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Kjære medlemmer og lesere

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. 

Line Wåler
Informasjons- og  
kommunikasjonsmedarbeider

Telefon: 957 43 307

Telefontid:  
Man. til ons., kl. 11–17

E-post:
line.waaler@ffm.no

Unni Tangerud
Regnskap og medlemsregister

Telefon: 403 29 009

Telefontid:
Man., ons., tors. kl. 9–15

E-post:
unni.tangerud@ffm.no

Kristin M. Gran Rolfsnes
Forskningsfondet/ 
Erik Allums Legat

Telefon: 413 14 046

Telefontid: Tors. 9–15

E-post: fondet@ffm.no

Tollef Ladehaug
Prosjekt- og  
organisasjonsrådgiver

Telefon: 411 90 702 
Telefontid: Man. til fre. 9–15

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

Ta gjerne kontakt med  
FFM-kontorets ansatte

FFM sprer kunnskap om  
muskelsykdommer og  

muskelsykes livssituasjon, medvirker til 
bedre behandlingsmuligheter og støtter 
forskning omkring muskelsykdommer. 
Foreningen er med i Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) og har søster-
organisasjoner i en rekke land. 

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

Foreningen for Muskelsyke

Fekjan 7, 1394 Nesbru
Tlf: 411 90 702
E-post: ffm@ffm.no
Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042

FFM er 35 år i år. Det fyller meg med tanker om tiden som har vært og alle jeg har 
møtt.

Min historie i FFM startet i Agder i 1989. Før jeg reiste til stiftelsesmøte tenkte jeg: 
”Ikke skal jeg være med i en forening som bare snakker om sykdom og klager på alt.” 
Jeg tok skammelig feil. De jeg traff var positive og delte sine erfaringer. Jeg ble glad.  
Fra den dagen har folka i FFM betydd veldig mye for meg. 

Slik husker jeg Landsmøtet i Ålesund i 1994. Jeg ble valgt til medlem i sentralstyret. 
Som ganske forsiktig sørlending husker jeg godt ”Trønderbenken”. En gjeng kjekke 
unge mannfolk med meningers mot. Det var vanskelig å følge med i raske ordveks-
linger og mange dokumenter. Sånn er det vel å være ny. I tillegg til høy temperatur i 
diskusjonene gikk brannalarmen midt på natta. Alle måtte ut. Falsk alarm. Husker du?

Hvordan har diagnoseutviklingen vært? Her er min historie. I 1979 fikk jeg diagnosen 
Muskeldystrofi. Det var en lettelse, for jeg visste jo at noe var galt. Muskeldystrofi var 
en ganske stor sekkediagnose. På 1990-tallet fikk jeg diagnosen Limb Girdle. En litt 
mindre sekk med diagnoser. Siste gang en muskelbiopsi ble analysert, på 2000-tallet, 
fikk jeg diagnosen Limb Girdle, type 2 E. Tror ikke det er blitt en sekk ennå. Nå vet 
eksperter i inn- og utland at det finns type 1 og 2 og nesten hele alfabetet med Limb 
Girdle-diagnoser. 

Å fortelle historier er å være litt i fortiden, i minner om gleder og sorger. Å fortelle  
historier er å huske alt og alle som har betydd mye. Ved å lytte til hverandre blir vi 
bedre kjent. 

Har du en historie å dele med oss? 

Send den til ffm@ffm.no eller i posten. Vi deler gjerne historier i Muskelnytt og på 
nettet.

Tone I. Torp
Leder i FFM
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Barn med funksjonsnedsettelser:

Har stor  
aktivitetsglede

Barn med funksjonsnedsettelser er som barn flest når det 
gjelder fysisk aktivitet. De liker å bevege seg. Et habilite-
ringsopphold kan stimulere nettopp den gleden.

En ny doktorgradsstudie om barn med 
funksjonsnedsettelser og fysisk aktivitet 
slår fast at aktivitetsgleden til barn med 

funksjonsnedsettelser er stor. Den slår hull på 
myten om at de ikke er aktive, og det unike er at 
barnas stemme er medvirkende både ved plan-
legging og gjennomføring av studien. Studien 
viser hvilke fysiske aktiviteter barna ønsker å 
delta i, hvilke de faktisk deltar i og hvordan de 
opplever å delta, både på habiliteringsopphold 
og i sitt hjemmemiljø. Direktør Astrid Nyquist 
ved Beitostølen Helsesportssenter (BHSS) står 
bak studien, som ble gjennomført i samarbeid 
med Norges Idrettshøgskole og støttet av Stiftel-
sen Sophies Minde.

Gleden ved å delta
– De aller fleste av de 300 barna og ungdom-
mene i alderen 6-17 år som deltok i studien, er
regelmessig med i fysiske aktiviteter sammen

med sin familie. De ønsker å være mer aktive 
sammen med jevnaldrende enn de har anled-
ning til. Selv om funksjonsnedsettelsen påvirker 
muligheten for å delta på lik linje med andre, 
overskygger gleden ved å delta det strevet som 
ligger bak. Både barn og foreldre mener det 
er viktig å mestre aktiviteter så godt at de kan 
delta sammen med jevnaldrende hjemme, sier 
Nyquist.

Habilitering viktig
Studien undersøker barnas ønsker og faktisk 
deltakelse under og tre måneder etter et tre 
ukers habiliteringsopphold der tilpasset fysisk 
aktivitet blir brukt som et virkemiddel. Beito- 
stølen Helsesportssenter har en egen forsk- 
nings- og utviklingsavdeling og hundre ansatte 
med en høy grad av kompetanse på fysisk 
aktivitet som virkemiddel. Hvert år er 500 barn 
og unge og deres ledsagere på tre ukers habilite-

TeKsT: BERNT ROALD NILSEN 
FoTo: BEITOSTØLEN

HELSESPORTSSENTER

Direktør Astrid Nyquist, BHss
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ringsopphold på BHHS. Det gjør senteret til et 
kraftsenter for utvikling.

Ansvarliggjøre de unge
– Både barn og foreldre opplever at et tre ukers 
opphold på en habiliteringsinstitusjon gir posi-
tive opplevelser i aktivitet med jevnaldrende, og 
at de får bedre ferdighet. Foreldrene blir også 
tryggere i forhold til barnas deltakelse i hjem-
memiljøet, sier Nyquist, men det er vesentlig at 
barn – ikke foreldre – velger hvilke aktiviteter 
de vil delta i. Da er muligheten for god oppfølg- 
ing i hjemmemiljøet større. Når dette skjer, 
kan habiliteringsopphold være avgjørende for 
om et barn fortsetter å drive med det de liker. 
Samtidig er det viktig at en slik medvirkning 
innebærer et klart definert medansvar.   

Tro på egen deltakelse
Hva slags aktiviteter er det så barna ønsker 
å delta i? Åtte av ti i studien ønsket å delta i 

bassengaktiviteter, nesten like mange ville på 
friluftslivturer, skiaktiviteter, sykle eller ri. Sam-
tidig vet vi at barn med funksjonsnedsettelse får 
utfordringer som gjør det vanskelig å delta. Svar- 
et er at barna selv klarer å beskrive individuelle 
måter å mestre utfordringene på. Det handler 
om å bruke tid og krefter på å tilpasse sine egne 
behov og ferdigheter til den aktuelle aktivitet. 
Barn og unge har tro på at ”jeg kan delta”.

Skal fremme gleden
– Jeg er opptatt av at fremtidig forskning skal 
foregå sammen med, ikke bare om barn med 
funksjonsnedsettelse. Habiliteringsopphold bør 
fremme gleden ved å være i aktivitet, og kunne 
tilby aktiviteter barn kan fortsette med i sitt 
hjemmemiljø. Det handler ikke om spesifikke 
diagnoser eller problemer, men følge opp barn- 
as ønsker om å delta i aktivitet etter å ha vært 
på Beitostølen eller en annen habiliteringsinsti-
tusjon, sier Astrid Nyquist. 
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Aktive Amanda
Nyere forskning viser at aktivitetsgleden til barn 
med funksjonsnedsettelser er stor. Muskelnytt 
har snakket med to mødre som bekrefter dette.

Kjetil André er sju år, bor i 
Malvik og har CMT 1A. 

TeKsT: BERNT ROALD NILSEN  FoTo: PRIVAT

Hun har lyst til å være med på alt, 
og får til det meste, sier Mette 
Jeanne dit Fouque. mamma til 

Amanda, snart 16 år. Amanda har Dys-
trofia Myotonica, og bor på Nesodden.

Langrenn med skøytesko
Amanda er aktiv. Hun har vært på habili-
teringsopphold på Beitostølen to ganger, 
det har vært en motivasjon for å drive 
mer med idrett, der ser hun hva hun kan 
få til med gode hjelpemidler. Hun hadde 
gitt opp langrenn, men et tips om at 
skøytesko gir bedre støtte gjør at hun nå 
kan gå skitur på fem kilometer. Å stå på 
ski er også stas, blir det slitsomt er det jo 
bare å ta seg en kakao i varmestua. 

Allsidig program
– Hun er allsidig. Spiller el-bandy på et 
bra lag som trener på Rykkinn. Har alltid 

svømt mye, begynte med babysvømming 
sju uker gammel, og tar seg gjerne en tur 
til det flotte svømmeanlegget på Askim. 
Hun har drevet med klatring, og har lyst 
til å spille håndball, men de har ikke til-
rettelagte grupper på Nesodden. Hun rir, 
med støttekontakten gående ved siden av 
hesten, sier mamma Mette. 

Velger aktiviteter selv
Amanda velger aktiviteter selv, og har 
alltid lyst på mer enn hva hun rekker. Er 
det noe som er negativt ved aktivitetene 
hennes, så er det å bli sliten. Hun skulle 
gjerne vært med lenger, men presser seg 
så langt hun kan, og så er det slik at fordi 
Amanda kun kan holde på i begrenset 
tid, er det smart å hoppe over oppvarm- 
ingen. Noen fordeler skal man jo ha. 

Bobler over 
av energi

Han er hverdagsaktiv, sier mamma 
Therese Glomstad Stangeland. 
Skal helst prøve alt. Hverdagen 

er heftig, Kjetil André har også ADHD.

Alltid vært aktiv
Han går på svømming en gang i uka, og 
der vil han ikke være dårligere enn alle 
de andre. Han har vært sånn helt fra 
barnehagen, skulle prøve og prøve, og det 
krever mye energi, sier mamma Therese. 

Ingen begrensninger
Han går på ski og skøyter, og setter ingen 
begrensninger. Han har det gøy når han 
er fysisk aktiv, og kroppen trenger det. 
Han har spurt om å få delta på håndball 
og fotball, men innser at det er vanskelig. 
Han skulle ønske det var en gruppe for 
barn med funksjonshemninger i Malvik.

Fornøyd med Kurbadet
– Vi var på et to ukers opphold på Kur-
badet i Tromsø. Der koste han seg og fikk 
allsidig trening, og det beste var å være i 
bassenget hver dag. Vi har tenkt på Beito-
stølen også, vi tror det har stor betydning 
for motivasjonen, sier Therese.



Invitasjon til opphold for barn med 
muskelsykdommer på Beitostølen 
Helsesportsenter (BHss)

BHSS arrangerer i samarbeid med FFM et opp-
hold for barn og unge i aldersgruppen 6-12 år 
med ulike former for muskelsykdommer. 

TIDSPUNKT:  
Mandag 5. til lørdag 24. september 2016. 
SØKNADSFRIST: 15. mai

Mål for opphold
Det overordnede målet med det intensive 
habiliteringstilbudet for barn/ungdom 
er å skape grunnlag for økt aktivitet og 
deltakelse i eget lokalmiljø. Tilbudet be-
står av 3-5 aktivitetsøkter daglig. I tillegg 
til det obligatoriske tilbudet på dagtid, 
legges det til rette for valgfrie aktiviteter 
og sosialt program på ettermiddags- og 
kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs, 
utendørs og i basseng. Tilbudet organise-
res hovedsaklig i gruppe, og det suppleres 
med individuelle tilbud og spesifikk tre-

ning. Aktivitetene tilpasses den enkeltes 
forutsetninger og bygger på det barnet lar 
seg motivere for. Alle barn har med seg 
egen ledsager, oftest mor eller far, under 
hele oppholdet. Veiledning og erfarings-
utveksling med foresatte, for best mulig 
overføring til aktivitet i hjemmemiljøet 
har stort fokus. NB: Beitostølen Helse-
sportsenter har grunnskoleavdeling. 

Søknad
Brukere mottas etter søknad fra fastlege 
eller spesialisthelsetjenesten. Det bør 

vedlegges relevante epikriser og/eller 
informasjon fra annet fagpersonell – for 
eksempel fysioterapeut, sosionom eller 
lærer. Henvisning/søknad fra sykehus/
spesialisthelsetjenesten sendes rett til 
BHSS. Søknader/henvisinger fra fastlege 
sendes til regional koordinerende enhet i 
egen helseregion.

Kontaktinfo: 
Beitostølen Helsesportsenter,  
Legekontoret, Sentervegen 4,  
2953 Beitostølen. Tlf.: 613 40 800.

MUSKELNYTT  nr.  1 – 2016 7

Nyttig frokostseminar
FFM har kartlagt elever med muskelsykdommer i grunn-
skolen, og laget et hefte med resultatene. 19. februar  
arrangerte foreningen frokostseminar om temaet.

Oppslutningen fra fagfolk var god da 
seminaret gikk av stabelen på Thon 

Hotel Opera i Oslo. Etter frokost snak-

ket prosjektleder Tollef Ladehaug om 
prosjektet, og FFMs leder Tone I. Torp 
holdt et kort innlegg. Så var det tid for 
spørsmål og diskusjon. 

Hva med ”usynlig muskelsyke”?
Funnene viser at muskelsyke barn trives 
i skolen og er fornøyd med skoletilbudet, 
men alt er ikke like bra. Sosial integrering 
og ansvarsgrupper er svært viktig, og 
undersøkelsen viste at de ”usynlig mus-
kelsyke” faller mest gjennom. Tegn tyder 
også på at grensen mellom pedagogiske 
og tekniske hjelpemidler må klargjø-
res. Tilbudet i SFO og skoletaxitilbudet 
har også et klart forbedringspotensial. 
Muskelnytt vil ta opp muskelsyke barn og 
skolegang som tema i neste nummer. 



Ikke bare DY5504 som krysset den himmelske 
motorvei i håp om godvær. Det fikk vi, men også 
noen dager med skyet værbitt og litt uønsket 
nedbør.

store dønninger i kø ruller opp på stranda – hele 
tiden. To tapre badegjester prøver å finne en vei 
uti, mens badevakten går forbi – med et våkent 
øye for det som skjer. Badevakten tilbød meg også 
en hjelpende hånd da jeg badet med spaserstokk. 
Det var visst ikke så vanlig.

solfylt og deilig den ene dagen, for så å surne til
. . .  og trekke opp til regn. Kontraster kalles dette. 
"The rock" - i bakgrunnen - er Calpeklippen sett 
fra Albirstranden.
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FFM i Telemark til Albir

8. oktober. Torp-Albir.  
I ryggen kulde og glatt 
høstløv. Foran i flyet 
20 forventningsfulle 
FFM’ere fra Telemark 
med kurs for livgiven-
de sol og varme. Ingen-
ting løser opp muskler 
så godt som sol og 
varme. 

TeKsT og FoTo: KJELL ÅGE IVERSEN



Sydenturene skaper gode relasjoner 
i felles opplevelser. Vi får lettet oss 
for problemer med sykdommen vår, 

og selv om vi ikke er offisielle likemenn, 
så er det ikke fritt for at mulighetene for 
opplysninger om sånt og slikt selvfølge-
lig er til stede. Viktig med slike fora som 
en solvarm tur er. Forskjellige kurstilbud 
som "pisspreik" og bassenggymnastikk 
var også med i opplegget.

I våre egne rekker hadde vi vår egen 
spansktalende guide, Elin Bjerketvedt, 
som har vært lærer ved den norske skole i 
Albir noen år, men nå adresse Porsgrunn. 
Hun var med oss den første uken og 
guidet oss på busstur hvor vi var innom 
Benidorm, kjørte forbi Guadelest og 
endte opp i Calpeklippen, og spiste mid-
dag der før vi kjørte heimatt til Albir. 

Når en i tillegg bor bare en euro med 
bussen til Altea, og har klær som klarer 
dårlig vær, så blir man ikke værfast om 
sola ikke skinner. Fem minutter med rul-
lestol til marked og spisesteder. Slik gikk 
nå dag’an, og hjemturen kom plutselig 
øverst på neste dags agenda og skapte 
ingen spøk, men spenning. 
Flyet hjem hadde avgang kl. 07.00. Vi 
hadde oppmøte i hotellresepsjonen kl. 
04.00 - ingen buss dukket opp – og der 
satt vi med høy puls, på hver vår koffert 
og lurte på når og hvordan skulle vi kom-
me oss hjem. Ingen i busselskapet hadde 
stått opp for å ta telefonen på kontoret. 
Men så; "mor Kari" ringte sin "spanske 
datter Elin" kl. 04.15 og vekket henne.  
Da begynte ting å skje.

Hun ringte og fikk via noen telefoner 
forklart busselskapets sjef og sjåfør at de 
hadde glemt avtalen med oss – 20 pas-
sasjerer som skulle vært hentet kl. 04.00 
- for å rekke fly kl. 07.00 . . . og da . . . kl. 
04.45 står buss og sjåfør klar - vi hadde 
vært klare i tre kvarter. Så bar det i vei 
mot Aeropuerto Alicante. Det var ingen 
sang og lite prating på bussturen. Tiden 
var jo ikke på vår side. Mørkt var det , 
fort gikk det, og det gjorde også inn-
sjekking av kofferter og rullestoler, selv 
security gikk greit unna, og før jeg ante 
det satt jeg på plass 8 E og hørte hjulene 
smelle på plass i hjulbrønnen.

Når pulsen kom ned i 70, var alle enige 
om at det hadde vært en flott tur. Men, 
neste gang skal vi sjekke opp busselska-
pet og minne dem på returen dagen før 
departure.
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en seilbåt ankret opp på reden mens været sto på. 
Ikke én solseng eller solhungrig badegjest å se i 
sollyset, som kommer bakfra denne dagen.

Utsikt fra toppen 
av Altea mot Al-
bir og Torrevieja. 
Benidorm dan-
ner skyline i bak-
grunnen med 
sine høyhus.  
Nydelig mens 
det var godvær.

en rullestolbruker triller hjem i bidevind fra Afrika, som er heftig nok til at palme- 
bladene bøyer seg mot nord. skyene og sollyset skaper en fantastisk lyssetting.  
Morsomt å fotografere når det er sånn.



Brenner for de unge unge

Elisabeth Lillegrend vet hva hun 
snakker om. Hun er ungdoms- 
skolelærer, og møter unge hver 

eneste dag. Datteren Mathea er sju år, og 
har Emery-Dreyfuss muskeldystrofi. Som 
mor til tre barn er hverdagen til Elisabeth 
travel, men hun har et motto som flere 
kanskje kunne adoptere: Man kan ikke 
bare ha en mening om ting. Man må delta 
for å få det slik man selv ønsker.

I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene 
snakke ”rett fra levra”.  Denne gang lar vi elisabeth Lillegrend fra elverum 
slippe til. Datteren Mathea, 7 år, har emery-Dreyfuss muskeldystrofi.

– De unge muskelsyke fortjener mer oppmerk-
somhet. De er i en sårbar fase, da det skjer mye 
med både kropp og sjel.

Bør vurdere aldersgrenser
– Som mor til Mathea har jeg vært aktiv i 
forhold til barnefamilier. Det er først i det 
siste jeg har innsett hvor viktig det er å ta 
vare på muskelsyke i tenårene. De faller 
mellom to stoler, det er altfor sjelden vi 
har tiltak rettet direkte mot denne mål-
gruppen. Kanskje bør vi se på aldersin-
tervallene vi har i foreningen vår. Folk 
blir med i FFMU fra de er 18 år, og blir 

der til de er 35, da de kunne vært en del 
av den ”voksne” foreningen. En endring 
betyr at hovedforeningen må være et sted 
der ”eldre unge” finner et miljø de trives 
godt i, sier Elisabeth.

Verken voksne eller barn
Hun har grunnlag for det hun hevder. 
Ungdom mellom 13 og 25 år skal finne 
seg selv, og det er ofte i den perioden 
ungdommer med muskelsykdom har de 
største funksjonstapene. De hører verken 
til de voksne eller barnegruppa. Å ha et 
fellesskap der de kan treffes og snakke 
sammen med noen som har de samme 
utfordringene, er kjempeviktig. Da lærer 
de seg å akseptere sine utfordringer og 
finne gode løsninger i hverdagen, ifølge 
Lillegrend.

Være åpen og inkluderende
– I tillegg til å ta vare på de unge, er det 
også viktig at FFM er et sted å søke seg 
i starten av en diagnose. Enten det være 
seg den syke selv, foreldrene eller andre 
pårørende. Det å være en del av et felles-
skap er godt i en sånn situasjon, derfor er 
jeg også opptatt av at vi er åpne og inklu-
derende når nye medlemmer dukker opp. 
Nytt blod er alltid bra i en slik forening, 
uansett om vi snakker Sentralstyret eller 
det å bare være et vanlig medlem, sier 
Elisabeth, som har valgt å være med-
lem i FFM i Oslo og Akershus, der hun 
er med i styret, og med på å arrangere 
diverse familiearrangementer. Dessuten 
er hun medlem av redaksjonskomiteen i 
Muskelnytt.

TeKsT: BERNT ROALD NILSEN 
FoTo: PRIVAT
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Audiens på slottet

Mandag 23. november i fjor høst var leder av FFM,  
Tone Torp, og jeg invitert til audiens på Slottet hos  
Prinsesse Märtha Louise.

TeKsT: INGEBJØRG LARSEN, FFMU
FoTo:  INA OLSEN

Med litt sommerfugler i magen, rullet 
vi opp til Slottet for å fortelle Prinses-
sen hvordan arbeidet i foreningene 

går, hva vi driver med og hva som er planene 
for neste år. Det var et utrolig hyggelig møte der 
vi pratet litt om hvilke utfordringer vi møter i 
hverdagen. For oss unge fortalte jeg litt om vår 
fantastiske tur til Spania i fjor sommer, men 
også hvilke utfordringer vi møter på i forhold 

til samfunn, utdanning, det å komme seg ut 
i arbeid og ellers det at vi jobber for å bli mer 
synlig i samfunnet. Prinsessen ga meg også 
noen gode tips til hvordan vi kan bli mer syn-
lig på sosiale medier. Prinsessen virket veldig 
fornøyd med arbeidet vårt, og ønsket oss lykke 
til videre med den jobben som vi driver med. Vi 
takker Prinsessen for alle hennes gode innspill 
og engasjement for vår forening.

Foto: Colourbox
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Nevrolog og klinisk nevrofy-
siolog Kristin Ørstavik

Fysioterapeut gro solbakken

  Viktig å starte trening 
mens styrken fremdeles 

kan bevege kroppsdelen mot 
tyngdekraften. 
(Fysioterapeut Gro Solbakken)

MUSKELNYTT  nr.  1 – 201612

Kurs om voksne 
med nevromuskulære 

tilstander
I desember ble det holdt kurs for helsepersonell innen 
habilitering/rehabilitering på Rikshospitalet i Oslo. 
Tema var arvelige tilstander, fysioterapi, ernæring, 
tverrfaglig samarbeid, intensivt behandlingsopplegg, 
aktivitetshjelpemidler og lungefunksjon. 

Gener og genterapi
Dr.med. Kristin Ørstavik informerte om 
arvelige nevromuskulære tilstander. Genetisk 
kartlegging er viktig av flere grunner. Enkelte 
diagnoser innebærer risiko for affeksjon av 
hjertemuskel, med tidlig behov for kardiologisk 
oppfølging. Det pågår aktiv forskning innen 
genterapi, spesielt for Duchenne muskeldys-
trofi. Resultatet av forskningen vil ha betydning 
for andre diagnoser, og mye vil forandre seg de 
neste 10 år.

Bruk av fysioterapi
Fysioterapeut Gro Solbakken sa at det er ef-
fektivt å trene med lav/moderat intensitet, og 
viktig å starte trening mens styrken fremdeles 
kan bevege kroppsdelen mot tyngdekraften.
Det er viktig å ha en fysioterapeut med kom-
petanse til å hjelpe seg. Utfordringer er alt som 
kan hindre bevegelse; pareser, myotoni, stive 
ledd, fatigue (utmattelse), smerte etc. Man skal 
ha et individualisert opplegg basert på kartleg-
ging av styrke, utholdenhet, balanse, mobilitet, 

bevegelseskvalitet og strategier den muskelsyke 
benytter for å kompensere for muskelsvakhet. 
Slike strategier fører ofte til overbelastning og 
fatigue. Målet for trening skal settes sammen 
med den muskelsyke. Treningen starter gjerne 

på 30 % av max styrke, spesifikk mhp paretisk 
muskel. Lett/moderat kondisjonstrening bedrer 
også styrke. Bruk av slynge er nyttig for stabili-
tet og styrke. Det er viktig å ta i bruk nyvunnen 
styrke.

Behandlingsmetoder
Ved pareser: Trening avlastet i basseng, trede-
mølle m/oppheng, elektroterapi.
Utholdenhetstrening: Lav/moderat trening, 30-
60% av max puls. Sang og øvelse med blåsein-
strument fremmer pustestyrke.
Mobilitetstrening: Tren aktiv bevegelighet, evt 
m/hjelp. Tenk hele døgnet, 24 timers  posi-
sjonering. Det kan være behov for å tilpasse 
ortrose.
Balansetrening: Yoga er fint; trener stabilitet og 
nevromuskulær kontakt. Tren generell styrke-
trening, inkl. trunkus (mage/rygg), bevegelig-
het, sanseorgan og fot. 

Tegn på overbelastning kan være smerte, fati-
gue og mangel på restitusjon. Restitusjonstiden 
skal registreres, og treningen justeres hvis tiden 
er for lang. Trening fremmer deltakelse, og du 
kan høste effekt på andre ting enn akkurat det 
du trener på. Vær på jakt etter treningsformer 
det er lett å drive lenge med, selv om muskel-
styrken blir mindre; for eksempel svømming 
eller å spille et blåseinstrument. Ta ett steg av 
gangen, og sett mål som er overkommelige.

Ernæring
Ernæringsfysiolog Guro Trae sa at muskelsyke 
kan ha utfordringer med spising og mage/tarm, 
avhengig av hvilke deler av kroppen som er affi-

TeKsT: KRISTIN M. GRAN ROLFSNES



sert; for eksempel svelgevansker, irritabel tarm, 
oppblåsthet, diaré og forstoppelse. Muskelsyke 
bør ha oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog 
med diagnosespesifikk kunnskap. Hun anbefal-
te å spise hver 3-4. time, 3-4 hovedmåltider og 
1-3 mellommåltider. Ved opphold på Frambu 
får du viktige ernæringsråd. Det viktigste er å 
tenke forebygging og tenke langsiktig. Ved store 
svelgvansker og aspirasjon kan en sonde gjen-
nom nesen direkte i magesekken være aktuelt,

og ved langvarig behov kan PEG-perkutan 
endoskopisk gastrostomi være nødvendig. Det 
kan ofte være en stor psykisk belastning for 
familien å gå til dette skrittet, men for mange er 
det en lettelse når den er satt inn. Det medfører 
mindre stress med å få i seg nok mat, og tid og 
krefter til å ha fokus på andre ting.

Intensivt behandlingsopplegg
Spesialist i nevrologisk fysioterapi, Andreas 
Dybesland, viste video av hvordan riktig og 
intensiv fysioterapi kan gi resultater på kort tid. 
Han understreket hvor viktig det er med god 
forankring til underlaget, og at foten ofte blir 
glemt i behandlingen. Det er lite som skal til for 
å bli tryggere til å stå på beina. Fokus er både på 
bevegelighet, mobilitet og sensoriske stimuli av 
foten. Fysioterapeuten må ikke glemme at han 
kan berøre pasienten. Det er viktig å jobbe med 
støttemuskulatur for å gi affisert muskulatur 
best mulig betingelser. Mange muskelsyke får 
for sjelden oppfølging. For å hente ut det opti-
male av treningen, bør du ha en som kan hjelpe 
deg lokalt. Du bør også ha enkle øvelser du kan 
ta i bruk selv. Én fysioterapitime i uken har ikke 

alltid den effekten man håper. Intensiv jobbing 
hos fysioterapeut fire ganger per uke i to uker, 
og så pause i fire uker anbefales.

Aktivitetshjelpemider
Idrettspedagog Viljar Aasan fra Beitostølen 
helsesportssenter holdt et engasjert foredrag om 
hva slags muligheter som åpner seg for muskel-
syke med riktige aktivitetshjelpemidler.
Han etterlyste større fokus på dette i fysioterapi- 
og ergoterapiutdanningen. Støtte til aktivitets-
hjelpemidler gjennom NAV har tidligere vært 
forbeholdt unge under 26 år. Nå kan også mus-
kelsyke over 26 år søke. Kriteriene er deltakelse 
i fysisk aktivitet, og egenandel er 10 % (maks kr 
4.000), unntatt ved spesialtilpassing av ordi-
nært utstyr. Å kunne delta i trening og aktivitet 
medfører bedre funksjon og vektreduksjon. Det 
gir god mulighet for sosial omgang, opplevelse 
av mestring og skaper motivasjon og aktivi-
tetsglede. Et hjelpemiddel kan også avlaste og 
balansere krefter. Viljar Aasan kaller rullestolen 
både et ganghjelpemiddel og et aktivitetshjelpe-
middel, fordi den gir mulighet til avlastning. Å 
sørge for avlastning er nødvendig for å ha krefter 
igjen til det som er gøy!

Læringsprogrammet PUST 
Britt Hov, spesialist i fysioterapi, anbefaler 
muskelsyke, pårørende og helsepersonell 
e-læringsprogrammet PUST for informasjon 
om lungefunksjon og det å leve med en sjelden 
diagnose. Se www.helsekompetanse.no.

For hele referatet fra kurset:  
www.ffm.no

Idrettspedagog Viljar Aasan

Britt Hov, spesialist i fysioterapi

  Det viktigste er å tenke 
forebygging og tenke 

langsiktig. 
(Ernæringsfysiolog Guro Trae)

  Å sørge for avlastning 
er nødvendig for å ha 

krefter igjen til det som er gøy!
(Idrettspedagog Viljar Aasan)

Sanofi  Genzyme støtter 
forskning for fremskritt 

innenfor sjeldne lidelser 
som Pompe sykdom
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sanofi -aventis Norge AS · Prof. Kohtsvei 5-17 · 1366 Lysaker, Norway 
Tel: +47 67 10 71 00 · www.genzyme.no
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Når såret ikke vil gro …
Kroniske sår reduserer livskvaliteten dramatisk, 
og er svært kostbart for samfunnet. 

– Trykksår er et globalt helseproblem, som kos-
ter samfunnet mye. Årlig får 30 000 mennesker 
trykksår i Norge. Folk med nevrologiske lidelser 
er spesielt utsatt. 

Har et sår ikke grodd etter seks 
uker, er det all grunn til å opp-
søke lege. Mange kunne hatt et 

bedre liv med mer kunnskap om hvordan 
kroniske sår forebygges og behandles, 
ifølge leder av Norsk Interessefaggruppe 
For Sårheling, Arne Langøen. 

Venøse og arterielle sår
– Det vanligste årsaken til kroniske sår 
er nedsatt blodsirkulasjon. Vi skiller 
mellom venøse og arterielle sår. I tillegg 
til diabetikere er de med lammelser og 
nevrologiske sykdommer i faresonen. 

Behandling hjelper
– Hvis det er et venøst sår, er det viktig å 
få såret så rent som mulig ved å fjerne det 

som ikke skal være der. Ved et arterielt 
sår kreves en mer omfattende behand-
ling, der legen går inn med kateter i lys-
ken, blåser opp en ballong og legger inn 
en forskaling som holder blodårene åpne 
i det tette partiet, sier Langøen.

Røyk, mat og mosjon
Forebygging handler om å kutte røyk, i 
tillegg til godt kosthold og mer mosjon. 
Kroniske sår koster samfunnet mange 
penger, og vi har så langt hatt et kaotisk 
system i forhold til hvem som betaler for 
behandlingen. Politikerne utreder mulig-
heten for å få behandling av kroniske sår 
på blå resept.   

Trykksår kan forebygges

Omtrent tusen mennesker i Norge 
anslås årlig å dø av komplikasjo-
ner i forbindelse med trykksår. 

Det er viktig å forebygge, ifølge klinisk 
spesialist i sykepleie, Eva Heiberg. Men 
hva er trykksår?

Celler i klem ødelegges
– Trykksår oppstår når vev kommer i 
klem mellom benfremspring og under-
laget. Trykk ødelegger celler, og vevet 
dør. I kombinasjon med forskyvning av 
hudens lag og nedsatt blodsirkulasjon 
kan dette føre til sår overflatisk eller dypt 
nede i vevet. Skaden kan skje i løpet av en 
time eller over tid, avhengig av hvem som 
rammes, sier Heiberg.

Forebygging viktig
Det er særlig personer med nedsatt 
allmenntilstand som rammes. Eldre, 

mennesker med nevrologiske lidelser, 
ryggmargskadde med lammelser, senge-
liggende og rullestolbrukere er spesielt 
utsatt. Kunnskap om forebygging er 
kjempeviktig, pasienter og pårørende må 
bevisstgjøres, ifølge Heiberg.

Vurdering i system
– Opptil 95% av tilfellene kan forebygges. 
Det handler om å vektlegge pasientsik-
kerhet og ha en strategi. Systematisk 
vurdering av trykksårsrisiko og hyppig 
vurdering av huden for trykkmerker gir 
resultater, og det er viktig at forebygging 
forankres fra topp til bunn på sykehuset. 
Det innebærer blant annet å ha gode 
madrasser, som ikke påfører pasienten 
trykksår, men har trykkfordelende egen-
skaper, sier Eva Heiberg.

MUSKELNYTT  nr.  1 – 201614

TeKsT: BERNT ROALD NILSEN

Illustrasjon: www.nsf.no



EMAN planlegger å lage kurs for rehabi-
literingsinstitusjoner i Helse Vest, og kan-
skje i andre regioner også? Jeg skal selv 
til Valnesfjord helsesportssenter for å se 
hvordan en gruppe med barn trives med 
tilrettelagt aktivitet i snøføyka. Vi er sikre 
på at rehabiliteringsinstitusjoner og hel-
sesportssentre kan gi gode tilbud til våre 
brukere på en annen måte enn tilbudene 
vi gir isolert i NMK-samarbeidet. Når vi 
får til samarbeid mellom slike institusjo-
ner, NMK-samarbeidet som nasjonalt 
kompetansemiljø og dere som kjenner 
behovene best – kan resultatet bli gull! 

Frambu skal ha brukerkurs for voksne 
med DM, et kurs for voksne med mus-
keldystrofier og et kurs for personer med 
Duchenne. I tillegg til et kurs om å bli 
eldre med sjelden diagnose. De er i gang 
med å planlegge kurskatalogen for 2017. 
Kanskje skal vi også samarbeide om et 
tematisk brukerkurs knyttet til pust, kost-
hold og trening.

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kur-
bad i Tromsø arrangerer oppfølgingssam-
ling for de som deltok på DM-oppholdet 
sommer 2015, og treukers opphold for 
personer med CMT sensommer 2016. 
Disse arrangeres i samarbeid med NMK.

Følger du oss på Facebook? www.face-
book.com/nmkunn og www.facebook.
com/Frambu.no 

Hvem er med i  
NMK-samarbeidet?

NMK: NevroMuskulært  
Kompetansesenter i Tromsø

EMAN: Enhet for Medfødte og 
Arvelige Nevromuskulære tilstander 
ved Rikshospitalet i Oslo

FRAMBU: Frambu senter for 
sjeldne diagnoser

I juni 2015 samlet vi NMKs senter-
råd til møte i Tromsø og skrev under 
samarbeidsavtale for NMK-samar-

beidet – Frambu, EMAN og NMK. Vi 
samarbeider stadig mer, og øker tilbud- 
ene til våre felles brukere. I Nasjonal 
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 
(NKSD) inngår vi som en samlet enhet/
senter representert ved NMKs senter-
leder. Leder for Frambu sitter også i 
denne ledergruppen – men da som re-
presentant for den samlede virksomheten 
ved Frambu. Organisasjonsmodellen er 
komplisert, men med litt godvilje og nært 
samarbeid med FFM får vi det til. 

Brukerkurs
Frambu har i 2015 arrangert to diagno-
sespesifikke familiekurs og to tematiske 
kurs som også har vært relevant for det 
nevromuskulære feltet. I 2015 var 17 av 
179 deltakere på Helseleir barn og unge 
med muskelsykdom.

Fagkurs
Kurset om Dystrofia myotonika type 1 og 
andre myotone tilstander ble arrangert på 
Frambu etter initiativ fra EMAN. Hele 
120 deltakere fikk følge kurset, enten 
ved deltakelse på Frambu eller i et av de 
mange videostudioene over hele landet. 
I 2015 har vi hatt fokus på fysioterapeu-
tenes rolle – det fortsetter vi med i 2016. 
NMK har i 2015 arrangert to fagkurs for 
fysioterapeuter: Med fokus på pusten (i 
samarbeid med hjemmerespiratorfagmil-
jøet i Oslo og Bergen), og Fysioterapi for 
ungdom og voksne med arvelige nevro-
muskulære tilstander. EMAN har arran-
gert kurs for rehabiliteringsinstitusjoner 
i Helse Sør-Øst, og planlegger oppfølging 
av nye spennende tilbud. De har også 
nettopp gjennomført fagkurs om diag-
nostikk av nevromuskulære tilstander 
hos barn med 54 påmeldte. 

Ellers samarbeider vi om forsknings-
prosjekter (Duchenne og CMT 4C for 
eksempel) og andre prosjekter. EMAN og 
FFM fikk penger til prosjektet TREMUS, 
som handler om organisering av grup-

petrening for personer med nevromusku-
lære tilstander. 

Fagkonferansen i 2016
Nå er vi i gang med å planlegge Fagkon-
feranse om nevromuskulære sykdommer 
i Tromsø 12.-13.september 2016. 

I programkomiteene har vi både bruker-
representant (Annie Aune) og represen-
tanter fra hele NMK-samarbeidet. Vi 
lager en stor konferanse med brukerkurs 
og parallelle sesjoner for hele fagfeltet. 
Vi arrangerer også nettverksmøte for 
fysioterapeuter i tilknytning til Fagkon-
feransen. Line Nordal fra FFMU har 
sagt ja til å være 
”brukerstemmen” 
under plenums-
samlingen – og 
det passer bra når 
vi har satt over-
gang barn/voksen 
på dagsorden. Vi 
har mange spen-
nende temaer i fire 
parallelle sesjoner 
på dag 2. Tema for brukerparallellen er 
Livskvalitet og mestring. Vi samarbeider 
med smerteklinikken ved UNN, og tror 
det blir et spennende og matnyttig kurs 
både for dem med en diagnose og de 
pårørende. 

Andre kurs i 2016
Vi planlegger regionale kurs i to helse-
regioner i 2016. Det betinger at fagmiljø 
og brukere lokalt vil samarbeide. For å få 
til et godt kurs må det tas utgangspunkt i 
lokale behov.
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spennende kurssamarbeid
NMK-samarbeidet har levert Virksomhetsplan for 2016 og Årsrapport  
for 2015. Vi ser frem til et spennende år, både med aktiviteter som ikke er 
planlagt, og de vi vet om i dag.

NMK-samarbeidet

TeKsT: IRENE LUND  FoTo: PRIVAT
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  FFM for meg er alle 
de gode folka’

  Vi skal være  
en levende  

organisasjon, men  
ikke syte oss til noe
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TONEKUNsTeN

Hun leder FFM. Reiser jorda rundt i rullestol. Driver eget 
firma. Holder foredrag. Leder 8 assistenter på privaten. 
Tone Torp kan kunsten å ville videre i sitt eget liv.

Man skal ha stor respekt for oppe-
gående folk. Folk som utretter noe. 
Folk som tør å tenke stort. Akkurat 

det tenker jeg på idet hun ruller stolen sin mot 
meg. Jeg skal intervjue leder i foreningen vår, 
Tone Ingeborg Torp. En sittende – og høyst op-
pegående person.

Livskvaliteten
Det er bikkjekaldt ute, januar herjer på sitt 
verste, men varmen slår imot meg når lederen 
for FFM smiler. Så begynner hun å snakke 
om livskvalitet. At den flytter seg i takt med 
muskelsykdommen. At livskraften befinner seg 
i beste velgående i både hjerte og hjerne, selv 
om kroppen reduseres. Det er livskraften som 
driver henne. Hun vil alltid videre, ikke bare 
med sin kjære forening. Nei, også med sitt eget 
liv. Har til og med kalt firmaet sitt for vilvidere.
no. Men av og til må hun ta det helt med ro for 
å hente seg inn etter travle dager.

Det fysiske møtet
– FFM for meg er alle de gode folka’. Å finne 
gjenklang hos dem betyr så utrolig mye. Å treffe 
hverandre. Lære av hverandre. Utveksle erfa-
ringer. Jeg tror det er det som er FFMs viktigste 
oppgave! Å sørge for at folk finner hverandre. 
Ikke bare på et eller annet sterilt, sosialt me-
dium, men i levende live. De beste koblingene 
mellom folk skjer i det fysiske møtet, sier hun.
Jeg spør om dette med teori og praksis. Da 
forteller hun om sitt lange liv i FFM.

Langt liv for FFM
Det begynte i 1989. Tone var 26, og med på 
å stifte FFM i Agder. Fem år senere satt hun i 
Sentralstyret. Så ble hun daglig leder, såkalt org- 
anisasjonssekretær, før hun kræsjet med bilen 
sin i 1998, og tok seg et par års pause. Men tro 
ikke at det var over og ut. Hun kom sterkt til-
bake. Var leder i FFM en periode på starten av 
2000-tallet, og senere sekretær i Fondet, før hun 

TeKsT: BERNT ROALD NILSEN
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  FFMs oppgave er å 
sørge for at folk

finner hverandre

  Å delta er også en 
måte å komme seg 

videre på
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i 2013 igjen ble valgt til leder i FFM sentralt. 
Det er hun foreløpig frem til 2017. Hun er nem-
lig ikke på valg på Landsmøtet nå i juni.

Leve på alle arenaer
– Vi må bli bedre på synlighet. Fortelle hvem vi 
er. Hvordan vi takler livet med alvorlige diagno-
ser. Presentere gode løsninger. Vi prøver så godt 
vi kan, vi gjorde det i Oslo i høst, men må gjøre 
det mer. Vise det offentlige at vi er en levende 
organisasjon, men ikke syte oss til noe. Vi må 
gjøre oss verdt det. Politisk jobber vi gjennom 
FFO, og det er viktig at vi skjønner akkurat det. 
Vi har også en politisk plattform som beskriver 
hva vi står for. Den legger stor vekt på at vi skal 
delta på alle samfunnets arenaer. Vi har fortsatt 
en vei å gå, og plattformen blir nok justert 
underveis, men det viktigste er å ville. Å ville 
videre i livet. Både som menneske og forening.

Det er det som er kunsten. 

Plusser og minuser
Det sentrale spørsmålet. Hvorfor være medlem 
av FFM? Hun smiler. Igjen den gode varmen. 
Trekker pusten mens hun strekker nakken. Så 
kommer det et foredrag om lysten til å møte 
likesinnede. Lysten til å bidra. Å bli medlem 
fordi du har godt av det. Hun trekker frem 
Muskelnytt, roser FFMU, er opptatt av aktive 
uker i Danmark, arrangementer i fylkesfore-
ningene, planene om å få til et feriesenter, slik 

danskene har. Hun vet også godt at det er ting 
FFM skal bli bedre på. Det må satses mer på 
diagnoserettet likepersonsarbeid, kanskje kan 
modellen med ambassadører brukes. Og hun 
vil ha flere menn med i styre og stell. FFM må 
ikke bli foreningen for flinke kvinner. Hun er 
blitt varm i trøya, mens frostrøyk- en står etter 
folk utenfor. Hun gleder seg til Landsmøtet i 
juni, eller FFM35, som hun kaller det. Det skal 
bli et landsmøte om både fortid og fremtid, og 
foreningens høye beskytter prinsesse Märtha er 
selvsagt invitert.   

– Kom på Landsmøtet folkens, sier hun. 
Og så en typisk Tone-tilføyelse: – Å delta er jo 
også en måte å komme seg videre på.

Den typiske Tonedagen
Hun har flyttet hjem. Bor på landet utenfor 
Grimstad. En typisk Tonedag starter klokken 
åtte når den første assistenten dukker opp for å 
hjelpe henne å dra hjulene i gang. Hun har fire 
faste og fire på deltid. Hun kan dette, foreleser 
gjerne om det. Kanskje lager samboer Kjell 
frokost, og så er det planene for dagen, sjekke 
og svare på mailer, kanskje en tur på butik-
ken, kanskje forberede nok et foredrag. Tiden 
mellom kl 16-21 er assistentfritt. Det er godt, 
da har hun mer tid til Kjell. Men det blir fort 
FFM-prat da, også. Engasjementet er til å ta og 
føle på. Og én ting vet hun: Et liv uten hennes 
organisatoriske samboer FFM er et fattig liv. 

Tone Ingeborg Torp (52)
Bor:  grimstad
status: samboer med Kjell

FAVoRITTeR:
Musikk:  Queen, Dr. Hook
Nettsted: www.ffm.no
TV-serie: Broen
Roman: "snømannen", som er alle mine  
 mareritts roman
Måned: Mars, når de første solstrålene  
 varmer
By: Tokio
Måltid: en 7-retters på ekeberg- 
 restauranten
Politiker: Abid Raja i Venstre fordi  
 han er modig
Øyeblikket: Frihetsfølelsen den første dagen  
 jeg kjørte bil alene
Forbildet: Mamma, fordi hun er omtenksom  
 og inkluderende
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TILBUD TIL PASIENTER MED  
DIAGNOSEN CHARCOT-MARIE-TOOTH

30. august 2016 ønsker RNNK velkommen til vårt 3-ukers  
gruppeopphold for pasienter med diagnosen  
Charcot-Marie-Tooth. Dette i samarbeid med Nevromuskulært 
kompetansesenter ved UNN i Tromsø.
Formålet med behandlingstilbudet
• Gi økt kunnskap og forståelse i forhold til sykdommen
• Øke funksjonsnivå og fysisk form gjennom trening og annen behandling
• Gi hjelp til å mestre sykdommen
• Bedre hverdagen gjennom å lære mestringsstrategier, finne balanse  

mellom aktivitet og hvile, utveksle erfaringer og være i fysisk aktivitet

Du vil under oppholdet få tett oppfølging av et tverrfaglig team bestående  
av ergoterapeut, fysioterapeut, lege, sosionom / veileder, logoped og  
ernæringsfysiolog. Oppfølging foregår både individuelt og i gruppe.  
Det legges tilrette for aktivitet i gymsal, basseng og utendørs.

Henvisning og inntak
Henvisning sendes til:  
RVE Nord, Rehabiliteringsklinikken UNN HF, 
Postboks 1, 9038 TROMSØ

For pasienter fra andre regioner, skal man sende henvisningen til  
sin lokale helseregion.

For mer informasjon
Kontakt Kurbadet på telefon 77 66 88 00, 
eller besøk nettsiden: www.kurbadet.no.
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SMARTE
TING sy og strikke selv –  

eller få andre til å gjøre det?

ergoterapeut i sola kommune 
Tone Edvardsen:

Grunnmønster
Et grunnmønster er et grunnriss av 
kroppens form og mål, og brukes som 
grunnlag for å skreddersy klær. Dersom 
du har en kroppsform som gjør at du må 
få klærne spesialsydd, kan du få stønad 
fra NAV til grunnmønster og få sydd 
klærne. Du kan for eksempel ha feilstil-
linger i ryggen, være kortvokst eller ha 
annen avvikende kroppsform som gjør at 
butikkjøpte klær ikke passer til kroppen. 

Symaskin
Det finnes mange symaskiner på marke-
det, og mange kan tenke at det er vanske-
lig å bruke. Jeg fikk en ny opplevelse når 
jeg byttet maskin for ett år siden. Det er 
noen funksjoner som gjør den lettere å 
bruke:
– Quiltebord: Ekstra bord som ligger i 
samme nivå som stingplaten/symaskin-
foten. Dette gjør at en kan støtte/legge 
armene nedpå i samme høyde som stoffet 
mates i maskinen. Det er også plass til at 
større deler av stoffet kan ligge på quilte-
bordet, slik at det ikke trekker slik og er 
lettere å styre.

– Start/stopp/hastighet: Det er ikke 
lenger nødvendig å bruke fotpedal. 
Maskinen har start/stopp-knapp og egen 
trinnløs hastighetsknapp.
– Trådkutter: Automatisk trådkutter ved 
trykk på en knapp.
– Overtransportør: Et tilbehør som er-
statter den vanlige symaskinfoten. Denne 
presser ned og drar stoffet bakover slik at 
symaskinen ”henter” stoffet mer selv og 
gjør det enda lettere å styre arbeidet.
– Ekstra høyt trykkfotløft: Dette gir 
bedre avstand mellom foten og stingplata 
når du skal plassere arbeidet. Da blir 
arbeidet lettere å få på plass – spesielt 
hvis det er litt tykt eller du skal sy fast en 
knapp.

Skjæreredskap
Det er kommet en rullekniv som har vin-
klet skaft. Dette gir deg bedre kraft når du 
skal skjære stoff til f.eks patchwork. Til 
denne er det også en linjal med styrekant, 
som holder rullekniven inn til linjalen og 
gjør det lettere å få rette kutt. På denne 
måten får en bedre utnyttet kreftene.

Strikkemaskin
Med strikkemaskin kan en lage hele, 
fasongstrikkede plagg eller metervare 
som en klipper til og syr etterpå. Det er 
mulig å lage mange forskjellige mønster 
både med farge og struktur. Ved fasong-
strikking manipulerer du nålene (flytter 
masker) for å få plaggdelene slik du vil. 
Dette krever finmotorikk, men ikke mye 
kraft. Når du strikker, drar du sleden fra 
side til side – dette krever en del kraft. 
Det er mulig å få tak i brukt motor som 

– Nålitreder: Denne trer nålen på maski-
nen for deg.

drar sleden for deg. Motoren er ikke i 
produksjon lenger, men kommer jevnlig 
til salgs på Finn, etc.

Strikkedesign
Hvis du vil lage egne oppskrifter er det 
to nyttige hjelpemidler (PC eller papir). 
Enten du velger den ene eller andre 
måten, komponerer du plagget og velger 
blant forskjellige boler, ermer, halser og 
detaljer:

− DesignaKnit: Vil du jobbe på PC 
er det ett program "DesignaKnit" 
som regner ut for deg når du velger 
utseende/form/detaljer i program-
met. Dette har egne moduler for 
håndstrikk eller maskinstrikk.

− Boken "Designguide for strikkere" av 
Kari Hestnes: Dette er en god bok 
som har regnet ut maskeantallet for 
alle variantene i alle størrelsene. 



Ny handlingsplan  
for universell utforming

– Vi omgir oss med produkter og 
teknologi som kan utnyttes 

mye bedre for å gi en enklere hverdag 
for alle. Med denne handlingsplanen vil 
flere kunne følge undervisningsopplegg i 

skolen og ta i bruk hverdags- og velferds-
teknologi i større grad, sier barne- og 
likestillingsminister Solveig Horne (FrP) i 
pressemeldingen fra Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet (BLD).

I tillegg til IKT og velferdsteknologi består handlingsplanen av 
tiltak innen bygg og anlegg, planlegging og uteområder, trans-
port og sektorovergripende tiltak som nettverkssamarbeid i 
kommuner og fylker.

Medlemsdag og Årsmøte i  
oslo og Akershus
FFM i Oslo og Akershus ønsker med-

lemmene velkommen til likepersons-
kurs og middag etter avholdt årsmøte på 
Anker Hotell i Oslo sentrum lørdag 2. 
april. Årsmøtet starter kl. 1500, og Like-
personskurset kl. 1700. Kurset handler 

om å se verden med riktige briller. Mid-
dag starter kl. 1900, med en egenandel 
på kr 200 inkludert drikke. Du melder 
deg på ved å sende en mail til ffm.oslo.
akershus@gmail.com. Husk å si ifra om 
du skal delta på festmiddagen.
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eli Dalen  
– til minne

Eli døde fra oss den 25. november 2015 
etter et kort sykeleie.

Hun har vært med i styret i Foreningen 
for Muskelsyke i Buskerud siden 1998 
– både som styremedlem, nestleder og le-
der – og de siste årene som varamedlem. 
Elis hjerte brant for foreningen vår.
FFM i Buskerud vil fortsette arbeidet med 
og for muskelsyke, det løftet ga vi også Eli 
ved hennes båre.

Eli og Asbjørn har blant mye annet vært 
med på høstturene våre til Tenerife i 
mange år, men i år valgte de – etter Elis 
store ønske – en tur med Hurtigruta i 
stedet. De fikk en flott tur langs Norske-
kysten i et praktfullt septembervær. Eli 
fikk endelig oppleve å reise med Hurtig-
ruta – og Asbjørn har fått med seg noen 
fantastiske siste minner på veien videre. 

Eli ble bisatt fra Kongsberg Gravlund 4. 
desember. ”Der hvor roser aldri dør” og 
”Gje meg handa di ven” ble sunget som 
solosanger i bisettelsen.

4. desember startet med regn og tåke, 
men før seremonien sprakk skydekket 
opp og sola tittet frem. Da Elis båre ble 
båret ut av kapellet – mens bårebilen 
langsomt kjørte bort – fikk vi oppleve en 
vakker solnedgang i sørvest. Som om sola 
også sendte en takk, et farvel og en siste 
hilsen til Eli.

FFM i Buskerud takker hjertelig for alle 
minnegaver vi har fått i forbindelse med 
Elis bortgang.

Denne gang har vi vært så heldig å 
få stønad fra Extra-stiftelsen for å 

gjennomføre en familiehelg for barn med 
muskelsykdommer og deres familier. 
Vi har bestilt opphold på Quality Hotel 
ved Sarpsborg. Dette er 
”Barnas hotell”, hvor det er 
mulighet for både Super-
land og Badeland. I tillegg 
skal vi besøke Inspiria, 
som ligger ved siden av 

FFM i oslo og Akershus arrangerer 
FAMILIeHeLg 15.-17.april. 

TeKsT: GRO WOLD KRISTIANSEN  
FoTo: PRIVAT 

FFM Lotteriet 2016 
Årets lodd sendes ut i juni. Inntektene av årets lotteri går til  
aktiviteter for medlemmene i FFM.  

For å kunne gjennomføre dette, er 
vi avhengig av inntektene fra FFM-

lotteriet. Organisering i forkant skjer på 
frivillig basis av medlemmer i foreningen. 
Aktiv Uke er et viktig møtested for FFMs 
medlemmer, og gir påfyll til store og små. 
Takket være våre medlemmers innsats 
med loddsalg har vi kunnet arrangere 
aktiviteter siden 2005. Vi håper du har 

anledning til å støtte årets lotteri, og tak-
ker på forhånd for støtten.

Vi minner om muligheten til å reservere 
seg mot loddsalg. (kun hvis du ikke har 
reservert deg tidligere). Kontakt Unni 
Tangerud på epost: Unni.tangerud@ffm.
no eller tlf.: 403 290 09 for å reservere deg 
mot loddsalg.

hotellet. Helgen vil bestå av en blanding 
av aktiviteter for barna og mye tid til 
gode likepersonsamtaler for foresatte. Vi 
gleder oss! 
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Takk for 
gaver!
Forskningsfondet mottok i 
2015 gaver på til sammen  
kr 120.461,-.

Et medlem i foreningen overfører 
en pengegave hver måned.

En familie gav videre julekortpengene, 
og hilste til familie og venner via Face-
book. De gav også av julegavene sine.

Minnegaver ble gitt i forbindelse 
med nevnte personers bortgang:

Frie gaver: Morten Liheim, Bjørg 
Thomassen, Eli Dalen, Elias Sletten, 
Vanja Moholt Sørgård, Ingar  
Haagaa Dalen, Liv Hagtvedt, Irene 
Erga, Otto Mordal, Reidun Westre, 
Morten Solberg

Øremerkede gaver: Glenn Einar 
Myraas, Duchenne muskeldystrofi, 
Synnøve Solberg, Dystrofia Myoto-
nica, Ivar Finne, ALS, Helge Solum, 
ALS, Olaug Borghild Elise Kristoffer-
sen, ALS

Andre donasjoner til Forsknings-
fondet er gave Bernt Eriksen til 
minne, øremerket Duchenne muskel-
dystrofi. Det er gitt gaver øremerket 
Limb Girdle, Myotonica congenita, og 
noe er gitt som frie gaver.

Enhver gave er kjærkommen.  
Det er små og store gaver som gjør 
Forskningsfondet rustet til å gi  
prosjektstøtte.

Takk for gaver til Forskningsfondet i 
2015!

støtte fra FFM til tre 
spennende prosjekter
Disse tre prosjektene ble på styremøte i november innvilget til 
sammen kr 330.000,- fra Forskningsfondet for 2016:

1Prosjektnavn: Monitorering av 
pasienter med kronisk underven-

tilering behandlet med noninvasiv 
ventilasjon. Hvilke undersøkelser bør 
gjøres ved rutinekontroll?

Søker: Sigurd Aarrestad, overlege Lun-
gemedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo Uni-
versitetssykehus. Regional koordinator 
for langtids mekanisk ventilasjon Helse 
Sør-Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for 
hjemmerespiratorbehandling, Haukeland 
Universitetssykehus.

• Prosjektperiode: 01.11.12 - høst 2017
• Innvilget sum for 2016: kr 240.000,-

Om prosjektet:
Kronisk underventilering og respira-
sjonssvikt er en alvorlig følge av muskel-
sykdom, og en viktig årsak til plager og 
tidlig død. Noninvasiv ventilering (NIV) 
er en viktig behandling ved respira-
sjonssvikt. Til tross for dette er det lite 
forskning omkring respirasjonsbehand-
ling ved nevromuskulære sykdommer. 
Prosjektet vil generelt rette oppmerk-
somhet på respirasjonsproblemer hos 
disse pasientgruppene. Ved å identifisere 
utfordringer og justere terapi, kan det 
bedre ventilasjonen. På kort sikt kan 
det gi økt komfort, øke bruken av NIV, 
bedre symptomer og økt livskvalitet. I et 
lengre perspektiv kan tidlig påvisning av 
sykdomsprogresjon og optimalisering av 
behandling føre til at en unngår akutte 
innleggelser og at prognosen bedres.

2Prosjektnavn: Kartlegging av 
nye subgrupper ved myasthenia 

gravis

Søker: Angelina H. Maniaol, overlege, 
Nevrologisk avdeling, Oslo Universitets-
sykehus, Ullevål.

• Prosjektperiode: 01.01.16 – 01.12.17
• Innvilget sum for 2016: kr 40.000,-

Om prosjektet:
Hensikten med studien er å studere 
årsaksmekanismer hos pasienter med 
seronegativ og okulær myasthenia gravis 
(MG) i norsk populasjon. Vi ønsker å 
kartlegge immunologiske og genetiske 
markører, karakterisere de ulike kli-
niske fenotypene og mulige miljøfak-
torer. Målet er å bedre klassifisering og 
diagnostikk av pasienter, samt bidra til 
forbedring av fremtidige behandlings-
strategier. En sentral del av prosjektet vil 
være å delta i samarbeidsprosjekter med 
både nasjonale – og internasjonale MG-
forskere.

3 Prosjektnavn: Tverrfaglig nasjo-
nalt nettverksmøte om ALS

Søker: Tverrfaglig ALS-team ved OUS 
HF, Ullevål, Nevrologisk avdeling v/
kontaktperson Åse Kroken Paust, fysio-
terapiavdelingen, Nevrologisk avdeling, 
Ullevål, Oslo Universitetssykehus.

• Prosjektperiode: 3. og 4. februar 2016
• Innvilget sum for 2016: kr 50.000,-

Om prosjektet:
Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom 
de ulike ALS-teamene i landet og andre 
helsepersonell som jobber med sykdom-
men, samt sikre lik pasientbehandling på 
tvers av fylkesgrenser. Vi ønsker særlig å 
få en debatt rundt invasiv respirasjons-
støtte, da vi har erfart at tilnærmingen til 
denne behandlingen er svært varierende 
nasjonalt. Vi ønsker også å gi oppdatert 
informasjon om nasjonal ALS forskning 
og behandling.

Det ble ikke tildelt midler fra Erik 
Allums legat for Duchenne Muskel-
dystrofi for 2016.

Foto: Colourbox
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Medisiner under   
utprøving

Utsiktene kan virke lovende. Det forskes og satses mye internasjonalt,  
og medisiner som synes å ha gunstig effekt, prøves ut, sier overlege dr. 
med. Magnhild Rasmussen.

Duchenne muskeldystrofi 
og spinal muskelatrofi:

DIAgNose

TeKsT: BERNT ROALD NILSEN  FoTo: PRIVAT

Noen land er toneangivende, da 
snakker vi ikke minst om USA, 
England og Nederland, ifølge 

Magnhild Rasmussen ved Barneavdeling 
for nevrofag og Enhet for medfødte og 
arvelige nevromuskulære tilstander ved 
Oslo universitetssykehus.

Forsiktig optimisme
– Det er snakk om å modifisere effekten 
av den genfeilen som forårsaker syk-
dommen, slik at det i muskelcellene ved 
Duchenne lages et mer effektivt, funksjo-
nelt dystrofinprotein, og dermed gunstig 
effekt på muskelstyrken. Men når genet 
er stort og defekten kan sitte flere steder, 
må det ulik medisin til, blant annet et-
tersom hvor i genet defekten er. Lengst 
er man kommet med en metode der et 
for tidlig stopp-signal ”oppheves” under 
avlesning av genkoden (Read through av 
premature stoppmutasjoner), slik at et 
mer funksjonelt protein dannes. Denne 
metoden er aktuell for 10-15 % av pasi-
entene, og der er preparatet Ataluren alle-
rede på markedet med betinget godkjen-
ning. En annen metode som prøves ut, er 
exon skipping. Duchennegenet innehol-
der 79 exoner. Utprøving av exon skipping 
for exon 51 er man kommet langt med, 
noe som vil være aktuelt for ytterligere 
cirka 13% av tilfeller med Duchenne. 
Andre stoffer som gir exon skipping av 
andre exoner og dermed virker ved andre 
mutasjoner, er også under utprøving. Det 
er slik at ulike mutasjoner krever ulike 
medikamenter. Et annet stoff som er 
prøvd ut er Idebenone, som har vist seg å 
ha en viss gunstig effekt på lungefunksjo-
nen, sier Rasmussen.

Foreløpige eksperimenter
Forskningen på dette feltet har foregått 
over mange år. Egentlig genterapi, som 
handler om å reparere genet,  jobbes 
det også med, men her er man kommet 
kortere. Det er en lang prosess å utvikle 
et virksomt medikament, fra første fase 
i laboratoriet til etter hvert trinnvis ut-
prøving hos friske personer og pasienter. 
Det er viktig å være klar over at en slik 
utprøving dreier seg om eksperimenter, 
ikke etablert behandling. Man kjenner 
fortsatt ikke bivirkningene godt nok.

Også for spinal muskelatrofi
– Når det gjelder spinal muskelatrofi, 
er det også her flere stoffer som prøves 
ut på liknende måte som tilfellet er ved 
Duchenne. Det dreier seg da om å danne 
mer av SMN-proteinet, som det er for lite 
av i  ryggmargsceller ved spinal muskela-
trofi. Disse medikamentene er ikke kom-
met på markedet enda, men i hvert fall 
ett stoff er i det vi kaller fase 3-utprøving, 
som er siste fase av utprøving før søknad 
om godkjenning. Utsiktene høres lovende 
ut så langt. Det er selvsagt frustrerende 
for den enkelte at slike medikamentut-
prøvinger skal ta så lang tid fram til en 
eventuell godkjenning. På den andre side 
er det viktig at man vet mye om stoffet 
før det lanseres som anbefalt behandling. 
Slik situasjonen er i dag, har vi grunn til å 
ha en optimistisk holdning til at fors-
kningen og utprøvingen som er i gang, 
vil resultere i medikamenter som bedrer 
situasjonen for pasientene. Slike medi-
kamenter er det et stort behov for, sier 
overlege Magnhild Rasmussen.

” 
Vi har en  

optimistisk holdning 
til den forskningen og 
utprøvingen som er  
i gang



I kveld har jeg vært ute i lysløypa som ligger rett 
ved der jeg bor. Resten av gjengen gikk på ski, 
jeg kjørte trax’en.

Vinter og sne, en skiløper 
rullestol fyker av sted …
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TeKsT: GURO SKJETNE

Det er jammen ikke ofte det går, 
at jeg kan være med på skitur, 
men masse snø og kulde, en 

påfølgende uke med mildvær og deretter 
kulde og litt snø igjen, gjorde at det var et 
hardt underlag som hold rullestolen fint 
oppå snøen. 

Rullestol og snø …
Om vinteren er det ikke ofte jeg får til å 
være med på de aktivitetene som resten 
av familien eller vennene holder på med, 
for mye dreier seg om aktiviteter i snø. 
Rullestol og snø er i veldig mange tilfelle 
ikke særlig kompatible, særlig ikke snø 
som ikke er brøytet og laget vei med, 
og det er den svært sjelden i langrenn-
sløyper, alpinanlegg, akebakker og på 
skøytebaner. Og det er jo der alle er om 
vinteren, der det er snø!

En tur med trax’en …
Jeg kjører meg ofte en tur da, jeg. Med 
trax’en, mens de andre gjør det de skal 
med snøen. Eller står og ser på, når de 
andre holder på i akebakken, skøyteba-
nen … og så videre. 

Roser på kinnene
Man er jo ute, får frisk luft og alt det der, 
selv om man ikke er den som slenger seg 
på akebrettet og setter utfor. Jeg som ser 
på, får også friske roser i kinnene. Og det 
er moro å se på at andre tryner, suser av 
gårde, får raserianfall når de må gå opp 
den bratte bakken igjen (artig så lenge 
det ikke er mitt barn som klikker), og 
gledeshylene når de får den første dytten 
og setter utfor på toppen igjen. 

Sløser ikke med tiden
For min del gjelder det å gjøre det beste 
ut av det man kan. Jeg depper ikke over 
manglende skiturer i livet mitt. Det er 
liksom så lite vits i å bruke tid på det. 
Noen synes kanskje det er trasig, dette 

Om Likepersonsaktiviteter 
skriver Bufetat:

§ 7 Likepersonsaktiviteter:
”Med likepersonskurs menes en 
tidsavgrenset aktivitet med peda-
gogisk 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 aktivitets-
gruppe menes en tidsavgrenset 
og temabasert samling ledet av en 
likeperson. Det gis poeng pr. dag 
samtalegruppen møtes og aktivi-
teten gjennomføres.”

er noe de savner fryktelig. Mens andre 
har aldri gått på ski og er mest nedfor for 
at de i det hele tatt ikke kommer seg ut i 
vinterhalvåret. Vi muskelsyke er forskjel-
lige, med så ulike funksjonsnivå at her er 
det mange temaer man kan ta opp! 

Kanskje en aktivitetsgruppe?
Hva med å starte ei samtalegruppe i ditt 
fylke? Eller hva med ei aktivitetsgruppe 
som får med medlemmer på aktiviteter 
man kan drive med på svarteste vinteren?

Lav terskel for å delta
Å møtes på den måten kalles for et 
lavterskel likepersonstiltak, og krever 
ikke mye planlegging eller organisering, 
samtidig som terskelen for å delta er lav. 
Samlingen må ledes av en likeperson, og 
lurer du på hvem som er registrert som 
likeperson i ditt fylke tar du bare kontakt 
med fylkesstyret i FFM. De hjelper til 
når noen ønsker å starte en samtale- eller 
aktivitetsgruppe.

LIKePeRsoNssToFF

Foto: Colourbox



Nytt år, nye muligheter! 2016 
er godt i gang, og FFMU har 
startet å planlegge årets kurs- og 

årsmøtehelg. Vi har valgt å prøve et litt 
annerledes tema denne gangen, og kjører 
kurs med tema “Reiseliv for funksjons-
hemmede”. Påmelding finner dere link til 
på nettsiden, bloggen og facebooksiden 
vår. Det blir gøy å se dere igjen på kurs!

Helgen 26.-28. februar samles styret i 
FFMU til sin styremøtesamling, hvor vi 
blant annet skal planlegge kurset videre 
slik at vi får et best mulig program. Det er 
viktig at styret møtes, slik at vi blir bedre 
kjent med hverandre og får et enda bedre 
samarbeid. Jeg vil forøvrig takke styret 
for et godt samarbeid i 2015, og håper på 
et like godt samarbeid i tiden fremover! 

Beklageligvis har Ida Tvedt trukket seg 
fra sitt verv i FFMU, noe vi kunne ønske 
hun ikke måtte. Men man kan ikke alltid 
få det slik som man vil, og vi skjønner 
at tid ikke alltid strekker til. Vi ønsker 
henne lykke til videre! 

Ellers så jobber ambassadørene flittig 
videre med sine saker, og har nylig tatt 
inn nye medlemmer. Mulan Friis og 
Ingebjørg Larsen Vogt ønskes hjertelig 
velkommen til ambassadørene. 

Line Nordal
Leder, FFMU
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Line Nordal, leder FFMU

NYTT FRA FFMU

Fjorårets kurshelg ble holdt på Quality Hotell 
Gardermoen den 13.-15. november.  Med 14  
deltakere og 9 assistenter gledet vi oss til en 
spennende helg med Sex og Samliv som tema.

Programmet startet fredag kl. 17.00 
med bli-kjent-leker, etterfulgt av 
utdeling av presentasjonsoppgaver. 

Oppgavene skulle vi jobbe med frem til 
søndag, og vi ble delt opp i 4 grupper:

Rebeccas Twins: Presentér fakta om “at-
traksjon” og diskutér “skyldfølelse”.
Ingebjørgs Vajayjay: Presentér fakta 
om “orgasme” og diskutér “assistanse 
under sex”.
Tollefs G-spot: Presentér fakta om 
“kjønnssykdommer” og diskutér “nett-
dating”.
Alinas Banana: Presentér fakta om “pre-
vensjon” og diskutér “det å få barn som 
muskelsyk”.

Vi avsluttet dagen med en god treret-
ters middag, artige samtaler og “Cards 
Against Humanity” kortspill.

Kursmaraton
Lørdagen startet med kurset “Thanks for 
coming” av Ola Schrøder Røyset, hvor 
han snakket om sine egne erfaringer 
rundt seksualitet og assistanse. Her ble 
det heftige gruppediskusjoner rundt as-
sistanse og privatliv. 

Deretter snakket Ungefunksjonshemme-
des styreleder Camilla Lyngen raskt om 
deres arbeid rundt funksjonshemming og 
seksualitet.

Stine Kühle-Hansen avsluttet kurs-ma-
ratonen med en presentasjon hvor hun 
snakket om kroppen, den negative og 
positive siden av sex, sexleketøy, smarte 
løsninger for dem som har mindre funk-
sjonsevne og mye mer.

Dagen ble igjen avsluttet med en god 
treretters middag med mye god latter, og 
en “skattejaktquiz”, hvor vi måtte finne 
poster rundt om i hotellet og svare på 
spørsmål. Her var det om å gjøre å holde 
hodet kaldt, for svarer du feil må du en 
ny runde rundt hotellet!

Siste dagen
Søndagen gikk med til presentasjon 
av gruppeoppgavene. Mange var slitne 
etter en lang kurshelg, men ga likevel 
underholdende presentasjoner verdt å 
skryte av. Etter evaluering og lunsj dro 
alle hjem, og satt forhåpentligvis igjen 
med gode minner og nye vennskap. Vi vil 
takke for nok en vellykket kurshelg!

erotisk helg med  
sex- og samlivskurs!

TeKsT: RANDI NORDNES og LINE NORDAL

et NRK-team filmet flere av deltakerne på kurset til programmet “Natta Norge”. Her intervjues Randi 
Nordnes av Thomas seltzer.

Foto: Colourbox
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en helt ny følelse 
erotisk helg med  
sex- og samlivskurs!

TeKsT: MULAN FRIIS  FoTo: PRIVAT

Da jeg var liten, håpet jeg at jeg en dag skulle 
få møte en jente som hadde en muskelsykdom. 
Sånn som meg.  En jente jeg kunne prate med,  
og som forsto meg.

Jeg lengtet etter en venninne som 
kunne gå ved siden meg, i stedet for 
en som alltid gikk litt foran. Det var 

de situasjonene som var verst: Når ven-
nene mine gikk fortere enn meg, og ikke 
forsto hvorfor jeg gikk så sakte. 

En skummel sykdom
Som barn og ungdom syns jeg det var 
vanskelig å prate om SMA. Det var et 
skummelt navn på en skummel sykdom 
som folk flest ikke skjønte seg på. Jeg følte 
at jeg var den eneste i verden som hadde 
en sånn muskelsykdom. Legebesøkene 
skremte meg. De fremmede gamle men-
nene, som skriblet ned noen kruseduller 
i notatblokken, og hadde på seg lange 
hvite legefrakker. Gjennom brillene sine, 
plassert langt ut på nesetippen, gransket 
de meg fra topp til tå. 

En enorm lettelse
Jeg møtte Lin Christine Solberg fra FFM  
på en kafé i Oslo. Jeg var veldig spent på 
å få snakke med henne. Dette var første 
gang jeg skulle møte en annen jente med 
en muskelsykdom. Det var så mange ting 
jeg lurte på at jeg nesten ikke visste hvor 
jeg skulle starte. Jeg har alltid fått høre 
at jeg er så heldig, siden muskelsykdom-
men min (SMA type 3) ikke er så synlig 
på meg. Men fordi den ikke er så synlig, 
så har det vært vanskelig å akseptere at 
jeg er muskelsyk. I hele livet hadde jeg 
kjent på det å ”falle mellom to stoler”. 
Men å gå rundt å late som at man ikke 
er muskelsyk blir slitsomt i lengden. Det 
var det jeg trengte å prate med henne om. 
Vi pratet om alt mulig, fra utfordringer i 
hverdagen til vanlig jentesnakk. Det var 
en enorm lettelse å kunne prate med en 
jente på samme alder som forstod meg.

Første møte med FFM
Lin Christine fortalte om FFM, at det var 
en forening for muskelsyke personer og 
deres familier, at FFM arrangerte forskjel-
lige kurs og aktiviteter for barn, ungdom 
og voksne. Jeg meldte meg inn, og fikk 
mitt første møte med medlemmene i 
foreningen på en kurshelg, rundt påsken 
2015. Det var på et hotell på Gardemoen, 
og jeg var veldig spent, men også en 
smule nervøs. Jeg kjente ingen, bortsett 
fra Lin Christine, og syntes alt var nytt og 
skummelt. Men etter en varm velkomst, 
hvor jeg fikk møte alle som skulle delta 
på kurset, følte jeg meg raskt inkludert, 
og det tok ikke lang tid før jeg kunne 
senke skuldrene. 

En helt ny følelse
Etter å ha tilbrakt helgen på Gardemoen 
sammen med andre medlemmer fra FFM 
satt jeg igjen med en helt ny følelse. En 
følelse å tilhøre et miljø jeg kunne være 
stolt av å være del av. Det var lærerikt å 
se hvordan unge voksne åpent delte sine 
erfaringer. Hvor forskjellige personer, 
med forskjellige grader av ulike mus-
kelsykdommer, kunne dele livsglede og 
humor med hverandre. Det var befriende 
og inspirerende! Jeg følte meg plutselig 
mye lettere, som om en tung sten hadde 
blitt løftet av meg. Opplevelsen åpnet 
øynene mine. Jeg var plutselig ikke så 
alene lenger. Det gav meg også styrke til 
å erkjenne min egen skjebne, en prosess 
som jeg så lenge hadde prøvd å unngå. 
Jeg ser frem til å være med på enda flere 
kurs i regi av foreningen for muskelsyke, 
og vil absolutt anbefale flere muskelsyke 
ungdommer og unge voksne til å være 
med på kurs som de arrangerer. Dere 
kommer ikke til å angre! Takk til forenin-
gen for muskelsyke!
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en sjelden 
dag 2016
En sjelden stemme var tema for 

konferansen, som gikk av stabelen 
29. februar på Thon Hotell Opera. FFO 
arrangerte konferansen i samarbeid med 
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne 
diagnoser (NKSD) og Unge Funksjons-
hemmede. Konferansens mål var å sette 
sjeldne og lite kjente diagnoser på dags-
orden. Det var lignende arrangementer 
i andre europeiske land samme dag, og 
konferansen i Oslo var åpen for fagfolk, 
organisasjoner og grupper for personer 
med sjeldne diagnoser og deres pårø-
rende, samt andre som jobber tilknyttet 
sjeldenfeltet.

Advarer mot nettside som 
tar betalt for fastlegebytte

De fleste i Norge har krav på fastlege. 
Det er bare ett sted du kan bytte 

fastlege på nett. Det er på www.helse- 
norge.no. Der logger du deg inn på 
menyvalget Min helse og finner ledig 
fastlege. Dersom du ikke har tilgang til 
internett, kan du ringe 800 HELSE (800 
43 573). HELFO er en ytre etat under 
Helsedirektoratet som blant annet har 
ansvaret for å hjelpe deg å finne en 
fastlege. Det er helt gratis. Kommunene 
har ansvaret for at det finnes tilgjengelige 
fastleger.

Tar betalt for gratis offentlig info
Dersom du klikker deg inn på nettsiden 
fastlege.online eller byttefastlege.net, blir 
du bedt om å taste inn fødselsnummeret 
ditt (fødselsdato og personnummer). 
Fødselsnummeret kan misbrukes til iden-
titetstyveri om du deler det med andre.
Fastlege.online og byttefastlege.net leder 
deg deretter inn i selvbetjeningsløsnin-
gen på www.helsenorge.no. Tjenesten 
faktureres likevel med 995 kroner, og 
nettsiden forlanger at du skal betale reg-
ningen innen tre dager. Deretter får du 
et inkassokrav hvis du ikke betaler innen 
tre dager.

Kun én offentlig helseportal
Www.helsenorge.no er den offentlige 
helseportalen i Norge. Der finner du all 
digital helseinfomasjon og alle digitale 
helsetjenester som tilbys fra den offentli-
ge helsetjenesten. Dersom du er i tvil om 

informasjon du finner på nett om bytte 
av fastlege eller annen helseinformasjon 
kommer fra riktig avsender, ring 800 
HELSE (800 43 573) så hjelper vi deg. 
Hvis du kommer over nettsteder som er 
noe annet enn det de gir seg ut for, føler 
deg lurt eller er mistenksom overfor en 
nettjeneste, anbefaler vi at du kontakter 
Forbrukerrådet (www.forbrukerradet.
no). Har du mistanke om at personopp-
lysninger om deg har kommet på avveie 
eller misbrukes, bør du ta kontakt med 
Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Kilde: helsedirektoratet.no

Det er gratis å bytte fastlege i Norge. Helsedirektoratet advarer 
privatpersoner mot å bruke de nye nettsidene fastlege.online 
og byttefastlege.net som tar høy betaling for en tjeneste de ikke 
utfører, og samtidig ber om personopplysninger.

Ny vaktbikkje 
mot diskrimi-
nering
Hanne Bjurstrøm ble i høst utnevnt 

som nytt Likestillings- og diskri-
mineringsombud. 55-åringen har vært 
Norges spesialutsending for klima i 
Klima- og miljødepartementet. Hun 
har blant annet vært arbeidsminister i 
Stoltenbergregjeringen. Som ombud blir 
det hennes oppgave å rette søkelyset mot 
diskriminering av mennesker med ned-
satt funksjonsevne. Ombudet skal være 
en pådriver for mangfold. 

– Med Bjurstrøms samfunnsengasjement 
og bakgrunn er jeg trygg på at vi får 
et ombud som vil fortsette å løfte frem 
viktige saker i samfunnsdebatten, sier 
Barne-, likestillings- og inkluderingsmi-
nister Solveig Horne. Hanne Bjurstrøm 
etterfølger 
Sunniva 
Ørstavik, 
som nå er 
ferdig med 
sin seks 
år lange 
åremåls-
periode. 

Kilde: 
Handikap-

nytt

Det går trått å øke bruken av tilret-
teleggingsgaranti (TG) som vir-

kemiddel for å få flere funksjonshem-
mede i jobb, skriver magasinet Velferd. 
På landsbasis økte antall garantier med 
snaut 500 i 2014 sammenliknet med 
2013. Og i Oslo ble antall nye garan-

tier redusert fra 441 til 247 i samme 
tidsrom, ifølge Navs egne tall. Riksrevi-
sjonen har tidligere påpekt at TG er for 
lite kjent og brukt.

    
Kilde: Handikapnytt

garanti i revers

Foto: Arbeidsdepartementet
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Nytt nasjonalt 
klageorgan 
for helse- 
tjenesten fra 
1. januar 2016

Formålet med omorganiseringen er 
å effektivisere og etablere en mer 

brukerorientert helseforvaltning. Ved å 
samle klagebehandlingen i et nasjonalt 
klageorgan vil regjeringen legge grunnlag- 
et for en mer robust, kostnadseffektiv og 
brukervennlig klagebehandling.
 
Sammenslåing av enheter som driver 
med klagesaksbehandling
Helseklage vil bestå av etater og enheter 
som behandler klagesaker:
•  Sekretariatet for Pasientskadenemnda
•  Sekretariatet for Klagenemnda for 

behandling i utlandet
•  Sekretariatet for Preimplantasjonsdiag-

nostikknemnda
•  Sekretariatet for Statens helsepersonell-

nemnd
•  Sekretariatet for Apotekklagenemnda
•  Klagesaksbehandling i Helsedirektora-

tet (bla. førerkortsaker)
•  Klagesaksbehandling i HELFO (over-

føringen fra HELFO til Helseklage er 
utsatt til 1.1.17)

Helseklage er underlagt Helse- og om-
sorgsdepartementet. Nemndene opprett-
holder uavhengige stillinger.

Hvilken betydning får opprettelsen 
av Helseklage for brukerne?
Omorganiseringen skal gjennomføres 
slik at brukerne blir minst mulig berørt. 
Arbeidsoppgavene vil bli videreført i 
det nye klageorganet (klagesaksbehand-
ling og rettssaker). Les mer om hvilken 
saker/sakstyper som behandles av det 
nye organet på: http://www.helseklage.
no/ Helseklage er underlagt Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

Ny veileder 
for barn og 
unge med  
habiliterings-
behov

Rettighetene til barn med nedsatt 
funksjonsevne er både regulert i 

Barnekonvensjonen og norsk lov.
Tiltak som gjennomføres for å oppfylle 
rettighetene, for eksempel på områdene 
helse og utdanning, skal ha som eks- 
plisitt mål at barn med nedsatt funk-
sjonsevne inkluderes i samfunnet. Med 
denne veilederen vil Helsedirektoratet og 
Utdanningsdirektoratet legge grunnlag 
for bedre samarbeid mellom helse- og 
omsorgssektoren og utdanningssektoren. 
Kapittel 2 gir eksempler på hvordan de 
to sektorene kan samarbeide om barn 
og unge med habiliteringsbehov. Kapit-
tel 3 om helse- og omsorgssektoren er 
primært skrevet for å gi informasjon til 
ansatte i utdanningssektoren. Kapittel 4 
om utdanningssektor er primært skrevet 
for ansatte i helse- og omsorgssektor.

Glansbilder av det perfekte familieliv 
på Facebook og andre sosiale medier 

kan bidra til å skape et sorteringssam-
funn, der barn med funksjonsnedset-
telser blir valgt bort. Denne hypotesen 
fremsettes av framtidsforsker Liselotte 
Lyngsø i Future Navigator, i et intervju i 
det danske foreldremagasinet Vores Børn.

– Vi velger bort fostre som feiler noe. 
Fordi teknologien gjør at vi kan, men helt 
sikkert også fordi vi er redde for hvordan 
omverdenen vil reagere, utdyper Lyngsø. 
Hun mener at grensen for det normale er 
blitt svært så innskrenket. Man vil helst 
ikke fremstå som svak og uten kontroll. 

– Det kan hende at dette gjør det veldig 
vanskelig å overskue konsekvensene av 
å få et barn som har en diagnose, sier 
Lyngsø. Professor i etikk, Thomas Ploug, 
er inne på noe av det samme. – I dag 
handler det ikke om at vi skal glede oss 
over det barnet vi får. I stedet er det av-
gjørende hvordan barnets liv vil bli. Hvis 
vi ikke synes det vil få høy  
nok livskvalitet, er det  
en tendens til å velge  
fosteret bort,  
sier han til  
Vores Børn. 
Kilde:  
Handikapnytt

skaper Facebook sortering?
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Mennesker med utviklingshemning 
lever i gjennomsnitt 17-20 år kor-

tere en folk flest. En viktig årsak kan ligge 
i livsstil og kosthold, som ofte kan være 
preget av stillesittende ”kos”. Forsker 
Marianne Nordstrøm ved Frambu senter 
for sjeldne diagnoser har studert mat og 
hverdagsliv hos en sammensatt gruppe 
utviklingshemmede og funnet ut at svært 

mange har høyt kolesterolnivå, blodtrykk 
og type 2-diabetes. 78 prosent er over-
vektige. Nordstrøm etterlyser en satsing 
på helse og ernæring.
– Arbeid med folkehelse for befolkningen 
ellers har kommet langt, men her gjøres 
det nesten ingenting, sier hun til fagbla-
det Fontene. 

Kilde: Handikapnytt

Kostholdsalarm

Hotellkjeden Scandic Hotels har 
lenge ønsket å profilere seg på god 

tilgjengelighet for funksjonshemmede, og 
nå er hotellkjeden belønnet med en pris 
for innsatsen. Under World Responsible 
Tourist Awards i London gikk Scandic til 
topps i kategorien ”beste overnattingssted 
for gjester med nedsatt funksjonsevne”. 
Juryen la vekt på at Scandic legger til 
rette for folk med alle typer funksjons-
nedsettelser, og er imponert over hvordan 
de har tatt lederskap i bransjen. World 
Responsible Tourism Awards hedrer de 
beste innen ansvarlig turisme hvert år. 

Kilde: Handikapnytt

Best på  
overnatting
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Nytt hjelpemiddelutvalg
Utvalget ledes av professor 
Arild Hervik ved Møreforsking. 
I tillegg til å være forsker med 
erfaring som leder av en rekke 
regjeringsoppnevnte utvalg, 
har han en muskelsykdom som 
gjør at han har vært rullestol-
bruker siden 2004. 

Hervik har hatt en muskelsykdom 
siden 1999 og vært rullestolbruker 

siden 2004. I hele denne perioden har 
han vært i full jobb som professor. 

Avhengig av hjelpemidler
Han mener at egen fartstid som hjelpe-
middelbruker gjør det lettere for ham å 
erkjenne hvor viktig det er å finne rett 
hjelpemiddel til rett tid. Og hvor viktig 
det er å kommunisere godt med hver 
enkelt bruker.
– Jeg vil kjenne igjen min egen situa-
sjon i det ekspertene beskriver. I utvalget 
skal jeg først og fremst være fagperson. 

Likevel tror jeg det er nyttig at jeg er 
en fagperson som har kjent hjelpemid-
delsystemet på livet. Jeg er avhengig av 
hjelpemidler på alle plan. De gjør at jeg 
beholdt jobb, venner og fritidsaktiviteter, 
sier han til handikapnytt.no. Det regje-
ringsoppnevnte ekspertutvalget har som 
mandat å foreta en helhetlig gjennom-
gang av hjelpemiddelpolitikken i Norge. 
Utvalget startet arbeidet i januar 2016, og 
skal etter planen levere endelig rapport 
ved årsskiftet 2016/2017.

Frambu inviterer til bruker-
kurs for voksne med diag-
nose Dystrofia myotonika 
type 1 og 2

Målet med kurset er  å gi oppdatert 
kunnskap og mulighet for erfarings-
utveksling om å leve med en diagnose 
med medisinske utfordringer. Fokus 
rettes mot gode løsninger i hverdagen.  
Tidspunkt: 23.– 27.05.2016.  
Søknadsfrist: 18.03.2016.
Aktuelle diagnoser: 
Dystrofia myotonika type 1 og type 2
Målgruppe: Voksne med diagnosen 
(Ved behov for praktisk hjelp, kan 
man ha med ledsager/assistent)
Mål: Å gi oppdatert kunnskap om 
dystrofia myotonika type 1. Info og 
påmeldingsskjema: frambu.no 
Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Solvor 
Sandvik Skaar på e-post sss@frambu.
no eller praktisk ansvarlig Elin Brede-
sen på kurs@frambu.no. Du kan også 
ringe på telefon 64 85 60 00.

Foto: Colourbox



Landsmøtet 2016

FORELØPIG PROGRAM:

Det er klart for årets høydepunkt:  
Landsmøte og spennende parallelle kurs.  
I år er Thon Hotel Arena på Lillestrøm lands- 
møtehotell, og tidspunktet er 3.-5. juni.

Saksliste, program og praktisk info 
ble sendt ut i februar, og påmel-
dingsfrist for kurs og landsmøte er 

6. april. Du melder deg på elektronisk, 
men kan også få tilsendt skjema for på-
melding per post. Dette er årets viktigste 
FFM-helg, så gå ikke glipp av denne! I år 
skal vi feire at FFM er 35 år, og både se 
bakover og fremover. Fredag skal Tone I. 
Torp og Sigurd Lindal ta for seg FFM og 
historien om diagnostisering. Erfarings-
utveksling er det også satt av tid til.

Parallelle kurs
Etter at Irene Lund har snakket om 
NMK-samarbeidet og utstillerne er 
presentert, blir det parallelle kurs lørdag 
formiddag. Det handler om Brukermed-
virkning og Likepersonskurs i tillegg til 
eget program for ungdommen. Prinses-
sen er invitert til lunsj, og så er det klart 

FREDAG:
17:00-19:00

Velkommen!
FFM og historien om  
diagnostisering

20:00
Middag

LØRDAG: 
10:00 – 11:00

NMK samarbeidet 

11:00 – 11:25
Presentasjon av utstillere

11:30 – 13:00
Paralellkurs: Brukermedvirkning, 
likepersonskurs
Ungdomsprogram

13:00 – 14:30
Lunsj

14:30 – 18:30
Landsmøte 2016
Likepersonsaktiviteter

19:30  - 21:15
Jubileumsmiddag og konsert

SØNDAG:
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45

Paralellkurs: Brukermedvirkning, 
likepersonskurs
Ungdomsprogram

12:15 – 13:00
Avslutning i plenum

13:00 – 14:00
Lunsj

for Landsmøte og Likepersonsaktiviteter. 
På kvelden blir det middag med under-
holdning. Søndag går med til parallell-
kurs, før det er avslutning i plenum, lunsj 
og avreise.

Årets viktigste FFM-helg
Fylkesforeningen og FFMU velger dele-
gater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte 

etter følgende fordelingsnøkkel: 2 dele-
gater for de første 200 medlemmer, og så 
1 delegat per påbegynt 200 medlemmer 
deretter. Årsregnskap og årsberetning må 
være levert innen 1. mai for å ha stem-
merett på landsmøtet. Leder Tone I. Torp 
og Sentralstyret håper på god oppslut-
ning fra medlemmene på årets viktigste 
møtehelg!

I "På tampen" presenterer vi saker som er viktige, og årets viktigste sak for 
FFM er Landsmøtet på Lillestrøm 3.-5. juni. I år feirer FFM 35 år. Vi håper å se 
deg på Lillestrøm første helgen i juni.
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På tampen

Deltakeravgift inkl reise og opphold:                                     

Delegat til landsmøte,  
kurs og festmiddag: kr 1.700,-  
(betales av FFM fylkeslag og FFMU)

Observatører  
valgt av fylkeslagene: kr 1.700,-  
(betales av FFM fylkeslag og FFMU)

Deltakere på kurs  
og festmiddag: kr 1.000,-  
(betales av deltaker)

Deltar kun på festmiddag: kr  300,-    
(betales av deltaker)  
+ reiseutgifter/parkering

Det er ingen deltakeravgift for assistenter.



BLI MeDLeM I FFM!
Du får:
•  Informasjon om muskelsykdommer 

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

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

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

situasjon.
•  Mulighet til å arbeide aktivt for dine 

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

Foreningen får:
•  Økonomisk støtte
•  Økt gjennomslags- 

kraft overfor myndigheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

•  Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

•  Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

Medlemskategorier (2015):
•  Hovedmedlem kr 350,-
•  Studenter/institusjonsbeboere halv pris
•  Husstandsmedlem (på samme  

adresse) kr 50,-
•  Støttemedlem kr 375,-
•  Abonnement kr 400,- 

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

gI eN gAVe!
Vi er takknemlige for 
alle gaver til FFM og 
Forskningsfondet.

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

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

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

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

Skattefradrag for gaver
Ønsker du skattefradrag 
må du oppgi fødselsnum-
meret ditt. Økonomiske 
bidrag til FFM kan føres 
som fradrag på selv- 
angivelsen. Skattelovens 
§ 44, 5. ledd, sier at dette 
gjelder alle gaver over  
kr 500,-. For beløp over  
kr 10 000,- gjelder  
spesielle regler.

Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere  
gaver til FFM og/eller 
Forskningsfondet, oppgir 
du i testamentet at gaven 
skal gå til:
Foreningen for Muskelsyke 
eller Forskningsfondet om 
nevromuskulære sykdom-
mer, 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. Inn-
betalingen merkes med 
avdødes navn og navn og 
adresse til pårørende.

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

Ta kontakt med oss for 
informasjon,  
telefonnr.: 411 90 702,  
e-post: ffm@ffm.no og 
fondet@ffm.no.

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.

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

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

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

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.

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

Likepersonskoordinator:
Guro Skjetne

Medlem:
Laila Bakke

Medlem:
Bjarthild Slagnes

Medlem:
Tore Ødegård  

Leder:
Line Nordal
Tlf.: 902 91 125
E-post:   
linenordal22@gmail.com

Nestleder:
Randi Nordnes
E-post:   
randinordnes94@gmail.com

1. styremedlem:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064

2. styremedlem:
Alina Fismen Bjerkli
Tlf.: 454 38 527
E-post: souvraya@gmail.com

3. styremedlem:
Rebecca Harcourt
Tlf.:  980 01 452

Varamedlem:
Ida Tvedt

Valgkomiteen:

Leder: 
Ola Schrøder Røyset

Medlem: 
Gabriel Wilhelmsen Hoff

Medlem: 
Karin Margrethe  
Dons Ranhoff 

FFM i Agder
Tonny Fløystad
Høyåsen 1
4843 Arendal
Tlf: 37 01 63 41 / 908 80 245
E-post: agder@ffm.no

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

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

FFM i Hordaland, Sogn og 
Fjordane
Egil Hope
Nordåsgrenda 10
5235 Rådal
Tlf.:  911 29 759
E-post:  ffm.hordaland. 
sognogfjordane@gmail.com

FFM i Møre og Romsdal
Bjarthild Slagnes
6146 Åheim
Tlf.: 991 26 115
E-post: sslagne@online.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 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 Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.: 926 35 901
E-post: kari.bjerketvedt@
hotmail.com

FFM i Troms og Finnmark
Kontakt FFM i Nordland.

FFM i Trøndelag
Sigrunn Antonsen
Postboks 51
7631 Åsen
Tlf.:  916 08 794
E-post: lederffmt@gmail.com

FFM i Vestfold
Jørund Lothe
3085 Holmestrand
Tlf.: 954 93 802
E-post: joe.lothe@gmail.com

FFM i Østfold
Elisabeth Johannessen
Agatveien 42
1639 Fredrikstad
Tlf.: 416 70 016 
E-post:  
eljohan3@broadpark.no

FFM i Rogaland
Eli Eikje
Osebergveien 13
4028 Stavanger
Tlf.: 902 60 690
E-post: el.ei@online.no

Kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

Leder: Asbjørn Gausdal      1.medlem: Aud Jorun Løvehaug      2.medlem: Viggo Gangstad

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Fylkesforeningene

Sentralstyret

TILLITsVALgTe I FoReNINgeN FoR MUsKeLsYKe

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

Nestleder:
Børre Longva
Tlf.: 920 16 701
E-post:  
borre.longva@hotmail.com

Økonomiansvarlig:
Vibeke Aars-Nicolaysen
Tlf.: 988 94 163
E-post: vib-aars@online.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

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

Likepersonsutvalget:
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: 
Laila Moholt
Tlf.: 922 91 438
E-post: lail-moh@online.no
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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

Muskelnytt ønsker alle lesere  
og medlemmer en riktig god  
påske og en fin vår!
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