommunikasjonsrådgiver, NMK

Tekst: Irene Lund, senterleder NMK

D

u har rett til å bestemme over
egen situasjon, gjøre dumme valg
– så vel som kloke valg. Denne
perioden er tøff for foreldre og voksne
barn. Barna våre er jo barna våre hele
livet! Vi ønsker bare det beste for dem
hele tiden. På den andre siden kan det
være slitsomt med så mye omsorg når
du er mer opptatt av å endelig kunne bestemme sjøl. Ryggmargsbrokkforeningen
tok utfordringen, og laget et opplegg som
kan bidra i prosessen: ”Gi meg vinger
som bærer!”
God kommunikasjon
Det kan være vanskelig for kua å huske
at hun var kalv en gang, og det er umulig
å vite hvordan det er å være ung nå, når
du var ung før mobiltelefonen kom til
Norge. Dette er utfordringer vi må finne
ut av ved å lytte til hverandre, og prøve å
forstå. Kommunikasjon er når budskap
sendes ut, mottas og blir forstått. God
kommunikasjon er toveisprosess mellom
likeverdige parter. Det krever at sender
og mottaker er innstilt på å lære av hverandre. Da er det kjempebra at Ryggmargsbrokkforeningen har laget et kunnskapsgrunnlag som kan hjelpe foreldre og
ungdom så overgangen til voksenlivet
kan planlegges og forberedes.
Trene på selvstendighet
Frambu har arrangert et fagkurs om
overgangen fra barn til voksen. Kurset ble
planlagt av NMK-samarbeidet fordi alle
tre enhetene ser behov for å gjøre noe på
dette feltet. Det er alltid mye å lære av å
lytte til brukere med egen erfaring. Line
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Nordal og Gabriel Wilhelmsen Hoff gjorde en veldig god jobb med å synliggjøre
hvor utfordringene i tjenesteapparatet ligger. Deres eksempler viser at det er
viktig at de unge trener på selvstendighet
i ungdomstiden. Brukerstyrt personlig assistanse bør komme inn i bildet,
slik at ungdom venner seg til at det ikke
alltid skal være mamma eller pappa som
hjelper til.
Europeisk undersøkelse
En undersøkelse fra 20141 viser hvordan
voksne (over 18 år) med Duchenne muskeldystrofi opplever tverrfaglig oppfølging og livskvalitet i forhold til kjente,
medisinske utfordringer som møter guttene i voksen alder. Spørreundersøkelsen
ble gjort i ulike land i Europa, men Norge
var ikke med. Derimot var Danmark,
Storbritannia og Tyskland med (VestEuropa), og Bulgaria, Ungarn, Polen,
Tsjekkia representerte Øst-Europa. I
Danmark bodde 60% av dem som deltok
i undersøkelsen i egen bolig. I Øst-Europa gjorde ingen det. Det danske velferdssamfunnet gjør at folk kan ha egen bolig
med nødvendig hjelp og leve selvstendige
liv. Forutsetningen er god medisinsk oppfølging så du kan forebygge livstruende
sykdommer. Det hadde vært spennende
om noen ville gjøre en tilsvarende undersøkelse i Norge.
1) Adult care for Duchenne muscular dystrophy in
the UK. Rodger, S., Woods, K.L., Bladen, C.L.,
Stringer, A., Vry, J., Gramsch, K., Kirschener,
J., Thompson, R., Bushby, K., Lochmüller, H. J
Neurol (2015) 262:629-641

U

ngdom vet selv best hva som
skal til for at de skal få bedre
helse og livsvilkår, forutsatt at
de har tilgang til relevant og nødvendig
informasjon om egen sykdom/funksjonshemming. Reell deltakelse forutsetter at
barn og unge tidlig får muligheter til, og
erfaringer med å fremme egne meninger.
Over¬gangen mellom å være barn og bli
voksen er en krevende tid, der ungdom
gradvis selv må ta ansvar for oppfølging
av egen helse.
Fragmentert helsevesen
Mange kommer fra et helsevesen med
skreddersydde tverrfaglige tjenester til et
uoversiktlig, fragmentert helsevesen. Helsevesenet må ved å lytte til ungdommens
råd, tilrettelegge tilbud som kan ivareta
ungdommens helsetilbud i den krevende
ungdomstiden. Tilgang på riktig informasjon og informasjonskanaler blir da
svært viktig.
Ny spørreundersøkelse
Kompetansesentrene ønsker å tilby informasjonskanaler der ungdommene er for
å spre oppdatert, relevant kunnskap som
gjør dem i stand til å ta rette helserelaterte valg. NMK-samarbeidet er i gang med
å utarbeide en spørreundersøkelse for å
bli bedre på målrettet kommunikasjon.
I den forbindelse inviterer vi ungdommer til å svare på spørreundersøkelsen
og si sin mening. Et godt helsevesen for
ungdom blir til der det er kommunikasjon med målgruppene når tjenestene
utformes. Vi håper mange unge svarer på
undersøkelsen.

”

Det aller beste
er pizzasnurrer

•  finraspet gulrot eller eple
•  agurk, bær eller frukt i tynne skiver
•  oppskjært wienerpølse
•  middagsrester
•  yoghurt og cheerios/frokostblanding
•  grove vafler eller pannekaker med litt
mandelmel
•  grove pizzanurrer
•  vitaminbjørn (fordi de smaker så godt)
•  smoothie av frosne bær, fun light
bringebærsaft/melk/yoghurt/kokosmelk, havregryn og nøtter
•  kokt brokkoli eller gulrøtter
•  tynn brødskive uten skorpe med
baconost eller peanøttsmør
•  små bokser med leverpostei eller
makrell i tomat jeg kan spise med skje
•  små poser med tørket smoothie eller
bær fra barnemathylla på butikken
•  noen salte cashewnøtter (de er myke
nok for meg å tygge)
•  ferdigkjøpt smoothie i små poser
•  riskaker med salt
•  havregrynsgrøt med rosiner i
matpakketermos

Lure tips fra mamma:
•  lage matpakken
kvelden før
•  om du ikke kan tygge nøtter, kan du få i deg nøtter
ved å kjøre de i blender
eller bruke ferdigkjøpt
nøttemel. Mel av nøtter
kan brukes i det meste
av mat, men passer best
i smoothie, bakverk eller
vafler/pannekaker.
•  legge mat i matboksen
som ikke tar så lang tid å
spise, slik at du rekker å
spise deg mett på samme

tid som resten av klassekameratene.
•  legge mat i matpakken
som minsker faren for å
svelge vrangt. Selv om du
kan tygge skorper, trenger
du ikke gjøre det på skolen.
•  lurt å spise frukt og grønt
til hvert måltid så du
unngår ensidig kosthold.
•  om du må ta hensyn til
energiinnhold i maten, kan
du likevel lage en spennende matpakke.
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FFM omfatter følgende 
nevromuskulære 
sykdommer:
Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-girdle
(scapulopeoneal og scapulohumeral),
facioscapulo-humeral-type, congenitt
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi,
distal muskeldystrofi, Emery-Dreifuss
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 sclerose (ALS). De spinale
muskelatrofiene (SMA) type 1, 2 og 3.
Sykdommer ved overgangen
nerve-muskel
Myasthenia gravis, LEMS
(Lambert-Eaton Myasthenic Syndrom)
Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

Tillitsvalgte i Foreningen for muskelsyke
Bli medlem i FFM!
Du får:
•  Informasjon om muskelsykdommer
generelt og om din diagnose spesielt.
•  Tidskriftet Muskelnytt med nyttig informasjon 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.

Vi er takknemlige for
alle gaver til FFM og
Forskningsfondet.
Gaver til FFM
Gaver til foreningen er
kjærkomne bidrag til
arbeidet vårt.

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

Gaver til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
Like kjærkomment er
gaver til Forskningsfondet.
Gavene innbetales til konto
1600.47.91197.
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Medlemskategorier (2016):
•  Hovedmedlem kr 350,•  Studenter/institusjonsbeboere halv pris
•  Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr 50,•  Støttemedlem kr 375,•  Abonnement kr 400,-

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

Nestleder:
Vibeke Aars-Nicolaysen
Tlf.: 988 94 163
E-post: vib-aars@online.no

Likepersonsleder:
Guro Skjetne

Økonomiansvarlig:
Lars Bruun
Tlf.: 913 42 595
E-post: lars.bruun@ntebb.no
Landsstudiekontakt:
Johnny G. Johansen
Tlf.: 452 25 531
E-post: johgut@online.no
Interessepolitisk talsperson:
Laila Bakke
Tlf.: 419 09 938
E-post: laila1bakke@gmail.com

Gi en gave!

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.

30

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.

Leder:
Tone I. Torp
Tlf.: 951 64 848
E-post: tone.torp@ffm.no

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

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

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

Likepersonsutvalget

Sentralstyret

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

Skattefradrag for gaver
Ønsker du skattefradrag
må du oppgi fødselsnummeret ditt. Økonomiske
bidrag til FFM kan føres
som fradrag på selvangivelsen. 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 sykdommer, Fekjan 7,
1394 Nesbru.
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. Innbetalingen merkes med
avdødes navn og navn og
adresse til pårørende.
Små og store gaver er
viktige. Gaver kan gis
til konkrete formål eller
spesifikke forskningsområder.
Ta kontakt med oss for
informasjon,
telefonnr.: 411 90 702,
e-post: ffm@ffm.no og
fondet@ffm.no.

Styremedlem:
Annie Aune
Tlf.: 900 61 651
E-post: annieo@online.no
Likepersonsleder:
Guro Skjetne
Tlf.: 992 47 796
E-post: gskjetne@
hotmail.com
FFMUs representant:
Line Lillebø Nordal
Tlf.: 902 91 125
E-post:
linenordal22@gmail.com
Varamedlem:
Lise Connelly
Tlf.: 920 32 088
E-post: lise@connelly.no
Varamedlem:
Svenn-Olav Frogner
Tlf.: 938 45 882
E-post: svenno81@gmail.com
Varamedlem:
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201
E-post: g@granheim.org

Kontaktinfo: lpu@ffm.no
Ring eventuelt kontoret til FFM: 411 90 702

Medlem:
Laila Bakke

Medlem:
Ian Melsom

Medlem:
Tore Ødegård

Kontrollkomité – Kontaktinfo: kontroll@ffm.no
Leder: Asbjørn Gausdal

1.medlem: Aud Jorun Løvehaug

2.medlem: Viggo Gangstad

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom
Leder:
Line Nordal
Tlf.: 902 91 125
E-post:
linenordal22@gmail.com
Nestleder:
Kine Lyngås
Tlf.: 918 83 587
E-post: 93kinel@gmail.com
Økonomiansvarlig:
Karin Margrethe Dons
Ranhoff
Tlf.: 901 71 263
E-post:
karinranhoff@gmail.com

Valgkomiteen:

1. styremedlem:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
2. styremedlem:
Alina Fismen Bjerkli
Tlf.: 454 38 527
E-post: souvraya@gmail.com

Leder:
Kristoffer Pedersen Brede
Medlem:
Gabriel Wilhelmsen Hoff

3. styremedlem:
Rebecca Harcourt
Tlf.: 980 01 452
Varamedlem:
Mulan Friis

Fylkesforeningene
FFM i Agder
Syvert Skagestad
Marviksveien 36
4631 Kristiansand
Tlf.: 38 04 81 96
Epost: syskage@online.no

FFM i Møre og Romsdal
Bjarthild Slagnes
6146 Åheim
Tlf.: 991 26 115
E-post: sslagne@online.no

FFM i Buskerud
Gro Wold Kristiansen
Storgata 6
3050 Mjøndalen
Tlf.: 908 81 793
E-post: buskerud@ffm.no

FFM i Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 H, leil. 408
8009 Bodø
Tlf.: 958 07 078
E-post:
inger.sydnes@outlook.com

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

FFM i Oslo og Akershus
Tor Egil Roheim
Rolf Hofmos gate 13C
0655 Oslo
Tlf.: 971 76 206
E-post: ffm.oslo.akershus@
gmail.com

FFM i Hordaland,
Sogn og Fjordane
Ingeleiv Haugen
Stadionveien 19A
5162 Laksevåg
Tlf.: 901 67 626
E-post: ffm.hordaland.
sognogfjordane@gmail.com

FFM i Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.: 926 35 901
E-post: kari.bjerketvedt@
hotmail.com

FFM i Troms og Finnmark
Kontakt FFM sentralt.
FFM i Trøndelag
Guro Skjetne
Gamle Kongevei 20A
7604 Levanger
Tlf.: 992 47 796
Epost: gskjetne@hotmail.com
FFM i Vestfold
Jørund Lothe
3085 Holmestrand
Tlf.: 954 93 802
E-post: joe.lothe@gmail.com
FFM i Østfold
Herman Holthe
Industriveien 18
1614 Fredrikstad
Tlf.: 457 69 936
E-post:
Hermanholthe@gmail.com
FFM i Rogaland
Eli Eikje
Osebergveien 13
4028 Stavanger
Tlf.: 902 60 690
E-post: el.ei@online.no

Foto: Colourbox
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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

human-care.no

Brukerstyrt
personlig
assistanse.
Helt enkelt.

Kontakt oss på telefon 950 43 000

eller bpa@human-care.no så forteller vi deg mer om
hvordan vi kan hjelpe deg med brukerstyrt personlig
assistanse.

Human Care Assistanse AS | Strandveien 35 | 1366 Lysaker

Human Care

