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Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Uni-
versitetssykehuset i Nord-Norge feiret 20 år i oktober. 

Gratulerer med vel overstått! Det ble ei fantastisk reise med 
Hurtigruta fra Trondheim til Tromsø. Vi var tre medlemmer 
fra FFM som deltok på seminar og jubileumsfeiring sammen 
med eliten av fagpersoner for våre diagnoser. De kom fra 
USA, England, Nederland, Danmark, Sverige og Norge. Det 
var veldig inspirerende å høre om hva de jobber med. Vi fikk 
presentasjoner om forskning - fra gennivå til praktisk tilrette-
legging av dagliglivet for oss. Det var godt å oppleve den store 
interessen for våre sjeldne diagnoser. 

Konferansen ble innledet med at ”vi er alle i samme båt”. Det 
var vi bokstavelig og i overført betydning. Det ga meg styrket 
tro på fremtiden og ny giv til det videre arbeidet.

Statsbudsjettet jobbet vi med i oktober. Vi var med å løfte 
frem det positive ved at regjeringen øker satsingen på Funk-
sjonsassistanse for funksjonshemmede i arbeid. Vi sa også ifra 
om det vi ikke er fornøyd med. Sentralstyret la stor vekt på at 
ordningen med type 1-biler må opprettholdes. Type 2-biler 
mener vi må utvides til også å gjelde personer som kan gå litt 
og ha med seg elektrisk rullestol. Disse og flere budsjettsaker 
arbeidet vi sammen med FFO om. 

Etter flere flotte turer nordover denne høsten blir min jule-
hilsen til dere Nordnorsk Julesalme av Trygve Hoff:   

– Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land.  
Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand. Verg dette 
lille du ga oss den dagen du fløtta oss hit. Så vi kjenne du aldri 
vil la oss forkomme i armod og slit.  

Vi levde med hua i handa men hadde så sterk ei tru. Og ett har 
vi visserlig sanna: Vi e hardhausa vi, som du. Nå har vi den 
hardaste ria, vi slit med å karre oss frem mot  
lyset og adventstida, d’e langt sør te Betlehem.  

Guds fred over fjellet og åsen. La det gro der vi bygge og 
bor. Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig 
jord. Du ser oss i mørketids landet, du signe med evige ord.  
Husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord.

Med ønske om ei god og varm julehøytid!

Tone I. Torp
Leder i FFM

Ta gjerne kontakt med FFM-kontorets ansatte

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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Martin Dewson (14) bor på Råholt i Eidsvoll. Han spiller el-bandy og digger å 
bygge StarWars med lego. En ganske alminnelig ungdom, med andre ord.

Unna vei – her 
kommer Martin!

✳ Tekst: Bernt Roald Nilsen  
✳ Foto:  Familien Dewson

Men ikke helt alminnelig, det er 
ikke alle gutter på 14 år som 
har egen leilighet. Det har 

Martin fordi han har Duchenne muskel-
dystrofi. Det er heller ikke alle gutter som 
får lov å dra på leirer til Frambu, Beito-
stølen og Musholm Bugt i Danmark. Det 
noe av det kuleste han gjør. Da blomstrer 
han, sammen med likesinnede, og er ak-
kurat som alle andre. Det er ganske godt 
av og til, det.

Tilpasset skoletilbud
Da han var 3 år, ble diagnosen oppdaget 
ved en blodprøve for noe annet. Ingen i 
familien hadde hatt muskelsykdom, så 
Martin var førstemann. Han var gående 
til han var 10, men utrygg når han gikk, 
og hadde et par ”gode fall” før det ble 

rullestol for godt. Han gikk på Dal barne- 
skole, og da det var klart for ungdoms-
skole fant de et tilbud på Preståsen skole 
i Nannestad, ti minutter unna med taxi 
dekket av det offentlige. 

Er god innimellom 
– Jeg er god innimellom, sier Martin når 
jeg spør hvordan det går med el-bandyen. 
Han spiller i Skedsmohallen en kveld i 
uka, er medlem av Lillestrøm El-bandy-
klubb. De er tre spillere på laget, og det 
er gøy. Avansert lego er også gøy, og han 
pusler gjerne 3D-puslespill. TV-spill er 
også greit, og så må det jo også gjøres litt 
lekser. Matte, naturfag og samfunnsfag er 
de beste fagene, og når de andre har gym 
har Martin et annet fag, ofte svømming. 

Fått selskap av bestefar
Martin har tre søsken, Caroline (16), 
Thomas (9) og Julie (4), men ingen av 
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dem har en muskelsykdom. Huset til 
familien Dewson ble bygget da Caroline 
var liten, så da Martin kom ble det etter 
hvert nødvendig å bygge om eller ut. Det 
endte med egen leilighet, der Martin har 
stue med kjøkken, soverom og egen heis 
som gjør livet enklere. Støtten fra det 
offentlige til utbyggingen var ikke så mye 
å skryte av, men familien Dewson har 
likevel klart å gi Martin et tilpasset bo-
tilbud. I høstferien var Martin på hytta til 
besteforeldrene, og der er han ikke alene 
om å sitte i rullestol. Bestefar har blitt 
muskelsyk på sine gamle dager, så hytta 
er så bra tilpasset som mulig. 

Digger å være på leir
– Tilbudene på Frambu, Beitostølen og i 
Danmark er høydepunkter i Martins liv, 
sier mamma Karianne, hjemme med per-
misjon fra jobben for SAS på Gardermo-
en. Martin legger til at det er så mye gøy 
å gjøre der, og kanskje det aller beste er å 
treffe nye venner som skjønner hva det er 
å være muskelsyk. Mamma har vært med 
på å arrangere flere leirer i Danmark, og 
har sittet i sentralstyret i FFM.    

Ressurser rundt seg
Martin har det bra fordi han har vært 
heldig å ha ressurser rundt seg som har 
gjort det de kan for at han skal ha det 
bra. Han har en del 1/1-undervisning på 
skolen, og støttekontakt en gang i uka. 
Han har søsken som er greie innimellom 
;), kamerater i nærmiljøet og en mor og 
far som gjør hva de kan for at han skal 
ha det bra. Og altså egen leilighet. Det er 
jammen ikke alle 14-åringer som er så 
heldige, er det vel? 
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SMARTE
TING En god bok

Ergoterapeut i Sola kommune
Tone Edvardsen:

1. Lydbøker
Etter at jeg oppdaget lydbokens verden 
har jeg lest utallige bøker. Enten i bilen, 
på reise eller hjemme. De finnes som 
fysiske CD'er, MP3-plate, digibok og som 
nedlastbare filer over nettet. CD'er må 
skiftes, MP3-platen har hele boken på en 
CD og digiboken krever egen digispiller. 
Nedlastbare filer kan høres på valgt utstyr 
– PC, telefon, nettbrett, MP3-spiller … nå 
kommer de fleste titlene ut på lyd nesten 
samtidig som papirboken, prisene drop-
per og bibiliotekene har et rikt utvalg. 

2. E-bøker
Nå er også e-bøker på vei – stadig flere 
titler blir tilgjengelige. Disse leses best i 
en leseapp for nettbrett og smarttelefon. 
Da kan du lese boken digitalt og slipper å 
bla fysiske sider. Bøkene kjøpes via  
appen, og kan leses med en gang.

3. Sideholder (www.adaptor.no)
Det finnes noen varianter av ”klyper” 
eller sideholdere som hjelper til med å 
holde vanlige bøker åpne. Det gjør det 
lettere å lese en vanlig bok.

4. Puter (www.corpoform.no)
En god pute i fanget kan støtte armene 
og boken, slik at det ikke blir slitsomt i 
lengden. Hvis vanlige puter ikke er nok – 
prøv med en ammepute eller støtteputer i 
sacco-materiale.

5. Lite sengebord (www.jysk.no)
Nærmest et serveringsbrett med ben, 
som kan brukes oppi senga. Noen av dem 
kan skråstille bordflaten, slik at boken 
ligger godt for lesing sittende i senga.

6. Sengebord (www.hepro.no)
Et sengebord har plate som kan skråstil-
les, og boken legges oppå. Noen har også 
magnetisk overflate, slik at boken kan fes-
tes. Disse kan brukes enten ved godstolen 
eller sittende i senga.
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Når kveldene er lengre og du har mest lyst å krype under teppet 
med en god kopp kakao – hvorfor ikke lese en god bok? Mange 
forbinder det med den fysiske papirboken med stive permer – 
rene ”mursteinen” på flere måter. Men det finnes alternativer når 
boken blir tung å holde over tid.

7. Bokholder i plexiglass 
Dersom du har en plate i plexiglass over 
sengen, kan du legge boken oppå den, 
og lese mens du ligger på ryggen. Noen 
lager en patent på dette selv, eller bruker 
stativer på en kreativ måte.

8. Bladvender (www.picomed.no)
Dersom du ikke klarer å holde og bla i 
boken, finnes det bladvendere. Disse kan 
bla i bøker og blader, noen takler også 
aviser. 
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Ta vare på de 
unge ungdommene!

✳ Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen

Hun har selv CMT, og ble fylkes-
leder allerede i 1998. Senere har 
hun hatt utallige verv i fylkes-

forening og sentralt, blant annet har 
hun sittet i Sentralstyret under fire ulike 
ledere. Hun snakker gjerne for ”sin syke 
mor”, nemlig de gående muskelsyke.

Annies ”syke mor”
– FFM burde ha flere kurs og samlinger 
for gående muskelsyke. Det er mange 
som føler at de er for friske for samlin-
gene våre, men jeg tror vi kunne fått tak i 
mange medlemmer hvis vi tok et krafttak 
for denne gruppen. De fortjener mer 
fokus og flere tilbud, jeg har selv vært på 
et slikt kurs før, og det var utrolig mange 

I spalten Min Mening skal ordet være fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar i 
hvert nummer medlemmer snakke ”rett fra levra”.  Denne gang lar vi Annie 
Aune, FFM i Troms og Finnmark, slippe til.

Annie Aune har vært medlem i foreningen siden 1997, bor på Ringvass-
øy utenfor Tromsø og er kjent for å være en person som bidrar til felles-
skapet. Hun kan også si ifra når det er noe hun brenner for.

rørende historier å høre fra nettopp 
denne målgruppen, sier Annie bestemt.

De unge ungdommene
Hun er kanskje enda mer opptatt av en 
annen målgruppe, nemlig de som er i 
den tidlige ungdomsalderen, 13-16 år. 
Når de er barn, blir de naturlig med de 
voksne på samlinger, men så faller de fra 
og blir sittende å spille dataspill hjemme, 
ifølge Annie. Hun tror på et samarbeid 
mellom FFM og FFMU om denne mål-
gruppen, for eksempel om kurs om IT, bil 
eller andre ting som interesserer. Grup-
pen har fått altfor lite fokus, de er rett og 
slett uteglemt, og det oppfordrer Annie 
foreningen til å gjøre noe med.

Fornøyd med ledelsen
– Eller synes jeg FFM sentralt jobber 
fantastisk bra nå. Det er flott at represen-
tanter fra FFMU og Likepersonsutvalget 
er med på sentralstyremøtene, det skaper 
en god og trygg kommunikasjon. Lede-
rens skypemøter med fylkeslederne er 
også viktig for å holde hele foreningen på 
samme kurs. Det er i det hele tatt et godt 
miljø i foreningen, det er rom og forstå-
else for de ulike tingene vi brenner for, 
det er akkurat slik det skal være. Ingen 
tvil om at kommunikasjon er i høysetet i 
dagens FFM, sier en tilfreds Annie Aune. 
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Samtale om  
shopping
Alle som er shoppeglade, også de mindre  
shoppeglade, vet at før jul er det en prøvelse 
å gå i butikkene.

✳ Tekst: Guro Skjetne

Det er stappfullt med folk, og det 
føles som om butikkene har pak-
ket inn ekstra med varer så det 

blir enda vanskeligere å komme seg rundt 
med rullestol. Du kan være sikker på at 
det du er ute etter ligger på øverste hylle 
og er umulig å få tak i. Det går selvsagt an 
å spørre om hjelp, men hvor sannsynlig 
er det at de har tid til deg nå i julestres-
set? Og kommer du deg overhodet bort 
til betjeningen? 

Ender på sofaen?
Hvis du er gående muskelsyk og det ikke 
vises så godt at du har vansker med å 
få tak i det du skal ha, er sannsynlighe-
ten stor for at du må vente ekstra lenge 
på hjelp. Du ser jo ikke syk ut? Har du 
ikke med deg assistent eller en venn, er 
sannsynligheten for at du må gå ut av 

butikken med uforrettet sak stor. Er du 
en stabukk som SKAL klare selv og til 
slutt greier å få tak i det du har sett deg 
ut, ender du mest sannsynlig på sofaen 
resten av dagen, totalt utslitt. 

Shoppingtriks?
Nå er dette satt på spissen, juleshopping 
kan være koselig. Men mange muskelsyke 
sliter med manglende energi og må spare 
på kreftene, og det gjelder å finne ener-
giøkonomiserende måter å handle på. 
Eksperter på dette er medlemmene våre, 
dere som sitter rundt om i landet og har 
erfaringer med å være muskelsyk. Hvor-
dan gjør du det når du skal på handletur? 
Har du noen triks? Hvilke problemer 
møter du? Hvordan løser du dem? 

Start samtalegruppe!
Ei samtalegruppe om dette trenger 5 
deltakere, noen kopper med kaffe og 

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 aktivite-
ten gjennomføres.”

et sted å møtes. Dette er et lavterskel 
likepersonstilbud, som gir foreningen vår 
verdifulle likepersonspoeng samtidig som 
det er sosialt og verdifullt. Samlingen 
ledes av en likeperson, og det sendes inn 
rapport fra samlingen. Ta kontakt med 
fylkesforeningen for å høre om det er 
mulig å starte en slik gruppe. Har du lyst 
til å registrere deg som likeperson for å 
lede slike samtalegrupper, tar du kontakt 
med Likepersonsutvalget. 

Likepersonsutvalget ønsker alle medlem-
mene en riktig god jul og et godt nytt år!

LIKEPERSONSSTOFF

Laila anstrenger seg for å finne frem

Vanskelig for Guro å nå helt opp Ikke så enkelt å komme frem i julestresset



JUBILEUMSSEMINAR
Seminar på Hurtigruta:
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NMK – en oppegående 20-åring

Da Irene Lund innledet 
på jubileumsseminaret 
til NMK på Hurtig-

ruta, valgte hun å ta utgangs-
punkt i det som var konklusjo-
nen i 1990: 

1.  Svært forsinkede  
diagnoser, og noen 
ganger attpåtil gale 

2.  Skrikende behov for å  
benytte seg av frem-
tidens genetikk

3.  Svært utilstrekkelig  
medisinsk oppfølging  
og rehabilitering

Tjue år senere viser erfaringene 
at analysen var både riktig 
og nødvendig. Da 75 godt 
kvalifiserte fagfolk møttes på 
Hurtigruten 30. oktober-1. 
november for å diskutere 
dagens situasjon, var nettopp 
dette utgangspunktet. Det ble 
et begivenhetsrikt jubileums-
seminar, der FFM stilte med 
leder Tone Torp og styremed-
lemmene Annie Aune og Lise 
Connelly.  

✳ Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen



”Neuromuscular seminar” på Hurtigruten ble en bred 
faglig manifestasjon. Her er fire fagsterke professorer:

Kate Bushby fra Newcastle er professor 
i nevromuskulær genetikk. Hun har lang 
og bred erfaring med arvelige nevromus-
kulære sykdommer, med spesiell vekt på 
Duchenne og Limb-Girdle. Hun har en 
rekke internasjonale oppgaver og verv 
innen sitt fagfelt.

Eric P. Hoffman er professor, MD, PhD 
og direktør ved Research Center for Ge-
netic Medicine, Children’s Research In-
stitute, Washington DC, USA. Hoffman 
har en rekke verv og oppgaver i USA og 
internasjonalt, og har skrevet over 500 
publikasjoner innen sitt fagfelt.

Marianne de Visser er professor, 
MD Phd, Neurologist ved Amsterdam 
Medical Centre i Nederland, og har vært 
professor innen nevromuskulære syk-
dommer siden 1993. Hun er blant annet 
Head of the AMC Neuromuscular Group 
v/ University of Amsterdam. 

Arvid Heiberg er professor (em) MD, 
PhD, Medical Genetic, Universitetet i 
Oslo, og har også jobbet for Frambu. Han 
har en bred, mangeårig erfaring fra og 
interesse for de ulike temaene på semi-
naret, og er nestor i Norge innen fagfeltet 
nevromuskulære diagnoser.

Marianne de Visser

Eric P. Hoffmann
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NMK 20 år:

Jubileumsseminar til sjøs

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) har arrangert 
fagkonferanser i Tromsø annet hvert år siden 1999. Årets 
seminar på Hurtigruten 30. oktober- 1. november erstattet 
Fagkonferansen i anledning NMKs 20-års jubileum.

NMK er nå en del av den samlede 
Nasjonale kompetansetjeneste 
for sjeldne diagnoser (NKSD) 

her i Norge. NKSDs oppgave er å drive 
kompetansebygging og -spredning i et 
helhetlig perspektiv. 75 deltakere fra ulike 
faglige instanser bidro til at seminaret 
ble en viktig møteplass for fagmiljøet i 
Norge. 

Mange høydepunkter
Det var et imponerende program NMK 

presenterte. Eric Hoffman fra USA tok for 
seg de siste og neste 20 år innen forskning. 
Jes Rahbek fra Danmark snakket om reha-
bilitering av muskelsyke. Arvid Heiberg 
snakket om sjeldne sykdommer for barn i 
Norge, og Kate Bushby fra England innle-
det om situasjonen for sjeldne sykdommer 
i Europa. Marianne de Visser fra Ned-
erland viste en diagnostisk tilnærming 
til pasienter med Limb Girdle, og Mar 
Tulinius fra Sverige foreleste om ”Dagens 
situasjon, og hva vil fremtiden bringe?”

Kunnskap og nettverk
FFMs leder Tone Torp fortalte om sitt 
syn på brukerkompetanse og -perspektiv, 
hun var også innleder på paneldebatten 
om rehabilitering på lørdag. Fredag var 
det en rekke frie foredrag på 20 minutter, 
om alt fra oral helse hos muskelsyke til 
lærevansker hos gutter med Duchennes 
muskeldystrofi. Alt i alt et omfattende 
program med kunnskapsrike forelesere, i 
tillegg ble det bygd nettverk så det holdt i 
løpet av de to dagene vi var i samme båt. 

Spennende Speakers



SEKS PÅ HURTIGRUTEN

ARVID HEIBERG –  
Oslo Universitetssykehus
– Dette seminaret har stor verdi som 
nettverksbygger. Det er verdifullt at in-
ternasjonale eksperter med spisskompe-
tanse bringer kunnskap til vårt lille miljø 
her i Norge, og så får vi håpe at det kan 
omsettes i daglig virke og service for de 
muskelsyke. Å treffe andre fra Norge og 
andre land er alltid inspirerende, vi tren-
ger bare gå til Danmark for å hente både 
inspirasjon og kunnskap. Og Hurtigruta 
er jo fantastisk i et slikt høstvær!

KARI STORHAUG – TAKO-senteret, 
Lovisenberg Diakonale Sykehus
– Å møtes og snakke sammen formelt og 
uformelt er utrolig viktig! Det er veldig 
bra at slike internasjonale størrelser stil-
ler opp. Her er vi vitne til god og nyttig 
forskning og får høre om relevante, spen-
nende terapier. Og Hurtigruta er jo bare 
en fantastisk ramme om seminaret, jeg 
gleder meg til fortsettelsen! All honnør 
til NMK og Irene Lund, de har gjort en 
kjempejobb med dette jubileumssemi-
naret!

STEIN ARE AKSNES – Nasjonal  
kompetansetjeneste for sjeldne  
diagnoser (NKSD)
– Et så viktig faglig jubileum er en fest 
verdig, og Hurtigruta er en perfekt 
ramme rundt festen! Vi må tenke både 
nasjonalt og internasjonalt i Norge for å 
komme videre når det gjelder kunnskap 
om sjeldne diagnoser, og det er ikke så 
ofte at kvaliteten er så høy på seminarer. 
Jeg er glad for at det internasjonale har 
fått så stor plass, det er med på å øke vår 
nasjonale kompetanse. Hele denne semi-
narpakka har rett og slett vært strålende!

MAR TULINIUS –  
Gøteborgs Universitet
– For det første er det jo viktig å markere 
at senteret i Tromsø har jobbet i 20 år for 
en så viktig sak. NMK har jobbet opp en 
god faglig organisasjon, og har markert 
seg nasjonalt og internasjonalt i løpet av 
de 20 årene. Dessuten er et sånt semi-
nar en måte å oppdatere seg på og få ny 
kunnskap og nye perspektiver på det man 
jobber med til daglig. At NMK valgte å 
markere jubileet på Hurtigruta er det vel 
ingen av oss som har noe å utsette på!

KATE BUSHBY – MRC Centre for  
Neuromuscular diseases, Newcastle
– Det er godt å oppleve at vi kom-
mer sammen og snakker om så viktige 
temaer. Det har vært spennende å se 
ulike tilnærminger til temaene, og å høre 
om samarbeidsprosjektene til beste for 
de muskelsyke. Det har virkelig vært et 
seminar med mange spennende tema og 
forelesere, og Hurtigruten er jo bare et 
eventyr. Jeg har hørt om den hele mitt liv, 
og opplevelsen er ubeskrivelig. Er veldig 
glad Irene Lund fikk meg til å si JA!

DAVID BAHR – Frambu
– Det har vært fantastisk å få faglig 
påfyll og møte dem som står midt i det 
nasjonalt og internasjonalt. Å høre, stille 
spørsmål, få se hvem som skjuler seg bak 
et kjent navn, samt virkelig føle at man er 
en del av miljøet har vært viktig for meg. 
Jeg vet at foresatte til de muskelsyke føl-
ger godt med og synes det er veldig bra at 
vi er med på slike seanser. Og Hurtigru-
ten har virkelig innfridd, jeg tror det var 
lurt å la oss være i ”et lukket samfunn”.

 

JUBILEUMSSEMINAR
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Brukerkompetanse –  
hva er det?

Tone Torp:

Før i tiden visste helsevesenet best, og oppdro  
pasientene. Sånn er det ikke lenger. Nå skal den  
som berøres av det som bestemmes, brukes!

Hun fikk diagnosen da hun var 
16. Da hun fylte 20, ble hun 
styremedlem i FFM. Nå står hun 

i brukernes fremste rekke. Tone Torp for-
talte hvor skapet skal stå da hun innledet 
om ”Brukerkompetanse”.

Flesh and blood
– Som brukerrepresentant må jeg se ut 
over egen navle. Perspektivet kan være 
ulikt, jeg kan se på det som individ, som 
representant eller ut ifra mitt yrke. Det 
er både nyttig og viktig for helsevesenet 

å lytte til oss, vi representerer ”flesh and 
blood”, og har en ekstra kompetanse i 
sjeldenfeltet, sa Tone.

Utfylle hverandre
Brukerkompetanse bygger du ved å bli 
sett. Å bli brukt. Å bli verdsatt. Å kjempe. 
Å delta i likepersonsarbeid. Det er pasi-
enten som kjenner muskelsykdommen 
på kroppen, derfor må denne ressursen 
brukes. Men vi må snakke med hverandre, 
ikke bare se vår egen case. Utfylle hveran-
dre mer enn vi har gjort til nå, ifølge Tone.

Finne veien selv
– Brukerperspektivet handler om å se, 
høre og sette seg inn i andres situasjon. 
Så snakker vi også om brukermedvirk-
ning, å være med i flere ulike sammen-
henger med det du kan. Brukerkompe-
tanse er den kunnskap og erfaring som 
gjør at du finner veien selv og kan hjelpe 
andre, sa Tone Torp.
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Irene Lund, NMK:

– Skal bli enda bedre!

Hun er tydelig stolt over sine 
ansatte når Muskelnytt møter 
henne midtveis i seminaret. Så 

langt har alt klaffet, programmet har 
stått til forventningene, det har vært 
spennende, kjempeartig, NMK har hivd 
seg frempå og har så langt medvind på 
seilasen.

Bedre diagnostikk
– Det er mye spisskompetanse og mat-
nyttig læring her. Vi får hele tiden tips 
om hva vi kan gjøre bedre når vi kommer 
hjem. Vi ser at vi må jobbe frem et bedre 
hjelpemiddel innen diagnostikk, at vi må 

tilby analyse, få bedre oversikt, kjenne vår 
befolkning, utvikle Muskelregisteret, sier 
hun før hun igjen snakker om det som 
skjer der vi er, på Hurtigruta.

”Free lectures”
– Det blir en lang fredag, etter lunsj er det 
tid for ”free lectures”, det blir spennende, 
det er så fint å høre folk fortelle om det 
de er gode på. Det er så mange flinke 
folk som står på både i NMK og hos våre 
samarbeidspartnere, og programmet er jo 
så variert. Vi må ha lov til å slå oss litt på 
brystet og være stolte, ikke sant, sier hun. 
Travel, før hun iler videre.

Hun er ikke kjent for å hvile på laurbærne. Midt 
under jubileumsseminaret ser hun fremover.  
Og håper å få se nordlys …

Stolt og ydmyk
Godt for henne å se at det de begynte 
med i 1994 har vært verdifullt. At NMK 
har gjort mye riktig underveis. Den ene 
professoren etter den andre kan bekrefte 
det i sitt foredrag. Samtidig er det viktig 
å være ydmyk og lære av sine feil. Og så 
var det dette med nordlyset, da? Jo da, 
det dukket opp langt utpå natta. Det var 
liksom ikke måte på å se lyset …



Det utfordrende 
Sjeldenfeltet
Det er flere ulike grunner til at sjeldne diagnoser er  
utfordrende. Arvid Heiberg tok for seg problematikken 
på seminaret.

Ventetid på riktig diagnose er 
en av flere grunner til at slike 
sykdommer er en utfordring, 

ventetiden er i snitt estimert til 5 år. At 
sykdommene er kronisk er en annen 
årsak, her er det ingen quick fix. Det er 
mange sjeldne diagnoser, cirka 6400, bare 
1000 har vi god nok dokumentasjon om. 
Kompetanse og erfaring er begrenset, 
derfor er det en utfordring å gi behand-
ling lokalt. På toppen kommer kampen 
mot byråkratiet.

Komplekse diagnoser
Seks prosent av befolkningen har en sjel-
den diagnose, det betyr at de fleste av oss 

kjenner noen som kjenner noen. Det er 
et stort problem at vi mangler kunnskap 
og erfaring. Ofte krever slike diagnoser 
hjelp fra flere ulike fagfolk hele livsløpet. 
De er svært komplekse, de er annerledes 
og representerer ikke et enkelt sykdoms-
mønster.

NKSDs oppgaver
NKSD er administrativ enhet i Norge 
for sjeldne diagnoser, og mer enn 200 er 
engasjert ved ulike sentra i Norge. NKSD 
skal sørge for bedre kvalitet på tjenestene 
for pasienter med sjeldne diagnoser. Å 
involvere pasienter, skape oppmerksom-
het om diagnoser, gjøre behandling 

enklere og forsterke samarbeidet mellom 
sentra er bare noen av oppgavene. 

Skjørt samarbeid
Problemet er at sjeldne sykdommer ofte 
kan ha symptomer på kjente sykdommer, 
derfor kreves en bred analyse for å finne 
diagnosen. Når diagnosen er funnet, 
er problemet hvem som skal følge opp. 
Samarbeidet er skjørt og personbasert, 
oppfølging for barn er bedre enn for 
voksne. Det er satt av 200 mill kroner til 
sjeldenfeltet i år, og halvparten av dem 
med sjeldne diagnoser bruker tjenestene. 
Det er ingen nasjonal plan for sjeldne 
diagnoser.

JUBILEUMSSEMINAR
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fantastiske båtI samme
Det er en 20 år gammel 
idé. Å komme sammen og 
fortelle hverandre hva som 
skjer. Å møte menneskene 
bak navnene, prosjektene. 
Å forstå at vi er alle i  
samme båt. lerret. De kom fra Washington, Newcast-

le, Amsterdam, selvsagt våre naboland 
og vårt eget. En sjelden faglig seilas til 
beste for dem som har en muskelsykdom, 
tenkte jeg der jeg satt bakerst i salen og 
bivånet det hele uten å forstå alt. 

En nevromuskulær seilas fra Trondheim 
til Tromsø. En seilas der vi fikk ulike 
glimt av hva vi har klart, og hva samar-
beid over grenser kan føre til. Men ikke 
minst en seilas som gir håp. Og et enga-
sjement, en innsikt og en glød du bare 
må la deg imponere av. 

Bare fagfolk denne gang, interessante 

forskningsprojekter og rehabiliteringsdis-
kusjoner. Seriøst og matnyttig, og midt 
blant fagfolkene FFMs leder, Tone Torp, 
som representerte foreningen forbilledlig. 
Både med sitt foredrag om brukerkompe-
tanse og i den avsluttende paneldebatten. 

Tone har vært toneangivende i den nor-
ske debatten de første 20 årene, og hun 
satser på å bli med de 20 neste. Hun sa 
det så treffende da vi diskuterte det fag-
lige nivået om bord i båten under lunsjen 
siste dag: – Hvis dette fortsetter, har vel 
alle som var med på denne seilasen fått 
sin egen sjeldne diagnose om 20 år … 

Å velge Hurtigruta i november. Det 
var genialt. Det var vågalt. Du 
skal ha baller for å ta sjansen på 

å arrangere et seminar som skal være en 
fest og en manifestasjon på hva man har 
fått til på 20 år. Vi kunne ligget og spydd 
på lugaren, det kunne vært fresende 
høststorm over Vestfjorden, men NMK 
sørget for enestående vær både faglig og 
meteorologisk. 

To døgn i samme båt. Mange professorer 
i samme rom. Det ypperste av kunnskap 
innen våre sjeldne diagnoser på samme 

Professor Arvid Heiberg
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Kvante spranget
For å leve må vi puste. En del muskelsykdommer rammer respira-
sjonsmuskulaturen. Det blir vanskelig å puste. I min barndom var 
det dette mange muskelsyke døde av: At de ikke fikk nok luft. 

✳ Tekst:  Laila Bakke

Nå er vi så heldig at vi kan få 
hjelp til å puste. Inger Lund 
Pettersen kaller oppfinnelsen av 

hjemmerespirator for et kvantesprang i 
behandlingen av muskelsyke. Ved å ta i 
bruk respirasjonshjelpemidler øker både 
livskvalitet og lengde.  
     
På fly og tog
Istedenfor å tenke på respirator som noe 
negativt, velger jeg å se mulighetene. 
Først og fremst holder den liv i meg, det 
er i seg selv bra. I tillegg kan jeg gjøre ting 
som egentlig er slitsomme. Jeg har respi-
rator med innebygd batteri, og det gjør 
at jeg kan bruke den på flyreiser som er 
slitsomme. På grunn av trykkforhold og 
sittestilling i flyet, klarer jeg ikke å puste 
godt nok under flyturer. Takket være 
Legendairen kunne jeg fly til Barcelona i 
vår. Hittil har jeg aldri støtt på problemer 
i forhold til å få bruke den på flyet, heller 
ikke fått spørsmål om jeg kan slå den av. 

Til trening
Jeg bruker den også når jeg tar tog. Luft-
kvaliteten og bevegelsene til toget gjør at 
jeg blir sliten på lengre turer. Legondair 
gir frisk luft og god pustestøtte, slik at jeg 
har en behagelig tur og er opplagt når jeg 
kommer fram. Skal jeg se Disney On Ice 
med niesen min, er det viktig å være opp-
lagt. Jeg bruker den også til trening. Med 
pustestøtte kan jeg sykle med armsykkel, 
da får jeg trent styrke, utholdenhet og 
kondisjon. Uten må jeg gi meg etter et 

par meter, med klarer jeg å sykle en halv 
mil. Siden min CMT er av en slik type 
at jeg har godt utbytte av trening, er det 
viktig å opprettholde styrke.

Min helse – mitt liv
I starten var jeg redd for at Legondair 
skulle gjøre meg dårligere til å puste, og 
var skeptisk til å bruke den på dagtid. Å 
trene med den var en fjern tanke. Ove 
Fondenes, overlege på Nasjonalt kom-
petansesenter for LTMV, forklarte meg 
at respirasjonsmusklene har godt av en 
pause. Å bruke LTMV om natten og 
dagen når jeg følte behov ville gi respira-
sjonsmusklene en sårt tiltrengt pause, og 
de ville fungere bedre generelt. Etter et 
foredrag på Beitostølen Helsesportssenter 
forsto jeg at det å bruke den på trening 
også var en mulighet. Siden da har jeg 
brukt den til sykling og styrketrening. 
Jeg ser rar ut når jeg sitter med den i et 
treningssenter fullt av veltrente mennes-
ker. Det bryr jeg meg ikke om, det er min 
helse, og mitt liv, og det vil jeg gjøre det 
beste ut av. Har aldri fått noen negative 
kommentarer, folk synes det er positivt. 

Godt liv med LTMV
For meg er det viktig å ha god assistanse 
for å kunne ivareta min helse, og LTMV 
i dagliglivet. Jeg bruker mine assistenter 
til energiøkonomisering, slik at jeg har 
krefter til det som er viktig. Det har vært 
en kamp med kommunen å få dem til å 
forstå at jeg kan trene, men må ha hjelp 
til mye annet. Å få saksbehandler til å 
forstå at trening gir meg energi, slik at jeg 

lever bedre og lenger var vanskelig. Jeg 
har fått det til, og har fått utmålte timer 
til vedlikehold av LTMV (vaske utstyr, 
skifte slanger osv) og til trening. For å få 
til dette har jeg aktivt brukt Individuell 
plan og Ansvarsgruppe. Jeg har også 
samlet på uttalelser fra spesialisttjenes-
ten. Det har gjort det vanskeligere for 
kommunen å ikke innvilge nødvendige 
timer. Jeg har valgt å ha BPA fordi det gir 
meg en fleksibilitet i forhold til bruk av 
assistansen. Å ha BPA er krevende, og tar 
tid og krefter. På et senere tidspunkt, når 
sykdommen har blitt mer framskreden, 
kan det være jeg velger å få deler eller 
hele assistansebehovet dekket av tradisjo-
nelle tjenester i kommunen. 

Våge å snakke
LTMV-behandling handler om å leve 
eller dø. I og med at de fleste muskelsyk-
dommer er progredierende, vil man på 
et eller annet tidspunkt avslutte behand-
lingen. Det er viktig å våge å snakke om 
de vanskelige tingene knyttet til behand-
lingen, slik at man kan ta aktive valg i 
forkant av ting som kan oppstå. Kjenne 
på hva man vil skal skje hvis man blir 
akutt syk og mister bevisstheten. Ved St. 
Olav Hospital har de ”EU-kontroll”, det 
innebærer at vi som har muskelsykdom 
blir kalt inn hvert eller annet hvert år for 
å teste blodgasser, og gjøre eventuelle 
justeringer på utstyr. Dette skaper trygg-
het og forebygger akutte innleggelser. Jeg 
syns også at det er fint å få mulighet til å 
snakke om problemer eller spørsmål jeg 
skulle ha knyttet til vår LTMV.

Bakgrunn:
På seminaret ”Med fokus på pusten” i 
juni holdt Laila Bakke et foredrag om 
det å leve med langtids mekanisk ven-
tilering (LTMV). De siste 14 årene har 
hun brukt Legendair som pustestøtte 
om natten, og litt på dagen.

Før hjemmerespiratoren kom, måtte 
man ligge i en såkalt jernlunge.



– Viktig å holde 
       liv i laget!

Æresmedlem Alf Are Skog:

Han har vært med i styret i fylkesforeningen 
siden starten i 1983. Hatt ulike verv og stilt 
opp på alskens arrangementer. Alf Are Skog 
fortjener så visst heder og ære.

✳ Tekst:  Bernt Roald Nilsen

Alf Are Skog vet hva frivillig 
virksomhet er. Han har levd et liv 
med frivilligheten tett på krop-

pen, enten det gjelder jobb eller fritid. 
Han er opprinnelig fra den lille øya Rolla 
rett utenfor Harstad, i kommunen Ibe-
stad, men har bodd i Bergen mesteparten 
av sitt voksne liv. Fylkesforeningen i Hor-
daland ”ble hans bane”, ifølge han selv. 
På Landsmøtet i mai ble han helt fortjent 
hedret med tittelen ”Æresmedlem i FFM”.

Stått på lokalt i 31 år
– Det er viktig å holde liv i laget, men det 
har vært litt vanskelig i perioder. Å en-
gasjere og fornye er ikke alltid så lett, det 
blir gjerne til at det er de samme som går 
igjen i styre og stell. Det er tross alt bedre 
å opprettholde aktiviteten på den måten, 
sier Skog. Og det har han virkelig gjort 
i 31 år. Så blir han ivrig, og begynner å 
fortelle om alle aktivitetene i foreningen. 
Båtturer og grillfester, og nettopp en 
pizza-bowlingkveld, der 40 personer med 
stort og smått stilte opp.

Føler seg beæret
Han er ikke så opptatt av å fortelle hva 
han selv har gjort, men er mer opptatt av 
hva de har fått til i foreningen. Hele tiden 
har han hatt fast jobb i Handikapforbun-
det, nå er han seniorkonsulent i region 
SørVest, og økonomiutdanningen tok 
han på Handelshøyskolen i Bergen. Selv-
sagt føler han seg beæret over oppmerk-
somheten han fikk da han ble utnevnt 
til æresmedlem, og benytter sjansen til å 
takke dem som innstilte og valgte han.

Viktig å alminneliggjøre
– Jeg har alltid vært opptatt av å alminne-
liggjøre det å være en funksjonshemmet. 
Jeg har prøvd å leve mitt eget liv etter det 
prinsippet, både privat og i jobb, enten 
det var å hente datteren i barnehagen 
eller praktiske gjøremål på jobb, sier Skog 
og kommer med et lite hjertesukk til 
slutt: Han er redd for at vi lett kan bli litt 
for opptatt av vår egen elendighet. – Det 
er jo så mye vi kan gjøre selv om vi har 
en muskelsykdom! I dag er mulighetene 
til stede på en helt annen måte enn før, vi 
må bare fokusere på at vi er mye mer enn 
akkurat muskelsyk, avslutter æresmedlem 
Alf Are Skog.

”Det er jo så mye vi 
kan gjøre selv om vi har 
en muskelsykdom ” 

MUSKELNYTT  nr.  4 – 2014 15



✳ Tekst: Vibeke Aars-Nicolaysen

Det ligger like nord for Korsør, rett 
ut mot havet. Alle husene er lagt 
i en slak bue ut mot Storebælt, 

vi har hav og himmel tett på; vi hører 
bølgene som duver mot stranden rett 
nedenfor husene.

Et sted for alle – i Danmark
Dører går opp av seg selv, det er håndtak 
på alle doer, dusjer har nedfellbare stoler, 
noen leiligheter er utstyrt med seil ved 
dusjen og personløftere som får deg inn 
i sengen og frem til spisebordet. Alt er 
gjennomdesignet vakkert og dansk. Det 
ser rett og slett lekkert ut. ”Det er jo rene 
spa-hotellet”, sa en av ledsagerne, en 
ektefelle i dette tilfellet. Ja, hvorfor ikke? 
Et sted for deg og meg, for oss alle. 
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Funkis i Danmark

I sommer var jeg i Danmark med Foreningen for Muskelsyke.  
Vi arrangerte Aktiv Uke for voksne på Musholm Bugt Feriecenter,  
et fabelaktig tilrettelagt sted for folk med og uten armer og bein.

100 prosent tilrettelagt?
Med 26 påmeldte, hvorav 14 med rimelig 
grad av funksjonshemming, har vi ingen 
mulighet til å arrangere noe slikt i Norge. 
”Vi er 100% tilrettelagt, og vi har fått 
godkjenning av Handikapforbundet,” har 
jeg ofte hørt når jeg har arrangert samlin-
ger. Ved nærmere ettersyn er det en liten 
trapp her, en dør som slår feil vei der, 
det er ikke mulig å komme inn på badet 
med rullestol, jeg har til og med vært 
på handikaprom hvor jeg måtte opp i 
badekaret for å dusje. Det er en olympisk 
gren uten sidestykke for en som meg. Og 
spisesalen lå en trapp ned, og møterom-
met lå en trapp opp, og de var veldig 
snille og behjelpelige med å si at de hadde 
en som kunne bære rullestolen min opp 
og ned. Den veier 126 kg, så jeg avslo 
høflig av ren sympati for den stakkaren 
som sikkert kom til å havne i den dersom 
den skulle løftes ørten ganger i løpet av 
en helg. Jeg er heldig som kommer ut 
av stolen bare den jekkes høyt nok opp. 
Men for dem som sitter klistret er slike 
opplevelser ganske tunge.

Hvorfor ikke i Norge?
Universell utforming blir veldig dyrt, sies 
det. Jeg har skrevet om det før. Men når 
jeg sitter i Danmark og ser 26 personer i 
rullestol, 14 assistenter surrende rundt, 
vi mingler og hygger oss, vi bader fra en 
strand som er armert for rullestoler, det 
er heis fra bryggen for dem som ikke 

stuper uti det. Og det gjør man jo ikke i 
Danmark, det er så langgrunt at stuping 
er farlig. Vi sklir uti, flyter omkring, ser 
opp på himmelen og tenker: Kunne vi 
fått til noe slikt i Norge? Et greit sted for 
alle. Der du kan ta med farmor med rul-
lator, mormor med rullestol, unger med 
utferdstrang, foreldre med hvilebehov. Et 
sted med plass til alle! Ikke minst så lek-
kert at vi ikke tenker på at det er designet 
for kravstore, dyre funksjonshemmede. 
Vi som ødelegger byggenormen for 
øyeblikket, som har kjempet oss frem 
til en lov som sier at alle skal kunne bo 
overalt, komme inn overalt, være med på 
det som skjer. Uansett. Det er lurt, det! 
Funksjonalisme på sitt beste. Derfor har 
jeg som overskrift på dagens petit: Funkis 
i Danmark. Aller helst ville jeg kunnet 
skrive: Funkis i Norge. Hvorfor ikke?
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Den store drømmen

Vibeke Aars-Nicolaysen skriver om Aktiv Uke  
i Danmark i dette nummeret av bladet.  
Reportasjen ender med et spørsmål:  
Hvorfor skal vi ikke ha noe slikt her i Norge?

✳ Tekst: Tollef Ladehaug

Det er en drøm. Det er en stor 
drøm. Det er en lang vei frem. 
Nå stiller Tone Torp og Sentral-

styret seg bak drømmen om Norges best 
tilpassede feriesenter for alle. Det skal 
ikke være et senter bare for oss i FFM. 
Det skal ikke være et feriesenter for funk-
sjonshemmede. Det skal være et ferie-
senter for alle. Da må det tilpasses på en 
helt annen måte enn det som finnes i dag. 
Vi skal tenke på oss selv, og planlegge for 
alle. Vi har ikke pengene ennå. Vi har 

ikke planene ennå. Derimot har vi drøm-
men, og vi har gode folk. Vi er villige til å 
tenke langt og se på hvilke skisser vi kan 
lage og hvilke allianser vi kan bygge. Ikke 
minst vet vi at om vi begynner et slikt 
arbeid, vil det komme innspill vi kanskje 
kan bruke. 

Hvordan realisere drømmen?
Sentralstyret har vedtatt at FFM skal eta-
blere en komité som skal arbeide langsik-
tig med hvordan vi kan få realisert drøm-
men. Vi vet ennå ikke hva slagplanen blir. 
Vi må antakelig få hjelp til å lage en skisse 

til hvordan et slikt senter bør se ut. Vi må 
finne ut noe om hvor mye noe slikt kan 
koste. Vi må vurdere inntektsmulighe-
tene for et slikt sted. Hvordan kan vi sikre 
mest mulig drift gjennom året, og fra flest 
mulig brukere? FFM er altfor små til å 
fylle driften av et slikt sted. Hvilke andre 
organisasjoner kan vi få med oss? Hvilke 
politikere kan vi alliere oss med? 

Det beste som finnes
Når vi vil ha støtte, kan det være en fordel 
med de store ambisjonene. Ofte føles det 
bedre å bidra til noe som skal være det 
beste som finnes, enn noe som er ”helt 
greit”. Politikerne liker å bygge pyrami-
der. Det er kulere å bygge et gigantisk 
kulturhus enn å bruke småpenger på å 
støtte den levende kulturen. På samme 
måte tror vi store planer er den letteste 
måten å få med politikere, det offent-
lige, sponsorer, samarbeidspartnere og 
etter hvert kunder og brukere. Tone er 
ved roret. Frem til vi har fått et kart og 
en kurs, er vi veldig glade for innspill til 
hvor landet ligger. 

”Det er skummelt å drømme så  
store drømmer. Det er i hvert fall  

skummelt å begynne å konkretisere dem, 
men jeg vil ikke at det skumle skal  

stoppe oss fra å arbeide mot et  
ferie- og konferansested som er  

tilrettelagt for alle. Det mener jeg  
hadde vært stort å få til ”

Foto: Colourbox
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Spisser kompetansen
På seminar i Paris:

Foto: Wikimedia Commons

Kristin Ørstavik, Magnhild Rasmussen, Trine Haug 
Popperud og Line Sveberg.

Statue av Jean-Martin Charcot

Duchenne med pasient hvor det demonstreres et 
elektrisk apparat som tester muskel

Sykehuset Pitié-Salpetrière i Paris var en gang i 
tiden verdens største sykehus. Flere ledende  
forskere innen muskelsykdommer har jobbet 
her, og fortsatt finnes en unik kompetanse på 
det sagnomsuste sykehuset.

Fire overleger fra Kompetansesenter 
for medfødte muskelsykdommer, 
Nevrologisk avdeling, OUS, reiste 

til Pitié-Salpetrière i juni for å delta på et 
9-dagers kurs. Kurset er en årlig seanse, 
med foredrag fra spesialister innenfor 
muskelfeltet og deltakere fra hele verden. 
Kompetansesenteret på OUS er en del av 
NMK-samarbeidet under NKSD, og i dis-
se dager klargjøres samarbeidsformene, 
ifølge seksjonsoverlege Kristin Ørstavik. 

Klinisk innhold
– Seminaret hadde lagt vekt på klinikk, 
det vil si symptomer og funn hos per-
soner med muskelsykdommer, i tillegg 

til det siste innen genetikk og patologi, 
og foredragene var jevnt over svært 
gode. Barnenevrologer, voksennevrolo-
ger, patologer og genetikere på tvers av 
landegrenser fikk høre om og utveksle 
erfaringer i mindre grupper om sjeldne 
tilstander innen ulike diagnoser. Dette 
var virkelig en profesjonell faglig oppda-
tering, og det vil hjelpe oss i arbeidet med 
å forbedre diagnostikken og oppfølging 
av pasienter, sier en entusiastisk Ørstavik.

Brokete historie
Det er ikke et hvilket som helst sykehus 
seminaret ble holdt på. Charcot, Babin-
skij, Freud og Montessori er bare noen 
av en rekke fagfolk som alle har trådt 
sine fagsko på Pitié- Salpetrière, og blant 
pasientene er Formel 1-kjører Michael 
Schumacher og Ronaldo. Det var også 
her Lady Diana sovnet inn etter den 
ufattelige tragedien i Paris. Sykehuset 
var først en ammunisjonsfabrikk før det 
ble fengsel for prostituerte, og senere et 
fattighjem. Nå er det mest kjent for sin 
spisskompetanse innen deler av helsesek-
toren, ikke minst når det gjelder nevrolo-
giske sykdommer.

Nyttige impulser
– Det var nyttig å se hvordan virksom-
heten ved Pitié-Salpetrière var organi-
sert, og det å få impulser fra andre land 
var selvsagt spennende, sier Ørstavik. 
Seminaret var i tillegg faglig interessant 
i forhold til kunnskap innen sjeldne 
muskelsykdommer. Ifølge Ørstavik er 
det ingen tvil om at seminarer av en slik 
høy faglig kvalitet kommer pasientene til 
gode på sikt.  

Sykehuset Pitié-Salpetrière i Paris



✳ Tekst: Lin Christine Solberg og  
 Gustav Granheim

Mange medlemmer har etterlyst 
en Aktiv Uke i Syden, og vi 
ønsker å etterkomme disse 

ønskene. Som muskelsyk er det ingen tvil 
om at stabil varme og aktivitet er godt for 
muskler og helse, og dette får vi i garan-
tert i Syden. Det nordiske sommerværet 
er uforutsigbart. Dette blir ingen fyllefest, 
da det vil være nulltoleranse og hjem-
sendelsesgrunn for egen regning. Fokus 
på denne uka vil være AKTIVITET, 
OPPLEVELSE og VENNSKAP for alle! 
I dette ligger det at ALLE våre medlem-
mer skal kunne delta. Vi vil tilretteleg-
ger reise, opphold og aktivitet og finner 

tilrettelagte steder å ferdes. Alle skal føle 
seg trygge, så vi har vært i dialog med 
sykehus i nærheten og vil ha med oss fel-
lesassistenter med helsefagbakgrunn som 
er flerspråklige.

Under uka vil vi legge opp til aktiviteter i 
basseng, på strand, i idrettshall og dra ut 
på utflukter, i tillegg til minikurs. Hotellet 
er godt tilrettelagt for rullestolbrukere, 
uten badekar på rommene :-)

Vi ser frem til en aktiv og spennende uke 
med dere! Endelig informasjon om sted 
og påmelding kommer i neste Muskelnytt 
og fortløpende på FFMUs Facebooksider.  
Følg med og meld deg på!
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Høsten er her, og FFMU har 
avholdt sitt årsmøte og kurset 
«Ung med assistansebehov». Jeg 

vil med dette takke for meg som leder i 
FFMU-styret. Nå var det på tide at andre 
fikk overta, og Line Lillebø Nordal ble 
innstilt og valgt som leder. Tradisjonen 
tro fikk Line overta FFMU-tiaraen som 
et symbol på at hun nå er «dronningen av 
FFMU». Tiaraen overtok jeg for 4 år si-
den da jeg ble valgt inn som leder, og den 
har dekorert bilen min siden den gang.

Jeg er ikke helt ute av styret ennå, jeg 
kommer til å være med som vara fram til 
neste årsmøte. Grunnet regelendring vil 
neste årsmøte i FFMU bli avholdt innen 
utgangen av april 2015. Jeg vil derfor 
anbefale alle som går med en tanke, selv 
om den kun er bitteliten, om å bli med i 
FFMU-styret, og å kontakte valgkomi-
teen for å få mer informasjon. 

Valgkomiteen består per i dag av Martine 
Synnøve Eikeset, som kan kontaktes på 
martine.eikeset@gmail.com. Martine 
er leder i valgkomiteen, men mangler et 
medlem og en vara, noe styret ble gitt 
fullmakt til å finne på årsmøtet. Ta derfor 
også kontakt med styret og Martine hvis 
du ønsker å sitte i valgkomiteen.

Jeg vil takke for nok en hyggelig helg 
med spennende foredrag og et effektivt, 
produktivt årsmøte, og vil også ønske den 
nye lederen lykke til med å lede FFMU 
videre i framtiden.

Med vennlig hilsen
Lin Christine Solberg
Tidligere leder i FFMU
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Aktiv Uke 2015 – på 
sørlige breddegrader!
Aktiv Uke 2015 blir den mest vågale noensinne!  
Vi reiser utenfor Norges grenser,  ja – til og med utenfor 
Norden.  Reisen går til sørlige breddegrader!

Lin Christine Solberg, tidl. leder FFMU

Aktiv Uke 2015 vil foregå på sørlige breddegrader (ill. foto)



Foto: Colourbox
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En gang i året tar jeg 
med meg min assistent 
og drar på tur. Gjerne 
til en mindre typisk 
destinasjon.

✳ Tekst: Gustav Granheim
✳ Foto:  Granheim & Grøterud

Muskelsyk eller ei – det har aldri 
stoppet meg fra å utforske 
verden. Snarere tvert i mot. Litt 

mer planlegging, og det meste går. Selve 
planleggingen er jo mye av moroa. 

I fjor besøkte vi Kiev. I år dro vi til 
Krąków og Bratislava. Vel verdt besøkene 
begge steder. Planen var å ta med rul-
lestol, men etter å ha gjort mye research 
ble den tanken skrotet, da det kunne bli 
vanskelig å komme fra og til flyplassen 
med den på tur, samt at jeg var usikker på 
om togturen mellom Krąków og Brati-
slava var tilpasset. I tillegg var det lite 
lystig lesing når det gjaldt tilgjengelighet i 
byene. Så feil kan jeg ta.

Krakóws gamleby
Ankommet Krąków tok vi bussen inn 
til byen – en moderne, tilrettelagt buss. 
Allerede da kom angeren smygende. I 
Krąków sentrum var det flatt og fint. Vi 
bodde rett ved togstasjonen, Krąków 
Główny, både hotell og stasjon var 
overraskende moderne og tilrettelagt. 
Mange trikker var riktignok alt annet enn 
tilrettelagt, men Krąków er ikke større 

enn at du fint kan gå over det meste, 
særlig gamlebyen. Og hvilken gamleby! 
Vakre, gamle bygninger, yrende folkeliv 
og kaféer overalt. Dessverre med trinn 
her og der, særlig for å komme inn i 
bygninger og spisesteder. Med en bærbar 
Stepless-reiserampe og utekaféer overalt, 
ville jeg med rullestol fått mer enn nok ut 
av byen.

Koselige Bratislava
Bratislava var ikke stor, men gamlebyen 
var KJEMPEKOSELIG med masse fint å 
se, og Donau rennende gjennom! Vi bod-
de midt i smørøyet, og her var det enda 
viktigere med en reiserampe medbrakt 
for å komme inn noe sted. Trikkene var 
ikke tilrettelagt, og generelt var standar-
den lavere enn i Krąków selv om prisene 
er høyere. Byen var mindre enn Krąków, 
og vi tok trikk kun en gang, bare for å ha 
prøvd. Været var nydelig (september), og 
byen hadde mye uteliv med varierte ka-
feer og spisesteder i gamlebyen. Vi spiste 
tapas og mexikansk på uterestauranter 
de to dagene vi var der. Så koselig var det 
at jeg gjerne drar tilbake. Med rullestol! 
Bussen til flyplassen var nemlig tilrette-
lagt for rullestolbrukere, og flyplassen var 
helt ny. Men først skal jeg teste Torrevieja 
– med rullestol.

Utsikt over Bratislava

Gustav i Bratislava
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Kurs og årsmøte for FFMU

✳ Tekst: Ida Marie Tvedt

Programmet startet fredag kl.17 da 
Styret, ambassadørene og deltaker-
ne samlet seg for å bli bedre kjent. 

Det ble navneleker og prat før Lin Chris-
tine Solberg satte i gang diskusjonen om 
”Hvem er jeg og hva vil jeg?” Det var 
gruppearbeid og fellesdiskusjon rundt 
nødvendigheten av BPA. Senere var det 
en treretters middag og hyggelig samvær. 
Ambassadørene avsluttet kvelden med 
”Mafia”, der deltakerne fikk prøvd ut sine 
detektivegenskaper. 

Unike ULOBA 
På lørdag var det foredragsholdere fra 
ULOBA og Dedicare Assistanse og års-
møte FFMU. 
Kassiani Zissis Eriksen fra ULOBA snak-
ket om det å søke om assistanse. Del 1 
handlet om deltakernes refleksjon rundt 
BPA. Kassiani kom med gode råd som 
inspirerte oss til å tenke på vårt behov for 
BPA. Hun tok opp temaet rundt diskri-
mineringen som gjør at det er behov for 
BPA, før det ble diskutert i grupper. Etter 
lunsj fortsatte hun å prate om ULOBAs 
verdier og formål. Hun viste film om ”In-

Årets kurshelg og årsmøte ble holdt på Scandic Hotell 
Gardemoen 17.-19. oktober. Med 39 deltakere gledet 
Styret seg til en innholdsrik helg. Temaet ”Ung med  
assistentbehov” var på dagsorden. I løpet av helgen  
ble også et nytt styre valgt.

dependent living”, som handler om bak-
grunnen for ULOBA. Det unike ved BPA 
i ULOBA, er at det ble formet og utviklet 
av funksjonshemmede for funksjons-
hemmede. I dag har 64% av de ansatte i 
ULOBA en form for funksjonshemning. 
ULOBA eies av medlemmene og baserer 
sin kompetanse på egne erfaringer og 
forståelse. 

Dedikerte Dedicare
Etter Kassiani var Dedicare Assistan-
ses representant, Dagfinn Isaksens tur. 
Firmaet arbeider innen flere områder, 
Isaksen fokuserte på BPA. Dedicare As-
sistanse er et lite, men personlig selskap. 
Isaksen stod på stand hvor deltakerne 
kunne spørre og delta på en spørrekon-
kurranse der premien var en iPad-mini. 
Den heldige vinneren var Karen Elise 
Wisløff. Siste punkt på lørdag var årsmø-
tet. Det ble et effektivt møte, der vedtek-
ter ble endret og nytt styre valgt. Svenn 
Olav Frogner holdt diskusjonen oppe og 
gjorde møtet interessant. Det nye styret:

•  Leder:  Line Lillebø Nordal
•  Nestleder:  Gustav Granheim
•  Økonomiansv.: Kristoffer P. Brede
•  1. styremedlem:  Rebecca Harcourt
•  2. styremedlem:  Alina Fismen Bjerkli
•  3. styremedlem:  Ida Marie Tvedt
•  Vara: Lin Christine Solberg 

Assistentbehovet
Etter middag var det Quiz, og ”Bimbos 
and gringos” gikk av med seieren. Vin-
nerne Gustav, Karen Elise, Cecilie, Eirik 
og Suzanne fikk medaljer for innsatsen. 
Kvelden ble avsluttet med nattkino og 
filmen ”The fault in our stars”. Søndag 
var det foredrag med Lina Irene Berg 
om å ha assistenter. Hun fortalte hvor-
dan hun brukte sine timer og hvordan 
hun organiserte sine assistenter. Lina 
åpnet for spørsmål, og det ble spurt om 
hvordan hun og samboer Bjørn hånd-
terer assistenter i privatlivet. Videre 
fortalte hun om ULOBAs rolle når hun er 
i konflikt med assistenter. Et annet punkt 
var hennes synspunkt rundt personal-
ansvar samtidig som hun er privatperson. 
Det var et personlig, interessant innblikk 
i Linas hverdag. Søndag ble avsluttet med 
evaluering, klemmer og avskjed. Takk for 
en flott, innholdsrik helg! 

Bimbos and Gringos

Kassiani Zissis Eriksen fra ULOBA

Lina Irene Berg og samboer Bjørn

Aktivt årsmøte i FFMU
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BPA på dine premisser
Pålitelighet, menneskelighet og engasjement er noen av våre verdier. Våre 
personlige assistenter skal være tilgjengelige, og sammen med deg skape  
en hverdag etter dine behov, vaner og gjøremål.

Velkommen til Dedicare!  
Ring oss på +47 074 80, send e-post til assistanse@dedicare.no  
eller besøk oss på www.dedicare.no/assistanse

Alle mennesker er unike!

Vi ser til at du er aktiv i hvordan  
din ordning utformes.

Vi er tydelige.

Vi har et bredt mangfold  
i vår personalgruppe.

Vi tilpasser oss deg og ditt behov,  
og er tilgjengelige for spørsmål,  
råd og veiledning. 

Vi står for det vi lover – du er alltid 
hovedpersonen i ditt eget liv.

Som kunde hos Dedicare kan du føle deg trygg!

Hos oss 

handler alt om 

mennesker!



Det er kun medlemsorganisa-
sjonene hos Extrastiftelsen 
som kan søke om midler til 

prosjekter de mener er berettiget. En 
av medlemsorganisasjonene er FFO. 
Dette året er det kun fylkeslagene i 
FFO som kan søke. I praksis betyr det 
at FFOs fylkeslag kan søke på vegne av 
FFMs fylkeslag. 
Hvis noen av FFMs fylkeslag ønsker 

å søke, må de derfor ta kontakt med 
FFO lokalt. FFM er altså ikke en med-
lemsorganisasjon, men godkjent som 
søkerorganisasjon.

FFM i Agder hadde medlemsmøte om muskel-
sykdom og pust 14. oktober på Kongsgård i  
Kristiansand. 

Møte om muskel- 
sykdom og pust

Det var 13 vitebegjærlige medlem-
mer som møtte opp for å få un-
dervisning i pust. På møtet fikk 

vi undervisning i temaet Muskelsykdom 
og pust ved Margaret F. Jacobsen fra Lun-
gemedisinsk dagsenter, Sørlandet sykehus 
HF. Andre del av undervisningen var ved 
spesialfysioterapeut Ingunn O. Haugland. 
Denne delen omhandlet pusteteknikker. 
Det ble vist frem tekniske hjelpemidler 
for pust og hostehjelp. Undervisningen 
var svært nyttig, flere av oss som var til 
stede benytter oss av pustehjelp. 
En stor takk til foredragsholdere, som 
fikk overrakt hver sin gave. Etterpå ble 
det servert nydelige rundstykker, kaffe og 
kake. Kvelden ble avsluttet med et lotteri 
som innbrakte 1200 kroner.

Tone Torp og 
ministeren 
på Oslo S

Arbeids- og sosialminister Robert 
Eriksson bød på eksklusive bud-
sjettlekkasjer da han møtte Tone 

Torp og hennes assistent Julia Zack på 
Oslo S 6.10. Tone kom direkte fra et møte 
på Gardermoen med Flytoget da arbeids-
minister Robert Eriksson tok imot henne 
på Oslo S med nyheten om at tiltak for 
funksjonshemmede styrkes med økte 
bevilgninger på årets statsbudsjett.
 
Tette hull
Økningen i årets budsjett innebærer 
finansiering av assistenter til 150 funk-
sjonshemmede ifølge Eriksson.
– Det betyr at alle som har søkt om as-
sistent, og som oppfyller vilkårene, vil få 
søknaden innvilget i 2015. Med det styrker 
regjeringen innsatsen for å inkludere 
personer med nedsatt funksjonsevne i 
arbeidslivet, sa arbeids- og sosialminister 
Robert Eriksson til Dagbladet.no.

Viktig at ordningen med funksjons-
assistanse økes
– Det gir muskelsyke og mange andre 
mulighet til å være yrkesaktive. For meg 
er det helt avgjørende med assistanse for å 
gjøre jobben min. Det er bra at regjeringen 
planlegger å øke posten også i framtiden", 
sa Tone Torp.

Søke Extramidler?

Annonse- 
konsulent for  
Muskelnytt?

Vår annonsekonsulent slutter 31.12. 2014, og vi er  
på jakt etter en erstatter.

Oppdraget er provisjonsbasert, og erfaring med salg  
er en fordel.

Ta kontakt med redaktør Bernt Roald Nilsen på mob 
920 80 380 evt mail bernt@total-kommunikasjon.no
eller Tone I. Torp på mob 951 64 848 evt mail
tone.torp@ffm.no

Foto: Bjørn Langsem / 
DAGBLADET
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Nytt fra FFM



I september stod det 140 millioner 
kroner ubrukt på kommunale konti, 
øremerket for deg som trenger å gjøre 

om boligen eller uteområdet for å kunne 
bo hjemme. Tilskudd til boligtilpasning 
kan brukes til enkle eller større tilpasnin-
ger, og erstatter deler av skattefradraget 
for store sykdomsutgifter.

Oppfordrer til å søke
Husbanken sprer nå informasjon om bo-
ligtilskuddet, og oppfordrer dem med be-
hov for en slik tilpasning om å søke kom-
munen. Pengene kan blant annet gå til 
fjerning av dørterskler, ombygging av bad 
og kjøkken, til asfalt på gårdsplassen til 
rullestolbrukere eller stellefasiliteter for 
barn med funksjonshemming. Tilskuddet 
kan også benyttes av eldre som trenger 
tilpasninger for å bo hjemme lenger. Selv 
om midlene kommer fra Husbanken, skal 
man søke i kommunen.

Husbanken har mye nyttig informasjon 
om boligtilskuddet på sine nettsider:

• Informasjonsside om boligtilskuddet
• Husbankens eksempelsamling 
• Veiledning for søkere

 
Kommunene sitter på midlene
Da særfradraget for boligtilpasninger 
forsvant, økte Husbanken rammene for 
dette boligtilskuddet. Mange kommuner 
har imidlertid blitt sittende på midlene, 
i stedet for å bruke dem. I september sto 
det totalt 140 millioner kroner ubrukt 
på kommunale konti, penger som er 
øremerket boligtilpasninger. I tillegg har 
Husbanken beholdt en større pott for sak- 
er der behovet er større enn det som kan 
dekkes av kommunen. Mange kommu-
ner er ukjent med tilskuddsordningen, 
eller er for strenge i behovsprøvingen av 
midlene, noe som skaper utfordringer 
for dem som trenger støtte til tilpasning 

av bolig, og Husbanken bekrefter at det er 
gitt for få tilskudd. For eksempel har Oslo 
kommune kun innvilget 10 boligtilskudd 
i år, til tross for at kommunen har 11,7 
millioner kroner igjen i potten. Praksisen 
kommunene imellom varierer mye. Nå 
har Husbanken opplyst kommunene om 
at behovsprøvingen av søkerens og hus-
standens økonomi ikke skal være streng, i 
følge forskriftene.

Klar beskjed til kommunene 
Husbanken oppfordrer nå kommunene 
om å ikke benytte seg av maks tilskudds-
satser eller inntektsgrenser når de vurde-
rer søknader om tilskudd til tilpasning. 
"Når en familie for eksempel får et barn 
med funksjonshemming som medfører 
et behov for å bygge om boligen, går det 
raskt ut over en ellers god toinntekts-
husholdning", heter det på Husbankens 
nettsider. Husbanken har også poengtert 
overfor kommunene at midlene til bo-
ligtilpasning skal erstatte et skattefradrag 
som tidligere kunne føres på selvangi-
velsen uten behovsprøving, gitt at man 
hadde nødvendig dokumentasjon for 
utgiftene. "Dette er ikke penger kommu-
nene skal forvalte etter samme nøkterne 
prinsipper som de øvrige tilskuddene fra 
Husbanken", sier Husbanken.
   Kilde: NHF
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Nytt fra FFM

Søk midler til  
boligtilpasning
Trenger du boligtilpasning? Kommunene sitter på  
mange millioner ubrukte kroner øremerket til bolig-
tilpasninger. Nå har Husbanken gitt klar beskjed om 
at midlene skal brukes! 

Har du  
diagnose-
kort?
Diagnosekortet for  
personer med muskel- 
sykdom – nå også i  
engelsk versjon – er et 
kort med viktig medisinsk 
informasjon som kan  
brukes ved skade, akutt 
hjelp eller operasjon.

Du finner mer info på nettsiden til 
FFM, og kan skrive ut diagnose-
kortet gratis. Kortet kan brukes 

ved skade, akutt hjelp eller operasjon. Du 
kan i samarbeid med lege tilføye det som 
er viktigst for din spesifikke diagnose.

Kortet skrives ut og klippes til, og du kan 
selv få kortet laminert hvis det er ønske-
lig. FFM-kontoret kan skrive ut kortet for 
FFM-medlemmer for en pris på kr 35,-.

Under "Særlig viktig" kan du skrive det 
som er aktuelt for din diagnose, for 
eksempel:

1. Malign hypertermi
2. Lungeinfeksjoner må behandles  

raskt – helst forebygges. Ikke bruk 
oksygen unødig.

3. Inntak av mat og medisiner må til-
passes energiomsetningen i kroppen.

4. Immobilisering bør være kortvarig 
eller unngås.

Du kan lese mer om dette på 
www.unn.no/nmk

Foto: Colourbox
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Fredrik Borgen 
 Johansen – til minne

Fredrik døde brått og uventet den 
28. august 2014 – bare 40 år gammel.
Familien har mistet en kjær sønn, 
bror og onkel – og FFM i Buskerud 
har mistet et av sine mest aktive og 
trofaste medlemmer. Fredrik var 
glad i foreningen vår, og vi var glade 
i ham.

Vi har mange gode minner fra utal-
lige årsmøter, fagkvelder, hyggekvel-
der og sydenturer gjennom årene. Et 
av de siste minnene er fra bowling-
kvelden vår i april - hvor vi alle var 
”the winning team” - og fra fagkvel-
den vår i juni med Habiliteringsav-
delingen. Lite ante vi at Fredrik ikke 
skulle være med oss når vi startet 
opp med aktivitetene våre igjen etter 
sommerferien.

Du vil bli savnet Fredrik, og du vil 
leve videre i manges hjerter.
Fredrik ble bisatt i Drammen krema-
torium den 10. september – det ble 
en fin og verdig avskjed i et fullsatt 
kapell. 

Vi takker hjertelig for alle minnega-
ver som ble gitt til FFM i Buskerud i 
Fredriks bisettelse

Gro Wold Kristiansen

✳ Tekst:  Syvert og Anna Cecilie  
 Skagestad

Det endelige destinasjonsmålet var 
Aalborg. Overfarten tilbrakte vi 
på reserverte plasser på buf-

fetrestauranten Catch Me If You Can. Det 
ble en meget behagelig reise, der vi koste 
oss med et utall retter. Etter å ha entret 
Hirtshals satte vi kurs mot Aalborg, og 
ble innlosjert på Radisson BLU Limfjord 
Hotel. 

Shopping og bowling
Etter at vi hadde installert oss på hotellet, 
gikk vi ut og så på livet i gatene. Denne 
helgen var det Røde dager i Aalborg, 
med både internasjonalt marked, kupp i 
butikkene, maraton m.m. Turen traff med 
andre ord en helg hvor reisemålet bød på 
mye spennende. Helge og Borgny feiret 
sin 50-års bryllupsdag med oss, og fredag 
kveld møttes vi til bowling, der en buffet 

var inkludert. Bowlingen var i gåavstand 
fra hotellet. Det var en lystig gjeng som 
på ulike måter prøvde å temme kjeglene. 
Den overlegne vinneren ble Thanawan. 
Da kampene var ferdigspilt, benket vi oss 
rundt bordene og delte et godt måltid. 

Storsenter og gokart
Lørdag dro vi til Bilka/Aalborg Storsen-
ter, der de fleste av oss handlet tøy og 
leker til seg selv og andre. Mot slutten av 
oppholdet møttes vi til et felles måltid, 
før vi satte kurs mot hotellet. Noen av oss 
dro til en gokartbane, der det ble et fa-
milieoppgjør mellom far og sønn Sunde, 
som sønnen vant overlegent. På søndag 
var det klart for hjemreise, og til og med 
værgudene sørget da vi dro, det tordnet 
og lynte mens vi gjorde oss klare for å 
kjøre til Hirtshals. Da vi ankom Kristi-
ansand søndag ettermiddag, var vi fylt av 
gode minner og inntrykk. Forhåpentlig-
vis møtes alle til Danmarkstur neste år.

FFM i Agder i Danmark
Torsdag 4. september var det klart for årets store  
begivenhet. I strålende høstsol tok 19 feststemte  
medlemmer farvel med Kristiansand i Superspeed 1  
med nesen mot Danmark.

Buskeruds eldste 
medlem er 90 år 

FFM i Buskeruds eldste medlem, 
Nelly Evjen, fylte 90 år i høst.

✳ Tekst: Bente Magnusson

Nelly er født og oppvokst i Mjøndalen, 
og har de siste 70 årene bodd i Krok-
stadelva. Med 3 barn, 7 barnebarn og 

8 oldebarn, er det mange som står bak 
gratulasjonene. Hun er usedvanlig 
kjekk og oppegående, og de som ikke 
vet det ville nok tippe at hun er i 70-åra. 
Hun følger godt med i nyhetsbildet, og 
har klare meninger om det meste. Sport 
og fotball har alltid vært av interesse, 
hun har alltid vært glad i musikk og sier 
aldri nei til å bli med på konserter. Hun 
holder seg ung og oppdatert, og kryss-
ord er et nøkkelord. Vi gratulerer Nelly 
hjertelig med 90 fantastiske år!



MUSKELNYTT  nr.  4 – 201426

Allsidige  
Ridderdager 
Helgen 5.-7. september var det for andre gang 
klart for Ridderdagene ved Storedal utenfor 
Skjeberg.

✳ Tekst og foto: Elisabeth Lillegrend

Her ønsker man å stimulere og 
motivere funksjonshemmede 
barn og ungdommer til trening 

og fysisk aktivitet. Samtidig er målet å gi 
gode natur- og kulturhistoriske opplevel-
ser. Her står idrett, middelalderhistorie 
og ridderliv, samt naturaktiviteter på 
programmet. 

Aktiviteter for ALLE
På Ridderdagene på Storedal kan du delta 
på Ridderrittet, utstillinger, ridderleir 
med overnatting i telt og lavvo, middel-
alderkveld med grilling, ridderturnering, 
skyting med laservåpen, arkeologisk 
utgravning, klatring, hoppeslott, seiling 
og mange andre spennende aktiviteter. 
Ridderdagene på Storedal er rett og slett 
for ALLE: Familier, barn, ungdom, menn- 
esker med eller uten funksjonsnedset-
telser.

Erling Stordahls filosofi
Ridderdagene er en videreføring av 
Erling Stordahls filosofi om økt livskva-
litet for funksjonshemmede gjennom 

aktiviteter i friluftsliv, kultur og natur. 
Storedal kultursenter ble grunnlagt av 
Erling Stordahl i 1970. Han var kjent som 
en ildsjel og foregangsmann gjennom sitt 
mangeårige arbeid for funksjonshemme-
de. Blant annet etablerte han Beitostølen 
Helsesportsenter, og ikke minst skirennet 
Ridderrennet. Han sto også bak Rid-
derrittet, et sykkelritt for synshemmede 
med ledsagere. Ridderrittet har ikke vært 
arrangert på flere år, men gjenoppstår 
nå under Ridderdagene, noe vi er svært 
glade for!

Gleden ved å mestre
Ridderdagene på Storedal er nå blitt et 
fast årlig arrangement, med deltakere 
fra hele landet. Arrangementet vil gi de 
funksjonshemmede og alle andre anled-
ning til å trene og holde seg fysisk aktive 
med det mål å delta i aktivitetene. Rid-
derdagene gir mange mennesker mulig-
het til å oppleve gleden ved å mestre, selv 
når de har store fysiske utfordringer. Rid-
derdagene på Storedal neste år er fredag 
21. august til søndag 23. august 2015
For ytterligere informasjon sjekk:  
www.ridderdagene.no Den som graver, finner...

Monument Riddder André Elise og pappa Roy på vei til mål
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Mathea og pappa snekrer fuglekasse Alle kan delta på Ridderløpet!

Populær klatrevegg

Historiske helleristninger Ridderkamp

Stor mestringsfølelse hos Linea og Mathea

Byste av Erling Stordahl

Populær laserskyting - stor mestringsfølelse

Mathea på hesteryggen



Nytt&Nyttig
Diskriminert? 
Send klage!
Kommer du ikke inn i butikken fordi 

den ikke har rampe, men bare trapp? 
Er du utestengt på skolen? Får du ikke 
kommet inn på bussen, trikken, toget 
eller flyet?
Funksjonshemmede som opplever at de 
blir diskriminert og utestengt, kan bli 
flinkere til å klage til Likestillings- og 
diskrimineringsombudet. For at det skal 
bli enklere å sende inn klage har Norges 
Handikapforbund (NHF) laget en mal 
der du kan fylle inn det som er nødven-
dig for at ombudet skal kunne behandle 
klagen.

Kilde: Handikapnytt

Attraktivt 
handikap- 
toalett
Komiker Morten Ramm er nå hedret 

med sin egen losje på Hotell Klubben 
i hjembyen Tønsberg. Men der Dizzie 
Tunes og Kristian Valen har fått suiter 
oppkalt etter seg, er det handikaptoalettet 
som heretter bærer navnet ”Rammlosjen”. 
I motsetning til andre losjer på hotellet 
vil losjen være tilgjengelig for alle gjester 
til enhver tid, skriver Tønsberg Blad.

Kilde: Handikapnytt

Nei til  
attføring  
på anbud
Over halvparten av norske ordførere 

er skeptiske til å sette ut attfø-
ringstiltak på anbud, slik regjeringen nå 
ønsker å legge til rette for. Dette kommer 
frem i en undersøkelse fra Attføringsbe-
driftene i NHO. – Dette gir et klart signal 
til regjeringen om å utrede dette forslaget 
grundigere, sier direktør Johan-Martin 
Leikvoll i en pressemelding.

Kilde: Handikapnytt

Flere barn til 
Beitostølen
Habiliteringstjenesten i Vestre Viken 

HF har allerede samarbeidet i 10 
år med Beitostølen Helsesportssenter 
(BHSS). Nå skal tilbudet utvides til 
habiliteringstjenestene i Sør-, Vest- og 
Midt-Norge. Samarbeidet går ut på at 
BHSS tilbyr gruppeopphold for åtte-ni 
barn. Erfaringene viser at dette tilbudet 
gir mestringsopplevelser og samhold for 
barn, unge og foresatte.  

Kilde: Handikapnytt

Vi er på nett!
Personer med nedsatt funksjons-

evne deltar i stor grad i det digitale 
samfunnet på nivå med befolkningen for 
øvrig. Unntaket er blinde og svaksynte. 
Den viktigste hindringen for deltakelse 
er fortsatt kompliserte tekniske løsninger, 
ifølge en undersøkelse utført av Statens 
institutt for forbruksforskning for Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet.

Kilde: Handikapnytt

Nav-rutiner 
fungerer ikke
Datasystemene som holder orden 

på når saksbehandlerne i Nav skal 
ringe opp brukere som vil ha kontakt, 
skulle egentlig gi bedre service og mer 
effektivitet. I praksis fungerer det ikke 
slik. I stedet opplever de ansatte å miste 
muligheten til å ta egne beslutninger og 
prioritere selv. Dette er en av konklu-
sjonene i doktorgradsarbeidet til Maria 
Røhnebæk ved Universitetet i Oslo, 
melder Forskning.no.

Kilde: Handikapnytt

Facebook-
gruppe for 
bruker- 
medvirkere
FFM har mange flinke brukermed-

virkere som gjør en viktig jobb for 
foreningen. Det kan oppleves ensomt 
å sitte som brukerrepresentant i et fora 
med fagfolk og «forståsegpåere». Vi har 
derfor opprettet en gruppe på facebook 
for brukermedvirkere i FFM. Her har 
vi mulighet til å diskutere ulike saker, få 
innspill og inspirasjon fra brukermed-
virkere rundt i landet. Målet er å lære av 
hverandre slik at vi gjør en enda bedre 
jobb som representant for FFM. Ønsker 
du å være med i gruppen? Ta kontakt 
med interesse- 
politisk talsperson, 
Laila Bakke på  
facebook eller på 
laila1bakke@gmail.
com, så legges du til 
gruppen.
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tlf: 974 80 800
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!

Nyttig side 
for pasienter
Norsk Pasientforening er ekspert på 

å hjelpe pasienter med problemer 
med helsevesenet. Foreningen har gitt 
gratis hjelp til pasienter i 31 år. Norsk Pa-
sientforening bistår pasienter og pårøren-
de som opplever problemer i møte med 
helsevesenet. De tar imot henvendelser 
fra hele landet og alle deler av helsevese-
net og arbeider særlig med medisinske 
spørsmål. Norsk Pasientforenings mål er 
å gi den enkelte pasient eller pårørende 
som henvender seg best mulig hjelp, samt 
å arbeide for forbedring av helsevese-
net for å ivareta pasienters interesser i 
samfunnet. 
Norsk Pasientforenings hjemmesider gir 
informasjon om de problemene pasienter 
kan møte i helsevesenet, og hva som kan 
gjøres for å redusere risikoen for proble-
mer. De har delt inn problemene inn i 10 
grupper, og har lagt ut mange pasient-
historier som forteller hvordan proble-
mer oppleves av det enkelte menneske. 
Pasienthistoriene er anonymisert, men 
hentet fra virkeligheten de møter når de 
hjelper pasienter. Norsk Pasientforening 
er en uavhengig organisasjon. 

Positivt for 
Duchenne
Personer med Duchennes muskeldys-

trofi har fått betydelig bedre livskva-
litet de siste 20 årene. Ny forskning gir 
også håp om en årsaksrettet behandling 
i fremtiden. Det går frem av en artikkel 
i Tidsskrift for Den norske legefore-
ning. Duchennes muskeldystrofi er en 

av de mest alvorlige muskelsykdommer 
i barnealder. Ny behandling de siste 20 
årene har imidlertid bedret livskvalitet og 
levetidsutsikter betydelig. Forlenget over-
levelse skaper også helt nye problemstil-
linger og behov for både personer med 
diagnose, pårørende og hjelpeapparat. I 
artikkelen "Duchennes muskeldystrofi" 
beskriver Ellen J. Annexstad, Inger Lund-
Petersen og Magnhild Rasmussen ho-
vedtrekk ved denne diagnosen og dagens 
behandlingstilbud. De ser også fremover, 
og går gjennom mulige behandlingsalter-
nativer.

Kilde: www.frambu.no
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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 gjennomslagskraft  

overfor myndigheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

•  Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

•  Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

Medlemskategorier (2014):
•  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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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

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:
Aileen Bøyum

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

Nestleder:
Gustav Granheim
E-post: g@granheim.org

Økonomiansvarlig:
Kristoffer Pedersen Brede
Tlf.: 452 88 087
E-post: 
bredekristoffer@gmail.com

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

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

3. styremedlem:
Ida Marie Tvedt
Tlf.:  907 94 323
E-post:  tvedtida@gmail.com

Varamedlem:
Lin Christine Solberg

Valgkomiteen:

Leder: 
Martine Eikeset

Medlem: 

Medlem: 

FFM i Agder
Tonny Fløystad
Høyåsen 1
4843 Arendal
Tlf: 37 01 63 41 / 908 80 245

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
Alf Are Skog
Co/FFO Hordaland,
Vestre Strømkai 7, 6 etg
5008 Bergen
Kontortid: hver tirsdag
12:00–16:00
Tlf.: 456 06 598
E-post: alf.are.skog@gmail.
com eller ffm.hordaland.
sognogfjordane@gmail.com

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

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: i-syd@hotmail.com

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

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

FFM i Troms og Finnmark
Ta kontakt med FFM i  
Nordland.

FFM i Trøndelag
Mette Nonseth
Sørskagvegen 5
7655 Verdal
Tlf.: 924 97 863 
E-post:  
mettelovise@gmail.com

FFM i Vestfold
Jørund Lothe
Saxilds gt 7 A
3117 Tønsberg
Tlf.: 901 94 589
E-post: joe.lothe@gmail.com

FFM i Østfold
Aud Berg
Lekeveien 12c
1715 Yven
Tlf.: 918 06 267
E-post:audholthe
@hotmail.com

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
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MUSKELNYTT  
ønsker alle lesere og medlemmer 

en god jul og et godt nytt år!

Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

Foto: Colourbox

Genzyme støtter 
forskning for fremskritt 
innenfor sjeldne lidelser 

som Pompe sykdom

sanofi -aventis Norge AS · Strandveien 15 · Postboks 133 · 1325 Lysaker 
Tlf.: 67 10 71 00 · Faks: 67 10 71 01 · www.genzyme.no
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Rehabiliteringsoppholdet varer i 2 eller 3 uker med 2 
ukers oppfølging. Det legges opp til trening som du kan 
klare ut fra dine forutsetninger.

REHABILITERING BARN OG UNGDOM
Aldersgruppen er 4 - 18 år med nevvromuskulær sykdom.  
Må ha med ledsager som deler rom med pasienten under  
oppholdet. Vi tilrettelegger for skoleundervisning.

REHABILITERING VOKSNE
Voksne over 18 år. Motivert for å bidra til egen rehabilitering.

HENVISNING OG INNTAK
Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til tilbudet.

INFORMASJON PÅ NETTSIDEN 
Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon:  
www.kurbadet.no/muskelsyke

Rehabilitering for barn og voksne 
med muskelsykdommer


