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Leder:

Kjære medlemmer
Nytt år og nye muligheter! Jeg håper alle nå er klare for å ta fatt på nye oppgaver lokalt
og sentralt.
Etter noen få måneder i lederstolen, føler jeg at ting begynner å falle på plass. Det har
vært mye å sette seg inn i, men heldigvis har jeg gode støttespillere på kontoret og i
Sentralstyret. En stor takk til alle.
FFM er i år 30 år, og det vil vi gjerne markere under Landsmøtet 6.–8. mai i Trondheim.
Sentralstyret har bedt fylkesforeningen i Trøndelag om bistand til gjennomføring av
Landsmøtet. Vi vil som vanlig avholde kurs for medlemmene, samt det obligatoriske
Landsmøtet. Markeringen av jubileet vil forgå lørdag kveld (mer info i Muskelnytt).
Vi står fremfor en hektisk årsmøteperiode, og jeg håper og tror at vi vil få besatt alle
ledige plasser i styrene rundt i vårt langstrakte land. En oppfordring går til de av
medlemmene som føler de har noe å bidra med i fylkesforeningene. Ta gjerne kontakt
med de lokale styrene.
I skrivende stund har jeg fått den triste meldingen om at Erik Allum, opphavsmannen
til Erik Allums Legat har gått bort i en alder av 40 år.
Tilslutt vil jeg ønske alle våre medlemmer Gode årsmøter. Jeg ser frem til å møte nye
og gamle medlemmer i Trondheim på vårt Landsmøte og 30-årsjubileum.
Med hilsen
Vogt.
Ar Fr. V
Arne
ogt.
og
t.

Foreningen
for Muskelsyke

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.
Foreningen 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 søsterorganisasjoner i en rekke land.
FFM ble stiftet i 1981.
Foreningens høye beskytter
er prinsesse Märtha Louise.

Ta gjerne kontakt med FFM-kontoret

Brynsveien 96, 1352 Kolsås
Tlf: 67 13 74 70
Fax: 67 13 67 77
E-post: ffm@ffm.no
Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042
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Line Wåler
Organisasjonssekretær
Tlf: 67 13 74 70/411 90 702
Tlf. tid: man. til ons., kl. 11–17
E-post: line.valer@ffm.no

Unni Tangerud
Regnskap og medlemsregister
Tlf: 67 13 71 39
Tlf. tid: man., ons., tors. kl. 9–15
E-post: unni.tangerud@ffm.no

Tone I. Torp
Forskningsfondet og Allums Legat
Tlf: 67 13 74 70
Tlf. tid: tors., kl. 10–14
E-post: fondet@ffm.no
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FFM-leder Arne Fredrik Vogt:

Brenner for FFMs
fremtid
Han ønsker å øke og styrke medlemsmassen. Ungdomsforeningen må
bli mer stabil, og fylkesforeningene
styrkes. Utfordringene står i kø.
Derfor tar han gjerne to år til som
leder på Landsmøtet i mai.
Tekst av: Bernt Roald Nilsen
Arne Fredrik Vogt har vært medlem
i FFM siden tusenårsskiftet. Vært med i
Sentralstyret siden 2005 som styremedlem
og nestleder. På Landsmøtet i oktober var
tiden inne for å ta et steg opp og bli leder
av FFM. Men hvem er han egentlig?
FFM, DNV og Spania
– Jeg er 52, singel og bor på Vardåsen
i Asker, sier han kjapt, og tror han skal
slippe unna med det, men den gang ei.
Vi sjekker ut litt, og finner ut at Arne de
siste tredve årene har jobbet som admin
officer på Det Norske Veritas. Og når
han ikke er på DNV eller FFM, liker han
å reise. Spania er favorittlandet, gjerne
Alicante-området. Han liker å høre god
musikk, gjerne rolig rock a la Henning
Kvitnes eller Hellbillies. Og så er Arne far
til to flotte jenter, Ingebjørg på 19 og Anne
Marit på 21. Ingebjørg har en muskelsykdom, og er engasjert i foreningen.
Arnes diagnose er Spinal muskelatrofi 3,
han fikk den i 1981, men den er medfødt.
Vil styrke fylkesforeningene
Han har brukt de tre månedene som har
gått siden han ble valgt til å bli godt kjent
med de helsepolitiske utfordringene for
FFM fremover. Å øke medlemsmassen er
viktig, det vil øke FFMs menneskelige og
økonomiske ressurser. Han vil også arbeide
for at FFMU blir styrket, det er de som skal
overta og stå for kontinuitet. Han vil styrke
fylkesforeningene ved å skolere fylkesstyrene ytterligere. Det er i fylkene ting skjer
for enkeltmedlemmene, så fylkesforeningene er hjertebarnet , ifølge Vogt.
4
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Opptatt av likemannsapparatet
– Vi må få tak i de nydiagnostiserte
muskelsyke, og fortelle at du er ikke den
eneste, det er hjelp å få. De kan ikke
regne med å få svar på alle spørsmålene
om diagnosen sin hos fastlegen, men det
skal de kunne få hos oss. Vi må fokusere
på de pårørendes rolle når barn og unge
blir diagnostisert som muskelsyke,
og da er det viktig at likemannsapparatet
fungerer. Vi skal ha likemenn som kan
hjelpe og forstå utfordringene muskelsyke
møter i hverdagen, sier en engasjert
FFM-leder.
Vil ha kontakt med fylkene
Han er opptatt av at FFM viser seg fram
i sterkere grad, og oppfordrer fylkesforeningene til å være mer aktiv mot
lærings- og mestringssentrene på
regionalt nivå. Han vil gjerne besøke
alle fylkesforeningene, men det har også
en økonomisk side. Men han vil mer
enn gjerne bli invitert, det er viktig med
god kontakt til fylkesleddet. Derfor har
medlemmene i Sentralstyret hver sin
fylkesforening som de har ansvar for å ha
kontakt med. Veien opp til Sentralstyret
skal være kort, og Vogt oppfordrer
fylkesforeningene til å ta kontakt.
Store helsepolitiske utfordringer
– Når det gjelder store helsepolitiske
saker, peker tre saker seg ut. Sammen med
FFO skal vi komme med innspill til den
nye Helseomsorgsloven, vi må jobbe for
rettighetsfesting av BPA, og vi skal følge
opp arbeidet mot NMK. Når NMKs
organisatoriske tilhørighet nå endres,
skal vi være med i debatten. Arbeidet
med habilitering/rehabilitering er viktig,
vi fortsetter blant annet med TROLL på
Beitostølen. Det var en knallsuksess,
og vi satser på at det blir en årlig, positiv
happening , sier Vogt.

Blir han spurt, er svaret ja.
Det er i det hele tatt mye å henge fingrene
i for Arne Fredrik Vogt og styret hans.
Så mye at han gjerne skulle sett at døgnet
hadde flere timer. Så langt har det vært
spennende, og han ser fram til å fortsette.
Det er valgkomiteen som innstiller til
Landsmøtet i mai, men blir han spurt, er
svaret ja. Han er klar for to nye år som
leder, og lover å vise seg tilliten verdig hvis
han blir valgt.

«

Å øke medlemsmassen er viktig, det vil
øke FFMs menneskelige
og økonomiske
ressurser.

Foto: Karl Gabor, Scandic Hotell

Samling for
Foreningen
for muskelsyke i Troms
og Finnmark
Vi var 23 påmeldte til samling fra
lørdag 20. november til søndag
21. november. Samlingen startet
med at praten gikk løst og fast
om foreningsarbeid og hva
medlemmene ønsket av oss i styret.
Alt fra BPA til julegaver
Vi snakket om hjelpemidler, Nav (of
course), brukerstyrt personlig assistanse
og andre tema som er aktuelle. I år var
det hyggelig med flere ungdommer
på treffet, og vi koste oss med mat og
sosialt samvær ut i de små timer.
For de kvikkeste ble det anledning å
teste ut farta i kjøpesentret som ligger
ved hotellet der samlingen ble holdt.
Julegaver og andre nyttige og ikkenyttige ting ble handlet, og alle kom
glade og fornøyde tilbake til hotellet.
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FAKTA:
• Arne Fredrik Vogt er nyvalgt leder i FFM
• 52 år, singel, bor i Asker, har diagnosen Spinal muskelatrofi 3
• Vil styrke og øke medlemsmassen og satse mer på ungdommen
• Vil styrke fylkesforeningene ved å skolere fylkesstyrene ytterligere
• Er svært opptatt av å ha et likemannsapparat som fungerer optimalt
• Har sagt ja til å stille som lederkandidat for to nye år på Landsmøtet i mai

Fornøyd med Scandic Hotell
I flere år har vi avholdt vår samling på
Sydspissen hotell i Tromsø. Omstendighetene gjorde det sånn at vi ikke følte
oss velkommen dit denne gang. Derfor
ble Scandic Hotell testet ut, til meget
stor og positiv overraskelse. Personalet
der gjorde en fantastisk jobb, og gjorde
det de kunne for at oppholdet skulle bli
bra for oss. Gode tilrettelagte HC-rom
og en matsal ryddet slik at det var greit
for rullestoler å passere. Styret vil takke
alle som deltok og håper flere medlemmer deltar ved en senere anledning.
På vegne av styret, Laila Benjaminsen

MUSKELNYTT nr. 1 – 2011

5

2011

8119

Tone Torp (Sentralstyret 1994–2006) om FFM:

FFM 30 Å

R

En sterk og glad 30-åring!

– FFM er en sterk, og ikke minst en
glad forening. Vi er sterke personligheter med ulike diagnoser, og vi har
mange heftige diskusjoner. Men vi
bevarer alltid humøret og står samlet.
Det er derfor jeg er så innmari stolt av
foreningen vår!
Hun er kjapp til å fremheve andre når vi
skal snakke om FFMs historie. Kjell A.
Wahl, Peter Hjort, Ola Garnes, Patricia
A. Melsom og Selma Irene Stensvold
Kåsa har vært helt sentrale skikkelser i en
årrekke, og det finnes mange flere. Selv
kom hun med i 1989 da hun var med å
starte Agderforeningen, og i 1994 ble hun
valgt inn i Sentralstyret i FFM, der hun
satt fram til 2006. Etter det har hun vært
engasjert i Fondet, og det siste året i det
banebrytende prosjektet Bare pisspreik.
Sommerleir og nye fylkesforeninger
– Det startet vel egentlig med at det var
etablert tre foreninger i Oslo & Omegn,
Østfold, og Buskerud/Vestfold i 1979/80.
Men så, den 5. desember 1981 ble FFM
stiftet som en landsomfattende forening
på et møte i Oslo. Før dette hadde muskelsyke organisert seg i foreldregrupper under
CP-foreningen, først i Bergen, senere i
Østfold. Foreningens første leder var Kjell
A. Wahl, mens Peter Hjort var nestleder.
Utover på 80-tallet ble stadig nye fylkesforeninger etablert, og vi arrangerte vår
første sommerleir i Valdres i 1982. Siden
har sommerleiren/Aktiv uke vært en
institusjon i FFM, ifølge Tone.

«

Selv om
vi har hatt
en positiv utvikling,
har vi mange
utfordringer
fremover

Informasjon og forskning
Allerede på 80-tallet ble det jobbet med
kompetansesentersaken, og kontakt med
Frambu ble raskt etablert. Informasjon
om muskelsykdommer har vært en av
foreningens høyest prioriterte oppgaver
fra starten, og allerede første året kom
bladet Muskelsyk ut med fire nummer.
Fondet for forskning om muskelsykdommer så dagens lys i 1983, og etter
hvert rykket foreningen opp i høyere
tilskuddsgrupper og mottok større driftstilskudd fra det offentlige.
Tone
To
ne Tor
orp
p
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Spennende utfordringer
– Men selv om vi har hatt en positiv
utvikling, har vi mange utfordringer
fremover, sier Tone og nevner Samhandlingsreformen, BPA og Organisering
av kompetansesentre som eksempler.
Hun er også opptatt av at ungdommen må
sterkere inn i foreningen, og det er viktig
å beholde den posisjonen FFM har som en
sosial møteplass for medlemmene. Tone
vil at enda flere muskelsyke skal nyte godt
av dette. Derfor er det en stor utfordring
å øke medlemstallet. Det er mellom 4 000
og 6 000 muskelsyke i Norge, og FFM har
cirka 2 000 medlemmer. Altså har FFM
en formidabel jobb å gjøre i årene som
kommer.

19

En veldrevet forening
Foreningen gikk inn i det nye tusenåret
med svak økonomi, men sterkt engasjement, men i løpet av siste tiåret har FFM
på mange måter blitt en veldrevet forening.
Sekretariatet er styrket, Muskelsyk er blitt
til Muskelnytt, og nettsiden er blitt et viktig
organ for å klare å holde kontakt med
medlemmene. FFM har blitt en sentral
møteplass for muskelsyke, og skolering
av likemenn har vært en prioritert oppgave. Det er dessuten jobbet videre med

kompetansesentersaken, og vi har fått
bedre kunnskap og bidratt i utviklingen
av en mer spesifikk diagnostisering av
muskelsykdommer. Arbeidet med Pompes
er et bra eksempel på dette. Arbeidet med
rehabilitering og habilitering er styrket, i
samarbeid med Sunnaas og Beitostølen.

81-

Kompetansesenter, web og FFMU
– På 90-tallet var hovedoppgaven å videreføre alt det verdifulle nybrottsarbeidet
som var gjort på 80-tallet, sier Tone.
Hun kom med i Sentralstyret i FFM i
1994, og var også organisasjonssekretær
en periode. Etter hvert kom 13 fylkesforeninger under paraplyen, men det er
ikke til å legge skjul på at foreningene
nord for Dovre var toneangivende dette
tiåret. Å bygge et spisskompetansetilbud
til muskelsyke er ennå på dagsorden,
foreningen bidrar i diskusjonen om hvor
det skal ligge og hvordan det skal være.
I 1998 etablerer foreningen egne
nettsider, og samme år stiftes FFMU.
I løpet av 90-tallet arrangeres flere
dagskonferanser med temaet Kompetansesenter for muskelsyke. Prosjektet
Libra settes i gang i 1999.

FAKTA OM FFM:

FFM 30 Å

R

• FFM ble stiftet som landsomfattende forening 5. desember 1981
• FFMs første leder var Kjell A. Wahl. Nestleder var Peter Hjort
• FFMs første sommerleir ble arrangert i Valdres i 1982
• Muskelnytt kom ut allerede første året, under navnet Muskelsyk

Vi sees vel på
Landsmøte
i Trondheim
6.–8. mai?

FFM feirer
30-årsjubileum med
festmiddag under
Landsmøte i
Trondheim 6.–8. mai.
Årets Landsmøte
avholdes på
Rica Nidelven Hotell.
Vi legger opp til
et allsidig og
spennende program,
med festmiddagen
som en real markering
av at FFM fyller
30 år i år!

• Fondet for forskning om muskelsykdommer så dagens lys i 1983
• I løpet av 1990-tallet ble 13 fylkesforeninger innlemmet i FFM
• FFM etablerte sine egne nettsider i 1998
• FFMU ble etablert i 1998
• Arbeidet med kompetansesenter har vært prioritert helt fra starten
• Arbeidet med rehabilitering og habilitering er også høyt prioritert
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Ergoterapeut i Sola kommune
Tone Edvardsen:

Mattips
Det å få til en lett måte å spise sunt uten å bruke for mye
krefter kan være en utfordring.

1

2

1. Fruktpose
Frukt som er oppdelt er lettere å spise – og også mer innbydende. En utfordring for mange kan være å få delt opp og
evt skrelt frukten når det er aktuelt å spise den. Det er noen
kjekke fruktposer i dagligvarebutikken som du kan ha oppdelt
frukt oppi slik at den holder seg i flere dager uten å bli brun.
Da kan en ta en økt med oppdeling når det passer og nyte
frukten når en trenger ekstra energi eller får lyst på noe godt.
2. Skyr
Det er kommet ett syrnet melkeprodukt i porsjonsbeger som
er fastere i konsistensen enn vanlig yoghurt. Dette gjør det
mulig å spise med skjeen loddrett – uten å søle. Fastheten kan
også gjøre det lettere å spise hvis du har svelgevansker.
3. Vannflaske
Det er kommet en del vannflasker med myk tut og sugerør.
Disse gjør det mulig å drikke uten å løfte flasken høyt opp,
samtidig som den er tett når du slipper tuten. Noen har en
god festering som kan brukes for å gripe eller feste flasken.

3

4. Havregrøt for micro
Det er nå kommet havregrøt med forskjellige smaksalternativer.
Disse er pakket slik at du kan helle ut så mye du ønsker, tilsette
vann (eller melk) og ta en kjapp runde i micro›en. En lettvindt
måte å få i seg sunne mellommåltider i passe porsjoner.

4
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Å drive en fylkesforening:

Inger Helene Sydnes, leder i Nordland FFM:

– Viktig å følge FFMs
verdigrunnlag
Fylkesforeningene må alltid jobbe
under FFMs felles verdier.
Her i Nordland er vi veldig opptatt
av det, og det viktigste for oss er
åpenhet og ærlighet.
Inger Helene Sydnes har vært leder i
Nordland FFM siden 2008, og er opptatt
av at vi må drive fylkesforeningene i
tråd med FFMs verdier. I tillegg har
hun sine egne prinsipper i arbeidet som
fylkesleder. Alt hun gjør skjer av fri vilje,
og organisasjonsarbeidet gir mye tilbake.
Hun føler seg privilegert som får lov til å
treffe så mange nye flotte mennesker og
trives med ledervervet, selv om det innebærer både glede og sorg i hverdagen.
Skolering og delegering
– Vi har et styremøte i kvartalet pluss
et ekstra rett før fylkesårsmøtet. Styremedlemmene har gått på kurs i styrearbeid i regi av FS, og jeg har delegert
oppgaver så hver enkelt har sin plass
og sine arbeidsoppgaver, blant annet av
praktisk art. På grunn av våre avstander
er vi enige om at styrets medlemmer skal
være bosatt i Bodø og omegn, sier Sydnes.
Det er viktig å legge til at hovedtyngden
av medlemmer kommer fra nettopp
den regionen. 56 av 118 medlemmer
er fra 9 Salten-kommuner, og 30 er fra
Bodø. Styremøtene varer i fire timer, og
avholdes hjemme hos lederen. En gang
i året leier de møterom og har styremøte
med bevertning. Alt arbeidet er frivillig, og
styremedlemmene får en liten symbolsk
sum som delvis godtgjøring av utgiftene.
Medlemsverving og fylkesbrosjyre
Nordland FFM satset på medlemsverving i 2010, og de fikk 16 nye medlemmer
i løpet av året. De har også, med god
hjelp av Unni på hovedkontoret i Oslo,
gjort et dypdykk ned i medlemsarkivet

Inge
In
gerr He
ge
Hele
lene
le
ne Syd
ydne
ness
ne

og fått orden på medlemsregisteret i
Nordland. Arbeidet med å rekruttere
nye medlemmer fortsetter i 2011.
Et av virkemidlene i dette arbeidet er en
fylkesbrosjyre, som de trykket i 1000
eksemplarer. Den er lagt ut på legekontorer, fysikalske institutter, tannlegekontorer og bibliotek. Ellers har fylkesforeningen hatt kurs for muskelsyke barn
i alderen 6-12 år i positivt samarbeid
med Valnesfjord Helsesportssenter.
Tid til den enkelte
– Vi har 118 enkeltmennesker som
medlemmer i Nordland FFM. Det er
viktig at vi som har verv i fylkesforeningen
prøver å sette av tid til enkeltmennesket.
Vi må vise åpenhet og velvilje, og regne
med at vi møter medlemmene i både
motgang og medgang. Og ikke minst må
vi tåle både ros og ris for arbeidet vårt,
sier Inger Helene. Hun er også opptatt av

at vi kan være flinkere til å være sammen
med andre relaterte foreninger, for
eksempel Ryggmargbrokksforeninger,
Revmatikerforeninger og Handikaplag.
Når fylkets geografi er sånn som i
Nordland, er det også viktig å delta på
lokale møter for å spre informasjon og få
tak i nye medlemmer.

FAKTA:
Muskelnytt vil sette fokus på
hvordan fylkesforeningene
drives, og først ut er Nordland. Inger Helene Sydnes er
intervjuet denne gang, og har
utfordret Buskerud til å være
neste fylkesforening ut.

MUSKELNYTT nr. 1 – 2011

9

Skiglede under
Barnas Ridderuke
Det var mange spente og forventningsfulle barn som inntok Beitostølen og
Barnas Ridderuke tredje uke i januar.
Blant dem var Christel A. Kotte fra
Trondheim.
Tekst og foto av: Jan Arne Dammen
VM-stemning
Det var nærmest VM-stemning da 60
barn i alderen 10 til 15 år stilte på
startstreken i Barnas Ridderrenn med
valgfri distanse fra to til ti kilometer som
avslutning på uken. Etter en hektisk og
lærerik uke var det klart for finalen og det
29. Barnas Ridderrenn. Alle kom til mål
slitne, men med et smil om munnen.
På målstreken fikk alle medaljer av
direktøren ved Beitostølen Helsesportsenter Rolf Stalenget. Christel kunne
fortelle at dette var første gang hun var
med og at det var utrolig morsomt.
- Alle heiet på meg og vinket med norske

flagg, det var kult, sa hun rett etter målpassering. Men hun la til at uken hadde
gått altfor fort.
Spenning
De siste kilometerne fra Fagernes og opp
til Beitostølen var spennende for de fleste.
Nå skulle de bo sammen med andre deltagere og uten mamma og pappa til å passe
på. Under Barnas Ridderuke skal de bo i
hytter og sammen med andre skal de dele
på alle dagens gjøremål.
Inge Morisbak fra Beitostølen Helsesportsenter og Erik Lindh fra Spesialsykehuset
for rehabilitering i Stavern har vært med
siden starten i 1982. De følger det samme
godt innarbeidede programmet og for
utenforstående, så ser det ut som det går
av seg selv. Men vi vet at det ligger mye
arbeid bak dette. De forteller at i tillegg
til skiaktivitetene er det også mye annet
barna lærer seg, ikke minst det å tilpasse

Full fart på skikjelke
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seg hverandre. F.eks. noen vil ha det kaldt
på soverommet og andre vil ha det varmt.
Her har de måttet lære å tilpasse seg
hverandre og det har ikke alltid vært lett,
men det går alltid bra, sies det.
Barrierer er brutt
Barrierer er brutt og barna drar herfra
med økt selvtillit. For mange av deltagerne
var det første gangen de er uten sine foresatte tilstede. Barna har fått grunnleggende
skitrening og hjelp til riktig tilpasning av
utstyr. Noe som vil bidra til at vinteren vil
være positiv også for denne gruppen.
Instruktørene er i hovedsak rekruttert fra
Norges idrettshøgskole og er studenter
som går kurset «Fysisk aktivitet og
funksjonshemming». I tillegg har elever
fra Furnes ungdomsskole deltatt som
ledsagere under Barnas Ridderrenn.
Student Ingmar Sægrov fra NIH var her
for første gang og kan fortelle om en travel
og lærerik uke. Han har tidligere hatt jobb
på leirskole og hadde fast arbeidstid, nå
reiser han hjem med en viktig erfaring.
Og han vil oppfordre andre til å søke seg
hit som ledsagere og han er sikker på at
dette ikke er siste gang han deltar.
- Det blir lite fritid når man bor så tett
sammen hele uken, men man lærer å
kjenne hverandre på godt og vondt.
Tidligere har jeg jobbet på leirskole fra
8 til 16, her har jeg fått lærte hvordan det
er å leve med en funksjonshemning
24 timer i døgnet.
Vær tidlig ute
- Barnas Ridderuke blir alltid arrangert
tidlig på vinteren i uke 3, dette for at
barna skal kunne få gleden av å benytte
vinteren med ski på bena. Søknadsfristen
er allerede i november og det bør de som
har lyst til å delta neste år merke seg.
I 2012 kan også Barnas Ridderrenn se
tilbake på 30 år med skiglede, sier Inge
Morisbak ved Beitostølen Helsesportssenter. I samarbeid med Ridderrennet
er det Beitostølen Helsesportsenter som
arrangerer Barnas Ridderuke.

«

I samarbeid
med Ridderrennet er det
Beitostølen Helsesportsenter
som arrangerer
Barnas Ridderuke.

Christel A. Ko
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Sonja og Lise på Idrettskonferansen
for funksjonshemmede
Det var med stor glede Lise Connelly
og jeg i november deltok på den
første nasjonale konferansen om
idrett for funksjonshemmede.
Det var 220 påmeldte deltakere.

være inkluderende for alle. Man kan ikke
forvente at de frivillige skal kunne gjøre
alt. Per idag er ikke denne strukturen på
plass, men det er helt klart at det er den
retningen man må jobbe for.

Tekst av: Sonja Tobiassen

Suksesshistorier fra to særforbund.
Norges Luftsportsforbund, som driver
med motorfly, fallskjerm, paragliding,
hangliding, ballong og seilfly, fortalte at
de hadde 250 klubber og hadde to type
brukere: aktive – de som konkurrerer og
de passive. NIF (Norges Idrettsforbund)
er den viktigste samarbeidspartneren
deres. De pekte på at lokalklubbene følte
det var store utfordringer når de skulle ta
imot funksjonshemmede, og stilte da
spørsmål som hva handler dette om?
Koster det penger? Hvilken hjelp trenger
de? De mente at utfordringene i dag er
tilgang på brukere, godkjenning av
spesialhjelpemidler hos myndighetene,
godt nok tilrettelagte idrettsanlegg og
idrettshaller, og det å kunne trygge
klubbene for brukerne. Han fortalte at
neste prosjekt hos dem er å få en
ballongkurv tilpasset funksjonshemmede.

Debatt om forankring og prioritering
Det ble trukket frem at idrettene selv kan
idrettene best, og det er særforbundene
som kan sine områder best. Det ligger
mange utfordringer på lokalt nivå og i
særforbundene, og det trengs kompetansebygging på både trener- og ledernivå, og
det bør prioriteres. Innebandyforbundet
mente at fokus må settes mot lokalmiljøene. Det er her fundamentet skal
bygges i idretten for senere å kunne
rekruttere til toppidrett. Det er viktig å
etablere rammebetingelsene, da det
dreier seg om fokus og prioriteringer.
Presidenten i Norges Fleridrettsforbund,
Heddy Ane Mykland, mente at man ikke
hadde lyktes i å snu holdninger, og
rekruttere synshemmede og de med store
funksjonshemninger. Her er det fortsatt
en stor vei å gå med tanke på de frivillige
som idretten er bygd opp på. Hun ønsket
seg en lovendring, slik at 26 års grensen
for hjelpemidler faller bort og et boccalag
på internasjonalt nivå.

Norges bandyforbund driver blant annet
med el-innebandy. Denne sporten har

dyrt utstyr og de har fått drahjelp fra
Stiftelsen Helse og rehabilitering for å
komme i gang. De opplever ikke at
rekrutteringen er et problem, men
ressursene på grunn av økonomi. De har
15 klubber med til sammen ca 100 utøvere.
De mener at det må være fokus mot
lokalmiljøet, både topp- og breddeidrett.
En må tilrettelegge rammebetingelsene
og stimulere frivillige/ildsjelene. De ønsker
å være tilstede over tid for å skape et
selvbærende lokalmiljø.
Sett og verdsatt – en fortelling om
livsglede og menneskeverd.
Helge Gudmundsen er journalist i NRK
og forfatter av boka Gull verdt – en
fortelling om livsglede og menneskeverd .
Han fikk den aller første Rosenborgprisen
under Trønderske idrettsgalla i desember
2008. Han fortalte med stort engasjement
og enorm innlevelse om livet som trener
for Flatåsen Lions. Det er fotballag for
psykisk utviklingshemmede utøvere.
Han fortalte om utøverne sine og om den
enorme gleden det gav han som menneske
å få være så privilegert å trene disse.
Han må ha vært verdens beste trener, for
ingen hadde vel fått lov til å beholde
jobben sin i 14 år i strekk uten å blitt

Ine Wigernæs pekte på at fysisk aktivitet
er universalnøkkelen til fysisk og psykisk
mestring. Hun mener det må komme en
samordning av det som skjer, og at en
ikke skal sortere på diagnoser. Det ble
fokusert ganske mye på den totale
helsegevinsten ved å være fysisk aktiv.
Det gir en friskere kropp, økt overskudd
og bedre mental helse. Det er ønskelig at
NAV i større grad ser fordelene av fysisk
aktivitet.
Debatt om mestring eller prestasjon
Her var det stor enighet om at mestring
er selve drivkraften, og at det er en
forutsetning for de gode opplevelsene,
og for god prestasjon. Mestring er lik
deltakelse – de som sitter på benken
mestrer ikke! Det ble påpekt at frivillighet
ikke var nok, og at det trengs ledsagere
og hjelpere for at idretten skal kunne
12
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sparket hvis en ikke var en god trener.
For ikke å snakke om alle tilbakemeldingene
fra utøverne om at han var det: verdens
beste trener. Han løftet frem enkeltepisoder
fra sin tid som trener som viste at små
skritt også kunne være stor mestring for
den enkelte og at idrett ikke nødvendigvis handler om å være best, men om å få
lov å utvikle egne evner og få lov å glede
seg over egen og andres mestring.
Han mente det var veldig viktig med
realistiske mål, delmål og ikke minst
delseire. All fremskritt er et mål i seg selv
og fortjener en oppmerksomhet. Alle
trenger å bli sett og verdsatt for den vi er.
Hemmeligheten er et samhold og et
felleskap der alle er sett og verdsatt! Det
var viktig med ros og oppmuntring. Han
understreket: Vær konkret når du roser!
Ros bevisst! Ros skaper trygghet!
Funksjonshemmet topputøver
i seiling
Bjørnar Erikstad fortalte om hvordan det
var å vokse opp som funksjonshemmet
og sin vei mot topp eliten i seiling.
Han seiler i dag for det norske landslaget.
Denne mannen viser oss hvor langt man
kan nå med positiv tekning. Det er viktig
å fokusere på det man kan og ikke bruke
energien sin på ting man ikke kan gjøre
noe med. Man må lære å finne sine egne
veier, og være fornøyd med det. Det
finnes alltid en løsning, det gjelder bare
å finne den. Man skal ikke skamme seg
for å være annerledes, men bruke det
som noe positivt og leve livet.
Aktiv på dagtid
Dette er et kommunalt finansiert tiltak,
men dessverre ikke et tilbud i alle
kommuner. Det ble fokusert på at en
måtte få aksept for at fysisk aktivitet er
en investering, også blant politikere.
Det sparer plasser i omsorg og etter hvert
i sykehjem. En slik tidsforskyving er god
økonomi.
Vi går med samme sko, men får
gnagsår forskjelllige steder
Vidar Bøe, Tahir Hussein og Mazhar
Hussein fortalte om da Vidar og Tahir
syklet den store styrkeprøven TrondheimOslo på tandemsykkel. Foredraget hadde
fokus på samspill, samfunnsansvar og det
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forebyggende betydningsarbeidet som
frivilligheten står for. Mazar, faren til
Tahir fortalte historien om Tahirs
oppvekst som innvandrer med nedsatt
synsevne. Det var et lavmælt og sterkt
foredrag om en ildsjel og en gutt som
ikke ga seg, et foredrag med humor og
livsglede. Det hører med historien at
Tahir har gitt telefonterror en ny
mening. Han ringte NAV så mange
ganger at han fikk hjelp tilslutt. For dem
som ikke har sett denne dokumentaren
anbefales den på det sterkeste.
Ingen grenser
Vi fikk også stifte bekjentskap med
Per Christian Brunsvik og Geir Arne
Hageland som var deltakere i NRK-serien
Ingen grenser der Lars Monsen og hans
gruppe viste hvordan lagånd, samarbeid,
viljestyrke og pågangsmot kan kompensere
for redusert fysisk kapasitet og sprenge
grenser. De fortalte sine egne historier
om hvordan de opplevde det å være med
på turen og hvordan de stadig vekk fikk
utfordringer de måtte løse for å klare å
komme seg videre. De fortalte om det å
finne sine styrker og hjelpe til der en
hadde best forutsetning for det, og at alle
hadde noe de var best på og at en klarte å
få leiren til å fungere og teamet til å bli
velfungerende og sammensveiset i løpet
av de dagene turen varte. De fortalte at
det var som å leve i en egen boble mens
de var på tur, uten kontakt med omverden.
Rekruttering og aktivitetshjelpemidler
Det ble arrangert fire parallelle grupper
hvor hver enkelt av oss hadde anledning
til å delta på to. Vi valgte rekruttering og
aktivitetshjelpemidler. I rekrutteringsgruppa var det diskusjon om hva som
skulle til for å få til å rekruttere flere
personer inn i idretten og hvilke hinder
som sto i veien og måtte ryddes bort for
å komme dit.
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Noen suksesskriteringer for å rekruttere:
• tett oppfølging
• motivasjon gjennom mestring
• stille krav og gi tillit
• kartlegge muligheter hos utøver og
i nærmiljøet
• hjelpe til med tilrettelegging
• god kompetanse hos trenere/ledere,
både menneskelig og faglig
I gruppen for hjelpemidler var det et
foredrag fra NAV om mulighetene der og
hvordan de jobbet, samt av en aktiv ski
lærer/sit ski-instruktør, Jan Erik Sandberg.
Her var det også tilstede en ustiller med
diverse aktivitets/fritidshjelpemidler som
en kunne ta nærmere i øyesyn, (og for
noen av oss også ha fryktelig lyst på).
Innholdsrik og flott helg
Vi føler at vi har hatt en meget innholdsrik
og flott helg med godt faglig utbytte etter
denne helgen. Vi var de eneste som stilte fra
en organisasjon og ikke fra et særidrettsforbund, og vi følte at vi både ble sett og
hørt. Vi har fått knyttet nye kontakter
som vi skal ta med oss i vårt videre arbeid
for Foreningen for Muskelsyke.
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Nytt Fra FFM

Erik Allum minneord
Erik Allum døde 17. januar 40 år
gammel. Han var eslet til et betydelig
kortere liv med sin Duchenne muskeldystrofi, en fremmadskridende
muskelsykdom. Da han fikk
diagnosen noen år gammel var levetidsforventningen kanskje 10 år.
Men Erik sto på, han bare levde og levde.
Jeg traff ham på Berg gård som ungdom.
I nærvær av medisinstudenter var et
spørsmål fra studentene om han syntes
han levde et godt liv. Han svarte et
overbevisende ja på spørsmålet.
Han sa at han styrte sitt eget liv, som jo
er en av betingelsene for god livskvalitet.
Han hadde humoristisk sans: Han ble
spurt hva som var det beste med korsettet
(som han nesten alltid måtte bære)
Svaret var: Å ta det av. Vel, kanskje var
det humoristisk. Jeg vet ikke.
Eriks far opprettet et legat til beste for
muskellsyke, og spesielt for de med
Duchenne. Erik fikk ønske hva legatet
skulle gå til. Det sentrale for ham var å gi
midler til den eller de som gjorde

livet med Duchenne lettere, for eksempel
å lage noe som holdt bena varme i
kjørestolen.
I voksen alder bodde han fast i tilpasset
leilighet i Ytre Lier bofellesskap. Inntil
de siste par år nøt han sommeren med
familien i familiestedet på Vasser.
Hans store lidenskap og det som i alle år
holdt ham oppe var hans store interesse
for musikk. Hans musikkinteresse lå i
retning av hardrock. Han besøkte alle
konserter innen sitt spesialområde i
nærmiljøet, og han klarte alltid på et forunderlig vis å møte artistene backstage.

3. Dersom laget eller foreningen mottar
offentlig støtte enten fra kommunalt
eller statlig hold, kan det være stilt krav
fra giver om at det skal foreligge både
regnskap og revisjon av regnskapet.
14
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For styret i Erik Allums legat
Dr. Egil Ruud

Selv som tracheostomert (med innoperert kanyle til luftrøret) de siste
måneder hadde han klare planer for flere
konserter.
Men han måtte gi tapt til slutt. Andre
vil kanskje bedømme det annerledes,

Det foreligger ingen generell revisjonsplikt for fylkeslag og foreninger
i Norge. Noen forhold kan likevel føre til at man får revisjonsplikt:

2. Dersom lagets eller foreningens
vedtekter sier at man skal engasjere
en statsautorisert eller registrert revisor
er man ved sine egne statutter forpliktet
til å engasjere revisor.

Tankene går til foreldrene som har gjort
alt som har vært i deres makt for å gjøre
Eriks liv så godt som mulig og alltid på
hans premisser.

I økende grad ble han avhengig av sin
nødvendige venn respiratoren.

Om revisjon og revisjonsplikt
1. Dersom man blir regnskapspliktig etter
regnskapsloven(1) vil man kunne få
revisjonsplikt.
1.1 Man blir regnskapspliktig dersom
man har eiendeler med verdi
over 20 millioner eller har et
gjennom snittlig antall ansatte
over 20 gjennom året.
1.2 I tillegg må man ha over 5 millioner
i inntekter for å bli revisjonspliktig.

men jeg er sikker på at Erik selv ville si
at han har levd et godt liv.

Avgrenset revisjon
I andre tilfeller kan det være at det er
ønskelig, enten fra interne hold
(medlemmer, årsmøte eller styret) å
gjennomføre granskning av bestemte
områder eller få en revisorattestasjon
på isolerte områder eller prosjekter.
Da kan revisor engasjeres for dette
formål. Dette er da ikke en full revisjon,
men en avgrenset revisjon knyttet til
bestemte områder eller poster.
Dette kan også være tilfelle dersom
man mottar kommunal eller statlig
støtte, eller mottar støtte fra andre
organisasjoner eller fond. Da kan det bli
fremsatt krav/ønske om bekreftelser av
isolerte hendelser eller områder.
Dette kan for eksempel være at man har
gitt støtte til et bestemt prosjekt, og at
man da ønsker å få en revisorbekreftelse
på at midlene er gått til formålet.

Statsautorisert eller ikke?
I mange foreninger er det normalt at
man har krav om revisor eller revisjon av
regnskapet i sine vedtekter. Dette innebærer ikke at man engasjerer en registrert
eller statsautorisert revisor, men at noen i
medlemsmassen eller utenfra, påtar seg å
gjennomgå papirene som ofte håndteres
av en kasserer. Dette er en god løsning, så
lenge den som påtar seg å være revisor,
ikke er i slekt med eller nær knyttet til
kasserer/regnskapsfører. Denne personen
må få stilt alle papirer til rådighet, også
bankutskrifter, slik at man kan sjekke alle
ting. Det er ofte uheldig at en kasserer
også er regnskapsfører, eller rettere sagt
– at den som fører regnskapet også har
bankfullmakt alene. Det blir da mulig
å «skjule sine spor» i regnskapsføringen, dersom man tar penger fra kassen/
banken. Det bør derfor alltid være flere
involvert. Når flere er involvert, så er dette
en trygghet for de som har påtatt seg verv
om at ingen i ettertid kan komme med
beskyldninger og i tillegg er det preventivt
i forhold til underslag.
Av Kjell Korsgården

Med rævva i bakken

Vi
ønsker
å komme
i kontakt med
de av dere over 20
år som har et ønske om å prøve dere
i alpinbakken, og som har lyst til å
lære noe om hvilke muligheter som
finnes på vinterstid. Det blir fokusert
på teori og mye praksis.

Vårt hovedfokus
vil være på
alpine gleder,
men vil også
fortelle og vise
andre muligheter
for å være aktive
vintertid. Vi jobber
mot å få til et prosjekt
som starter opp vinteren
2012. Vi samarbeider med
Norges idrettsforbund ved alpin
forbundet og ski forbundet om dette
prosjektet.

ut til målgruppen vår fra kontoret, og
det vil være mulig å finne på nettsiden til
FFM. Hvis du mot formodning alikevell
ikke får og har lyst å delta, ta kontakt så
hjelper vi deg.

For at vi skal kunne sette i gang dette
prosjektet er vi avhengig at folk viser
interesse og svarer på vårt spørreskjema
innen 11.mars 2011. Dette vil bli sendt

Vi kan også nås på mobil 918 88 737
(Sonja) eller 920 32 088 (Lise).

Arve Dahl er gått bort
Rett før Muskelnytt gikk i trykken
mottok vi det sørgelige budskapet
om at professor dr. med Arve Dahl har
gått bort. Han vil bli dypt savnet i FFM,
med sine kunnskaper generelt og sitt
engasjement for muskelsyke, spesielt.

Du finner oss også på facebook i gruppen
Med rævva i bakken , og vi ønsker oss
mange nye medlemmer.
Hvis dette er noe for deg,
ta kontakt snarest mulig med
Sonja Tobiassen sonjenn@online.no
eller Lise Connelly lise@connelly.no

Hilsen Sonja og Lise

Prinsesse
Märtha Louise
er FFM sin
beskytter
Prinsessen vil gjerne
være beskytter en ny
5-årsperiode, fra
1.1 2011 til 31.12 2016

Vi kommer tilbake med en artikkel
om Arve Dahl i neste nummer av
Muskelnytt.

Takk for gaver!
Foreningen for muskelsyke mottok i
2010 gaver på tilsammen kr 22 000,-.
Gaver er gitt i forbindelse med bursdagsfeiring. Minnegaver er til minne om
Marius Engelberg.
Forskningsfondet mottok i 2010
gaver på til sammen kr 138 056,45.
Bygganalyse AS i Drammen valgte å gi
årets veldedighetsgave til forskning om
ALS. En nedlagt organisasjon valgte å
gi avslutningsbeløpet til forskning om
SMA. Et medlem i foreningen overfører
en pengegave hver måned.

Minnegaver er gitt til minne om:
Lise Lotte Tønnessen Odden
Gisle Johannesen
Trygve Lunde
Marius Engelberg
Hilfred Rønning
Hans Erik Bakken
Ragnar H. Bekk
Gerd Annie Hamre
Grete Olsen
Erik Gundersby
Åslaug Engebretsen
Gaver er øremerket forskning om ALS
og SMA, og noe er gitt som frie gaver.
Vi takker for gavene i 2010.
MUSKELNYTT nr. 1 – 2011
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Lyder Solvang i Nord-Odal:

En førsteklasses
En førsteklasses gutt som går i første
klasse. Aktiv som få, en racer på data
og skarp i topplokket. Vi har besøkt
Lyder Solvang på Bruvoll i Nord-Odal,
og sett at det meste er mulig for en
gutt med diagnosen AMC.
Tekst av: Bernt Roald Nilsen
Foto: Private og Bernt Roald Nilsen
Lyder har AMC. En stund trodde legene
at SMA var en bakenforliggende årsak,
men det viste seg å være feil. Han har
store funksjonsnedsettelser, og de fleste
store ledd er berørt, i tillegg til at han har
en omfattende muskelsvakhet. Men det
er få gutter på samme alder som er så
aktiv som Lyder!
Alle tiders storebror
Lyder har en alle tiders storebror, Sander
på 8 år, som han tar skolebussen sammen med til Sand Sentralskole seks
kilometer unna hjemmet. Hjemme har
de et felles lekerom som mange på deres
alder vil misunne dem, og utstyrsparken
på terrassen tyder på at det ikke er noe å
si på ute-aktiviteten heller.
– Se, jeg kan gå!
– Onsdag kveld er det el-innebandy i
Stangehallen, og torsdag er det idrettsskole på Sand og det er kjempegøy, sier
Lyder. På idrettsskolen har de det gøy i
gymsal og får prøve seg på skøyter og ski,
men aller mest gøy er det i bassenget.
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Lyder har så å si vært på bunnen, og det
er kjempegøy å holde pusten under vann,
men det aller beste er å gå i vannet langs
bassengkanten. Første gang Lyder gjorde
det, sa han følgende: Se, jeg kan gå!
Kjelkehockey og sit-ski
Kjelkehockey i OL-amfi på Hamar
er også gøy, og Lyder har fått en ny
karbonkølle som veier nesten ingenting . En gang var han der to og en halv
time, og det var slitsomt . Å kjøre sit-ski
i nybegynnerbakken på Budor er også
gøy, og så går han på kulturskole, der
han har spilt harmonika og blokkfløyte.
Og, som alle andre førsteklassinger,
har Lyder en hemmelig kjæreste. Og en
bestekompis og to kule katter som heter
Tinus og Sofus.
Og intervjuet går sin gang …
Mamma Lene passer på å skryte av
Hjelpemiddelsentralen i Hedmark, og
pappa Sigurd forteller at han og Lyder
hører på Jorda rundt på 80 sekunder
på radio, og ved siden av oss sitter Lyder
og gjør lekser som en hvilken som helst
annen 6-åring, bortsett fra at han godt
kunne hatt leseboka til 3. klasse.
– Og så må du hilse til fetteren min i
Arendal, sier Lyder. Han heter Andreas,
er 7 år og har Duchenne. Og søsteren
hans heter Thea og er 10 år, og begge er
kjempegreie.
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FFM Buskerud
For fjerde år på rad arrangerte FFM Buskerud tur til Tenerife i november
2010. Denne gang var det 23 deltakere med på turen, noen veteraner,
og noen som var med oss på sydentur for første gang.

«

Vår første tur
med FFM Buskerud
til Tenerife ble en
suksess som vi
gjerne gjentar
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For første gang etter at min mann ble
rullestolavhengig deltok vi på FFM
Buskeruds godt planlagte tur til Los
Christianos på Tenerife. Vår tur varte fra
31. oktober til 7. november. Vi var litt
spente i forkant, men gledet oss virkelig
til å utforske en ny måte å reise på.
En gående og en i rullestol.
God service for rullestolavhengige
Helt fra vi ankom Gardermoen i egen bil
og kom inn i avgangshallen, og til vi var
ombord i flyet (Thomas Cook Airlines)
gikk alt på skinner. God service for rullestolavhengige var det virkelig. Vi landet
på Tenerife etter vel 5 timer. Der sto
privat rullestol klar i spesialtransport/en
slags bil med heis i, for greit og effektivt å
ta oss inn i ankomsthallen. Vi var to par
som hadde rullestolbehov i denne delen
av reisefølget, og på anbefaling fra Ving
i Norge og andre med erfaring fra turer
tidligere hadde vi bestilt og betalt spesialtaxi for rullestol. Denne sto klar med
svært behjelpelig sjåfør og tok oss helt til
hotellet, som het Mary-Sol.
Hotell i særklasse
Jeg syns dette var et hotell «i særklasse»
Vi har aldri opplevd maken til matbuffet.
Både ved frokoster og middagene var det
rikholdig utvalg for alle behov, også for
dem som hadde behov for spesialmat.
Hotellrommet vårt var stort og pent, med
gode senger og god plass til å snu seg på.
Vi sov veldig godt der, selv om det var
godt og varmt. Faktisk så trafikkstille
ved hotellet at vi hadde verandadøra
oppe om natta uten å bli forstyrret av lyd
utenfra.
Koselige fellesmiddager
Været var eksemplarisk, ikke en regndråpe hele uka. Vi hadde litt disig vær
et par dager, men det betydde lite, for
temperaturen holdt seg midt på 20-tallet
uansett. Siden vi som deltok på turen
bodde på ulike hotell i byen, var det et
høydepunkt at FFM Buskerud valgte å
invitere til fellesmiddager to kvelder i
løpet av uka. Det var onsdag og fredag.
Da fikk vi hygge oss sammen og prate
med flere enn de vi bodde på hotell med.
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på Tenerife
Vi pynta oss litt og møttes på et forhåndsbestilt sted. Jeg tror vi ble fulltallige
ved begge disse anledningene.
Leide motor-rullestol
Noe som betydde veldig mye for utbyttet
av ferieuka, var at min mann og andre
med samme behov, fikk leie motorrullestol hos firmaet Lero, som lå vegg i
vegg med vårt hotell. Slik var vi stadig på
farten, og noen kjørte, mens andre gikk,
og ingen trengte å kjenne seg annerledes
og bevegelseshemmet. Med den leide
rullestolen fikk vi delta på busstur
i spesialbuss oppover i fjellene og rundt
på øya. En 7-timers flott tur til Teide
og fjellområdene der med guide ble en
eksotisk og interessant opplevelse.

av folk med gule vester som kjørte våre
pårørende i rullestol forbi alle andre.
Ja, det var bare å dilte etter. Etter en
behagelig hjemreise med et ekstra stort
og romslig fly, møtte Medema´s folk oss
i flydøra på Gardermoen. Så overtok de
og fulgte oss helt til bagasjen var kommet
på rullebåndet. Som dere skjønner, ble
vår første tur med FFM Buskerud til
Tenerife en suksess som vi gjerne gjentar.
Takk til dere i styret som tilrettela for
at en sånn tur var mulig å arrangere.
Med hilsen en fornøyd førstegangsdeltager, Lillian Olsøy Gulbrandsen.
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Stolheis i bassenget
Vi ble også imponert over servicen ved
bassengområdet på hotellet. Der var det
badevakt som styrte stolheis opp og ned
i vannet. En enkel , men svært praktisk
innretning. Der var det flere som ikke
hadde kommet seg ned i vann utendørs
for å bade på flere år, som fikk bryte
noen barrierer, og kjenne badegleden
igjen. PS! som bildene viser.
Vann-rullestol
Selv om ikke alle badet i havet, var det
herlig for oss som gjorde det. Blankt
og friskt saltvann er topp for den som
liker det. Strendene er helt fantastiske
for oss nordmenn. Det flotte er at også
rullestolbrukere får hjelp av frivillige
Røde-Kors-ungdommer til å komme
seg ut i bølgene og svømme der. Sånt har
jeg ikke sett andre steder i «syden»!
Det benyttes en spesiell vann-rullestol og
manuell heis om nødvendig for løft. Man
blir kjørt i denne fra stranda og ut i vann
til personen flyter selv. Det viftes bare
med hånda når man vil opp igjen på land
etter svømmeturen. Og vaktene følger
godt med.
Topp organisert
Hjemreisedagen kom bare så altfor fort.
Men like godt organisert. Drosjen hentet
oss presis, og sjåføren fulgte oss inn i
avreisehallen. Der ble vi tatt hånd om
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Her er det nye styret i FFMU. Ta gjerne
kontakt med en av dem hvis det er
noe du brenner for når det gjelder
ungdom og muskelsykdommer!
Lin Christine Solberg, leder FFMU
Hei! Jeg er den nye lederen i FFMU. Jeg
er 23 år og kommer fra Oslo, men bor på
Lillehammer der jeg studerer bachelor
i sosialt arbeid. Jeg har Charcot-MarieTooth og fikk denne som 5-åring. Jeg har
i de siste årene vært aktiv i Foreningen for
Muskelsyke og sitter nå også som styremedlem i FFM i Oslo og Akershus. Jeg
er opptatt av tilrettelegging i samfunnet
og brenner for at alle, også de over 26 år,
skal få lov til å ha et aktivt fritidsliv. Jeg er
selv aktiv på sitski og liker å ri og å dykke.
Av roligere fritidsaktiviteter liker jeg og
være sammen med venner, se film og
drive med håndarbeid som strikking og
hekling. Jeg er glad i dyr, men her jeg bor
nå er det dessverre ikke lov til å ha dyr.
Jeg har likevel noen pinnedyr (insekter)
og to kattepuser, som jeg for tiden har
hos min mor i Oslo. Jeg gleder meg til å
komme i gang som leder i FFMU og ser
frem til noen spennende og lærerike år!
Silje Rek Olsen, nestleder
Jeg er 23 år gammel og har diagnosen
AMC. Bor i Kristiansand og studerer
pedagogikk ved universitetet i Agder.
Jeg jobber i Kristiansand Dyrepark og
i barnevernet som avlastningshjem.
Interesser er dyr og mennesker, og jeg
brenner for likestilling og integrering av
svakere mennesker i samfunnet.
Elisabeth Karlsen, økonomiansvarlig
Jeg er 26 år. Kommer fra Nesodden, men
bor på Rælingen med samboeren min,
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Daniel. Jeg er utdannet apotektekniker
og medisinsk sekretær. Nå jobber jeg som
helsesekretær på Avdeling for plastikkog rekonstruktiv kirurgi på Oslo
Universitets-sykehus - Ullevål. Fritiden
bruker jeg sammen med Daniel, familie
og venner. Jeg liker godt å reise, shopping,
café-besøk, matlaging og interiør. Jeg har
diagnosen Charcot Marie Tooth (CMT).
I tillegg til å være økonomiansvarlig i
FFMU, er jeg sekretær i FFM Oslo og
Akershus og sitter som styremedlem i
Sentralstyret.
Ingebjørg Larsen Vogt,
1. styremedlem
Jeg er 19 år gammel bor i Asker sammen
med familie. Jeg har diagnosen Spinal
Muskelatrofi (SMA). For tiden går jeg
på Allmenn påbygning, men senere så
skal jeg studere tegnspråk og tolking ved
Universitet i Oslo. Interesser er venner,
musikk, litteratur og blogging:) Jeg har
vært medlem av foreningen siden jeg
var liten, men det er først etter at jeg
ble ungdom at jeg begynte og bli aktiv i
ungdomsforeningen. Kampsakene mine
er utdanning, muligheten for å arbeide,
rettighetsfeste BPA, og helsepolitikk.
Lene Henriksen, 2. styremedlem
Jeg har levd med FSH i 34 år og er enda
så heldig å få lov å kalle meg ungdom!!!
Jeg er fra Bergen, og bor på vestlandets
flotteste perle, Askøy. Er samboer med
verdens kjekkeste mann og har to sønner
på 12 og 15 år. På fritiden liker jeg å holde
på med foreningsarbeid, noe jeg har gjort
i snart 7 år nå, håndarbeid, være sammen
med familie og venner. En konsert i ny og
ne er heller ikke å forakte Mine kampsaker
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er så mange at det er vanskelig å velge
ut én, men jeg kan nevne at saker som
omhandler barns rettigheter og ungdommens rettigheter er noen av sakene jeg
brenner for. Husk at ingenting er umulig,
det umulige tar bare litt lenger tid!
Gustav Granheim, 3. styremedlem
Jeg er styrets nest eldste og eneste hane
med mine 32 år, men er til gjengjeld den
yngste mentalt ;) Jeg er dårlig til å være
seriøs og selvhøytidelig, men skal prøve
å gjøre en god jobb som styremedlem
i FFMU. Jeg fikk diagnosen CMT type
1 A i 2004, og har vært medlem i FFM
kun noen få år. Jeg bor på Gjøvik og
har studert for å bli Grafisk ingeniør og
Macdesigner, dog er jeg nå uføretrygdet.
Av saker og situasjoner som opptar meg
er det det å sitte mellom barken og veden
og være en minoritet i en minoritet som
engasjerer meg mest. Jeg vet at man som
muskelsyk kan ha sammensatte hindringer,
som gjør hverdagen enda mer vanskelig.
Som hørsels- og funksjonshemmet,
funksjonshemmet og homofil, eller alt på
en gang, er det også viktig å bli hørt og
sett. I tillegg er det viktig at mennesker i
alle aldre skal få rett til en aktiv fritid og at
samfunnet tilrettelegges for alle hindringer,
synlige som usynlige.
Christina Therese Buvollen Håland,
varamedlem
Jeg er 29 år. Er gift og bor i Grimstad
sammen med mann og en dvergpapegøye.
Jeg er uføretrygda, og jobber noe i et
bakeri. Av mine interesser, så liker jeg
å være med venner, klatre og sykle.
Jeg har Myastenia Gravis. Er varamedlem
i FFMU og er også styremedlem FFMs
avdeling i Aust- og Vest Agder.

Håndball
– et spill for alle
6. januar i år arrangerte Norges
Håndballforbund i samarbeid med
Høgskolen i Lillehammer miniseminar om rullestolhåndball.
Et nytt fenomen for mange av oss,
deriblant FFMUs leder og styremedlem som trosset snøværet og
møtte opp i Håkons Hall på
Lillehammer.
Tekst og foto av: Lin Christine og Gustav
På programmet sto flere kjente personer,
blant annet Kjersti Grini, deltaker fra
tv-serien «Ingen grenser» Geir Arne
Hageland, og Idrettspresident Tove
Paule. Men viktigst var presentasjonen
av Sveriges eneste rullestolhåndballag,
H43 Wheelers.
H43 Wheelers fra Lund Grini så vi dessverre ingenting til på grunn av sykdom,
mens Carina Sacher snakket om rullestolhåndballens spede begynnelse i
Sverige, om regler og laget hun er
leder for, H43 Wheelers. Det europeiske
Håndballforbundet har lenge hatt fokus
på rullestolhåndball. Aktiviteten har
kommet i gang og vi fikk erfaringer fra
Lund i Sverige,
hvor 43
Wheelers

har god aktivitet med både funksjonshemmede og funksjonsfriske spillere.
Tre stakinger
Reglene er stort sett som i vanlig
håndball, men kun 5 spillere på banen
inkludert keeper. Banen var annerledes
merket foran mål med stripen nærmere
mål. Målet var lavere, ellers var det meste
som i vanlig håndball, men 3 skritt før
avlevering av ball er byttet ut med tre
«stakinger». Etter presentasjonen fikk vi
se dette i praksis da H43 Wheelers spilte
mot spillere fra NTG Lillehammer. Det
så ut som en skikkelig treningsøkt, for
man fikk ikke bruke elektrisk rullestol...
Ingen grenser ”
Til slutt fikk vi foredrag av Geir Arne
Hageland, kjent fra NRK-serien «Ingen
grenser». Han snakket om sin egen
oppvekst, sitt
liv og
sine

opplevelser uten ben. Sentralt sto
morsomme og ettertenksomme lysbilder,
filmsnutter og historier, særlig fra turen
i «Ingen grenser». Vi andre dødelige fikk
prøve oss på rullestolhåndball helt til
slutt, og så bar det ut i snøføyka igjen,
mens Storhamar ILs Postenliga-damer
i håndball varmet opp til turneringsfinalekamp mot H43 Whelers – en kamp
SIL tapte 4-11.

«

Det så ut
som en skikkelig
treningsøkt
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Nå kan du styre
PC'en med stemmen!
En ny teknologi gjør det mulig å
snakke til PC’en på norsk for å få den
til å gjøre det du vil. Teknologien kan
hjelpe personer med alt fra lammelser i armene til plager i nakken.
Tekst av: Elin Fugelsnes / Perduco
Produktet, som kalles Vomote, består av
en liten boks som plugges inn i USBkontakten i PC’en og gjør det mulig å
styre den med norske talekommandoer.
Det betyr blant annet at talekommandoer kan brukes til å starte og avslutte
programmer, flytte musemarkøren, til
å klikke, styre ulike programmer eller
sende e-post.
Kontroll alt delete
Sier du ”explorer”, åpner maskinen
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Internett Explorer. Sier du kontroll alt
delete aktiveres de tre tastene samtidig,
og sier du sett inn sidetall , får du
sidetall i et Word-dokument. Det går
også an å stave i for eksempel et Worddokument. Bak denne nyvinningen står
selskapet MediaLT, et norsk firma som
har spesialisert seg på IT-produkter for
funksjonshemmede, i samarbeid med det
svenske selskapet Veridict. Vomote er et
resultat av forskningsprosjektet SMUDI
(Stemmestyring i multimodal dialog)
som har fått støtte fra VERDIKTprogrammet i Norges forskningsråd.
Også forebyggende
– Vomote er til stor hjelp for personer
som for eksempel har lammelser i
hendene, musearm eller andre plager
i armer og nakke. Vomote passer også for

personer som ønsker å avlaste og forebygge ved å bruke stemmen i stedet for
hendene, forklarer Magne Lunde, som
er både prosjektansvarlig og daglig leder
i MediaLT. Bakgrunnen for at bedriften
satte i gang arbeidet med å utvikle et
produkt for norsk talestyring av PC,
var en kartlegging blant ulike grupper
funksjonshemmede. Forskerne har også
hatt en grundig prosess sammen med
brukerne for å finne fram til de viktigste
funksjonene i en slik teknologi.
– Fri diktering er det som står øverst på
ønskelista, men det er et svært krevende
prosjekt, sier Lunde. – Med kommandostyring har vi imidlertid kommet et
stykke på vei. Teknologien vil være nyttig
for personer som bare kan bruke tale, og
for kombinasjonsbrukere som kan bruke

«

Det endelige
målet er å klare å
inkludere diktering i
Vomote-løsningen

armene litt, men hvor tale er et viktig
supplement. I dag må disse brukerne
slite med til dels ineffektive hjelpemidler,
ifølge Lunde.
Fleksibelt samarbeid
Det finnes lignende teknologiske løsninger
for andre språk, de fleste av dem engelskspråklige. Ifølge Lunde er det norske
språket for lite til at de største aktørene er
interessert i et samarbeid med MediaLT.
Løsningen ble derfor selskapet Veridict,
som allerede hadde utviklet grunnteknologien.
– Det positive med å samarbeide med
en forholdsvis liten aktør som Veridict
sammenlignet med en stor og tung
organisasjon, er at det gir en helt annen
fleksibilitet. Mulighetene til å jobbe

dynamisk mot brukerne er også langt
større, påpeker Lunde. For at PC'en skal
kunne forstå norsk og dermed gjøre
teknologien tilgjengelig for det norske
markedet, har Veridict brukt språkdata
etter Nordisk språkteknologi som underlag.
– Det har vært en krevende øvelse å
kartlegge hva som eksisterer av programvare for talegjenkjenning. Vi har også
brukt mye tid på å systematisere og
videreforedle disse dataene. En spesiell
utfordring for det norske språket
sammenlignet med engelsk, er at det er
mange flere sammensatte ord. I tillegg
har vi både bokmål og nynorsk, og
foreløpig forstår talemotoren bare bokmål, påpeker Lunde. – Det har også vist
seg å være utfordrende å finne fram til
gode mikrofonløsninger for sterkt

bevegelseshemmede. Vi har derfor startet
et eget prosjekt for å forske videre på
dette, forteller han.
Godkjent hjelpemiddel
Vomote er godkjent som datateknisk
hjelpemiddel og registrert i hjelpemiddelsystemet, og flere hjelpemiddelsentraler
har alt bestilt Vomote. Lunde forteller at
hjelpemiddelsentraler som bestiller Vomote,
vil få gratis opplæring. Han understreker
også at MediaLT vil ha løpende kontakt
med brukerne framover med tanke på
videre forbedringer. Det endelige målet
er å klare å inkludere diktering i Vomoteløsningen, ifølge Lunde.
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Nytt Fra NMK

Fagkonferansen 2011
i Tromsø 10.-11. oktober!
PROGRAM:
TOPP FOREDRAGSHOLDERE
Foredragsholdere fra utlandet som har
sagt ja til å delta:

• Psykolog fra Rehabiliteringscenter i Danmark,
John Marquardt
• Nevrogenetiker fra Newcastle,
Volker Straub
• Nevropediater fra Stockholm,
Thomas Sejersen
• Nevrofysiolog fra Uppsala,
Erik Stålberg
Foredragsholdere fra FFM som har
sagt ja til å delta:

• Sonja Tobiassen
• Tone Torp

Vi kommer tilbake med mer
informasjon i Muskelnytt.
Følg ellers med på våre
websider: www.unn.no/nmk
Kontakt evt. informasjonsrådgiver
Trine Storjord tlf. 77 62 61 35
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Som vi har gjort hvert annet år siden 1999, arrangerer vi stor tverrfaglig
Fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer i Tromsø i 2011. Vi er godt
i gang med planlegging av program og invitasjon av foredragsholdere
Årets fagkonferanse vil ha samme
modell som den vi arrangerte i 2009.
Kurssted er også i år Radisson Blu hotell
- sentralt plassert i Tromsø. Vi legger
opp til en plenumsdag for fagfolk og
brukere med korte foredrag av både
norske og utenlandske foredragsholdere, og alle deltakerne er invitert
til felles middag på hotellet den første
kvelden.
Tre parallelle sesjoner
På andre dag er forsamlingen delt inn
i tre parallelle sesjoner:
A) Brukeropplæringstilbud med fokus
på egen mestring og fysisk trening

(LMS-kurstilbud til personer (over
18 år) med nevromuskulær diagnose
og pårørende.) Antallsbegrensning,
men åpent for hele landet.
B) ReHabiliteringsparallell med fokus
på psykologisk mestring og fysisk
trening, munnhelse og nyere
forskning
C) Diagnostikk, behandling og
forskning vil ha fokus på blant annet
dokumentasjon og kvalitetsregistre,
kasuistikker til drøfting, behandlings- og utredningsprinsipper.

«

Følg ellers med
på våre websider:
www.unn.no/nmk

Spennende konferanse i fjor høst:

Ut med pasienten?
Før jul ble det arrangert en konferanse
om telemedisin, samhandling og
desentralisering – med fokus på
etiske, juridiske og sikkerhetsmessige
aspekter når det gjelder pasienters
rolle i fremtiden.
Tekst av: Sonja Tobiassen
Konferansen ble arrangert av Nasjonalt
senter for samhandling og telemedisin,
og fant sted i Tromsø. Muskelnytt bringer
her noen utdrag av det som presentert på
konferansen.
Konferansen startet med temaet Het
teknologi og kald omsorg? Teknologien
som frigjører eller erstatter? ved Bjørn
Hofmann, forsker og etiker. Han viste
til hvordan teknologi kan brukes og
misbrukes, og tok spesielt for seg hvilke
etiske utfordringer vi står foran dersom
vi vil ha pasienten ut av institusjonene,
og helse – og omsorgstjenestene inn i
hjemmet. Han sa blant annet:
I forbindelse med helsetjenester som
ytes hjemme hos pasienten, kan det være
relevant å reflektere rundt pasientens rett
til privatlivets fred og den enkeltes behov
for private rom. Når sykehuset flyttes
hjem, blir dette særlig aktuelt. Det oppstår
nye spørsmålsstillinger. I hvilken grad
må pasienten akseptere fysisk og praktisk
tilrettelegging i eget hjem av hensyn til
helsepersonellets arbeidsmiljø? Særlige
utfordringer er knyttet til praktisering
av taushetsplikten når den skal ivaretas
utenfor vante rammer og i samarbeid
med nye grupper tjenesteytere. Elektronisk
behandling av pasientopplysninger stiller
nye krav til elektronisk utstyr og store krav
til god og sikker behandling av pasientopplysninger
Desentraliserte konsultasjoner?
Astrid Buvik, ortoped ansatt ved UNN
(universitetssykehuset i Nord Norge)
fortalte om et doktorgradprosjekt hvor
hun ser på om ortopediske polikliniske

konsultasjoner kan gjøres desentralisert
ved hjelp av telemedisinske løsninger
for å unngå at pasienten må reise lange
strekninger. Prosjekter er knyttet til
Nord-Troms Distriktsmedisinske senter,
Sonjatun, på Storslett i Nordreisa
kommune. Her er det tilgjengelig digital
røntgen, og konsultasjonen gjøres ved
hjelp av direkte videokonferanse. Man
ønsker å avklare om kvaliteten er like
god, og om pasientene er tilfreds med
å gjøre det på denne måten, samt å se
på de økonomiske forhold. For å kunne
gjennomføre prosjektet er to sykepleiere
ved Sonjatun opplært til å undersøke
pasienter på instruks fra legen og til å
utføre enkel behandling og gipsing som
gjøres under veiledning via telemedisinsk
ustyr.
Web choice og Connect 2.0
– et nettbasert verktøy
Dette er et nettbasert verktøy hvor
kreftpasienter kan registrere symptomer
og kommunisere elektronisk med kreftavdelingen på en sikker måte. Connect 2.0 er en utvidelse av web choice’
smarttelefon, og blir brukt som et samhandlingsverktøy mellom helsepersonell
i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette er en internettstøtte
i pasientens hjem. Pasienten kan bruke
internett for å få direkte kontakt/svar
fra helsepersonell, som oftest en sykepleier. Pasienten kan sende spørsmål når
som helst på døgnet, noe som gir psykisk
trygghet, og får pålitelig og målrettet
informasjon. Tjenesten lover svar innen
2 dager, men en opplever at det kan ta
lengre tid hvis spørsmålene må videresendes til for eksempel en lege.
At det kan ta lengre tid, gir noen ganger
usikkerhet og oppleves som uheldig.
slettmeg.no
Ole Morten Knudsen fra Datatilsynet
fortalte om tjenesten slettmeg.no, en
tjeneste som skal gi råd og veiledning
til dem som føler seg krenket på nett,
eller som av andre grunner ønsker å få

Photo: Bård Løken © Destinasjon Tromsø

slettet eller rettet personopplysninger på
internett. Her kan alle som har behov
henvende seg. Det kan være lurt å tenke
over hva en legger ut på nett om seg selv
og andre, og en skal være varsom med å
utlevere andre på nett.
Erfaringer ved bruk av Kols koffert
Det ble presentert en koffert som Kolspasienter har fått ta i bruk i et prosjekt
for å se om det kan trygge de som er
svingdørspasienter og føler seg usikre
hjemme. Det lånes ut en koffert i inntil to
uker etter utskriving fra sykehus eller når
det er en forverring, for eksempel fare
for lungebetennelse eller etter sykehusinnleggelse. Når pasientene har kofferten
får de daglig visitt som er avtalt med
sykehuset. En kan bruke kofferten for å
måle enkle ting, som å blåse luft ut for
å se hvor god lungekapasiteten er og en
kan måle oksygenmetningen i blodet.
Kofferten frigjør sykehussenger, den
gjør at det blir mindre belastning på
hjemmesykepleien, den oppleves som
brukervennlig og gir trygghet og gjør
høy kompetanse lett tilgjengelig.
Den kan også fungere for hjertesyke.
MUSKELNYTT nr. 1 – 2011
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Nytt&Nyttig
Innstillingen fra brukerpanelet
Lise Connelly fra FFM har deltatt i
brukerpanelet som siden oktober
har arbeidet med å finne tiltak for å
øke sysselsetting blant funksjonshemmede. 20. januar 2011 fikk
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
overlevert innstillingen.
– 78 000 funksjonshemmede svarte i fjor
at de gjerne vil ha jobb. Det synliggjør
til fulle hvor viktig det er at arbeidsministeren raskt omsetter forslagene fra
brukerpanelet til praktisk handling, sier
FFOs ass. generalsekretær Jarl Ovesen.
Spennende jobbgaranti
Ovesen mener særlig brukerpanelets

forslag om en egen jobbgaranti for unge
funksjonshemmede er spennende.
– Dette forslaget er både nytenkende og
offensivt, noe vi absolutt trenger mer av
i arbeidet for flere funksjonshemmede
i jobb, påpeker Ovesen. Han fremhever
forslaget om at alle kvalifiserte jobbsøkere som oppgir å være funksjonshemmede skal innkalles til intervju i
staten.
Lovfesting av funksjonsassistanse
Blant forslagene som ble overrakt var
lovfesting av funksjonsassistanse. Ordningen er avgjørende for de med behov
for assistanse i arbeidshverdagen for å

kunne komme i og holde seg i arbeid ,
heter det i rapporten. Etter 13 år som
prøveprosjekt har regjeringen fortsatt
ikke gjort ordningen permanent til tross
for at det er dokumentert at ordningen
bidrar til at funksjonshemmede kommer ut i jobb. I fjor fikk flere av dem som
søkte om funksjonsassistanse avslag på
sine søknader.
Forventer rask oppfølging
– Nå er det viktig at de to innstillingene
som er overlevert følges opp av et rask
strategidokument. Her er det mange
gode tiltak som kan få flere funksjonshemmede ut i arbeid, og FFO forventer
at en slik strategi lanseres før påske.
Vi har ingen tid å miste, sier Ovesen.

Kastvollen

– et profesjonelt og trivelig rehabiliteringssenter

Stønad til
tannbehandling for
personer med sjeldne
medisinske tilstander
Flere nevromuskulære diagnoser
har nå kommet på listen i løpet av
2010.
I § 1 i «Forskrift om stønad til dekning
av utgifter til undersøkelse og
behandling hos tannlege for sykdom»
listes det opp 14 sykdommer eller
tilstander som gir grunnlag til refusjon
etter Folketrygdloven § 5-6 tredje ledd.
Den første av disse fjorten er «Sjeldne
medisinske tilstander (SMT)».
Helsedirektoratet er ansvarlig for en
liste (SMT-listen) som navngir hvilke
tilstander dette gjelder. Listen
oppdateres årlig pr. 1. januar.
Mer informasjon om hvordan få stønad,
takster, frikort osv. får du på: helfo.no
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Kastvollen Rehabiliteringssenter
ligger i naturskjønne omgivelser i
Inderøy kommune i Nord-Trøndelag.
Idyllisk beliggenhet med strandlinje
mot Beitstadfjorden gir inspirasjon til
trening, og muligheter for et mangfold
av aktiviteter utendørs.
Kastvollen har 28 pasientrom – enkeltrom
med god hotellstandard. Det er wc, dusj,
telefon, radio, TV og kjøleskap på alle rom.
Alle oppholds- og treningsrom er lyse og
tilrettelagte. Rommene er rullestoltilpasset.
Utearealet er tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Det tverrfaglige teamet består av: fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere,
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører
og lege. De arbeider i tverrfaglige team som
gjør rehabiliteringsprosessen best mulig
for brukeren. De kan tilby et opphold med
høy trivselsfaktor og faglig kvalitet.
De legger vekt på å tilby aktiviteter både
inne og utendørs.

Tilbud ved
Kastvollen rehabiliteringssenter:
– individuell behandling
– trening i grupper
– ADL trening
– formingsaktiviteter
– andre aktiviteter
– undervisning
– ridning
– hjemmelaget, variert og godt kosthold
– sosialt samvær
I samarbeid med bruker tilrettelegges
behandlingstilbud for å gi optimal utbytte
av oppholdet.
Diagnosegrupper
Spesialkompetanse innenfor nevrologi
og ortopedi. Ønsker du et opphold på
Kastvollen, må du ta kontakt med lege.
Legen søker på standard skjema
som sendes til:
Henvisningsmottaket for spesialisert
rehabilitering Helse Nord-Trøndelag,
Sykehuset Levanger, 7600 Levanger.
For nærmere informasjon om Kastvollen
– ta gjerne kontakt per telefon 74 12 46 50
og/eller på hjemmesiden:
www.kastvollen.no

Rettighetssenter med unik kompetanse
Det er 10 år siden FFOs Rettighetssenter mottok sin aller første telefon.
Senteret har opparbeidet seg en unik
portefølje innen velferdsjuss.
I snitt har juristene besvart 1 400 henvendelser i året. Senteret har opparbeidet
seg en unik portefølje innen velferdsjuss.
Henvendelsene dokumenterer et stort
rettshjelpsbehov på dette området, og
brukes også som dokumentasjon i FFOs
interessepolitiske arbeid. I tillegg til å svare
på telefoner og e-post, er rapportskriving
en viktig oppgave for FFOs jurister.
Et system som svikter
– Helt siden NAV-reformen ble satt ut i
praksis har vi merket en økning i antall
henvendelser som ikke først og fremst
handler om juss, men om et system som
svikter. Sakene er ofte kompliserte, og kan
ikke alltid løses ved å vise til en paragraf
eller henvisning videre, sier FFOs juridiske rådgivere Anne Therese Sortebekk
og Heidi Sørlie-Rogne. Utover det årlige
paraplytilskuddet fra regjeringen, får ikke
FFO ekstra økonomisk drahjelp til å drifte
Rettighetssenteret. Dette er noe FFO
ønsker på sikt, og i flere år har de bedt om
at Rettighetssenteret må bli finansiert av
Justisdepartementet. Fra å være fire, er det i

NEI til

parkeringsavgift for
funksjonshemmede!
FFO og flere andre organisasjoner
sier et klart nei til betalingsplikt for
funksjonshemmede bileiere når nye
parkeringsregler skal på plass.
FFO, som er med i en arbeidsgruppe
som diskuterer en rekke problemstillinger rundt nye parkeringsregler,
går klart imot en betalingsplikt for
funksjonshemmede.
Samferdselsdepartementet har i
mandatet til arbeidsgruppen åpnet for
at det kan bli betalingsplikt for forflytningshemmede når betalingsløsningen
er universelt utformet. Temaet har vært
omstridt, og FFO sier altså et klart nei
til slik betalingsplikt.

dag jurister i 1,7 prosent stilling som skifter
på å svare henvendelser. Åpningstiden er
redusert fra fire til tre dager i uken (mandag, tirsdag og onsdag). Til tross for dette
besvarer senteret like mange henvendelser
som før, men juristene har mindre tid til å
hjelpe hver enkelt.
Storm av henvendelser
– Det er mange som opplever å ikke få
innfridd rettighetene i møte med hjelpeapparatet. Det er noe vi kjenner godt til
gjennom arbeidet ved Rettighetssenteret.
Men at påtrykket skulle være så stort er
overraskende. Vi er redd dette bare er
toppen av et isfjell, sier Sortebekk og
Sørlie-Rogne. Mange av henvendelsene
handler om at kommunene ikke innfrir
rettighetene som funksjonshemmede og
kronisk syke har krav på.
– Ta kontakt!
Har du opplevd å ikke få innfridd en rettighet eller er du i tvil om hva du har rett på,
ta kontakt for en oppklarende samtale.
FFOs Rettighetssenter besvarer henvendelser på telefon 96 62 27 60 mandag, tirsdag
og onsdager mellom 10-14.
I tillegg svar de på e-post sendt til
rettighetssenteret@ffo.no.

Dyrt å
parkere ved
sykehus
For ett år siden ba FFO helseminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen vurdere
nasjonale retningslinjer for prisregulering av parkering ved sykehus.
Bakgrunnen for at FFO tok saken opp
i januar 2010 var alle henvendelsene de
fikk fra oppgitte pasienter og pårørende
som erfarte høye parkeringsavgifter ved
landets sykehus. I tillegg varierte prisene
stort mellom sykehusene.
– FFO er svært glad for at helseministeren nå har tatt tak i det som vi i mange
år har oppfattet som en urimelig
økonomisk byrde for personer som har
mange og lange opphold på sykehus.
Vi er også fornøyd med at hensynet til
disse nå blir ivaretatt, framfor parkeringsselskaper og sykehus som har ønsket å
tjene penger på denne urimeligheten, sier
Berit Therese Larsen, rådgiver i FFO.

Samorganisering av
nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite
kjente diagnoser og
funksjonshemminger
Det etableres nå en felles ledelse
og fellesfunksjoner for alle
kompetansesentrene i sjeldenfeltet . Samorganiseringen utgjør
den nye nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne og lite kjente
diagnoser og funksjonshemminger.
Fellesledelsen er foreslått plassert i Helse
Sør-Øst RHF – Oslo Universitetssykehus.
Anbefalingene inkluderer også endringer
i det nåværende nasjonale kompetansesystemet for døvblinde.
Kompetansetjenesten skal styres gjennom et system med rammeavtaler og
ledelses- og samarbeidsavtaler for enheter utenfor OUS. Kompetansetjenesten
skal være livsløpsorientert og gi tilbud
til pårørende og fagpersoner i brukers
nærmiljø. Tjenesten skal, etter vedtak i
HOD, også kunne gi tilbud til brukere
som i dag ikke er tilknyttet et kompetansesenter. Tjenesten skal samhandle
med ulike spesialiteter i ulike etater både
i spesialisthelsetjenesten og med andre
statlige og kommunale etater. Kompetansen i dagens kompetansesentre skal
ivaretas og videreutvikles.

Til alle som søker
på hjelpemidler
Hjelpemidddelsentralen har gitt
beskjed om at vi skal kaste ALLE
gamle søknadsskjemaer, og ta ut
skjema fra NAV.no hver gang vi
søker (nettsiden oppdateres hele
tiden).
Alle hjelpemiddelsentralene i landet
skal nå samkjøres, samt at alt av
søknader skal på sikt sendes elektronisk.
Fram til da skal den fortsatt sendes i
papirform.
Ifølge Hjelpemiddelsentralen er det nå
VIKTIG at det alltid er med førsteside
på søknaden. Denne har en strekkode
som skal til en scanningsentral. Førstesiden er personlig, og koblet opp mot
hver enkelt søknad/sak. Etter 1. januar
2011 vil alle søknader som mangler
førstesiden, sendes i retur.
MUSKELNYTT nr. 1 – 2011
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Nytt&Nyttig
Automatisk frikortordning i 2011
1. juni 2010 ble det innført ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1. Fra 2011 blir alle egenandeler
registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler
vil ikke lenger kunne benyttes.

kroner er nådd. Samtidig kommer en
oversikt over registrerte egenandeler.
Har man betalt mer enn egenandelstaket, blir overskytende beløp automatisk
tilbakebetalt. Ved å vise fram frikortet
slipper man å betale egenandeler resten
av kalenderåret.

• Du bør ta vare på kvitteringer for
egenkontroll og dokumentasjon ved
eventuelt avvik.

Fra 1. januar 2011 utvides den automatiske ordningen til også å gjelde
pasientreiser med rekvisisjon. Dette innebærer at egenandeler for alle pasientreiser, både med og uten rekvisisjon, nå
automatisk registreres inn i frikortgrunnlaget. Merk at det ikke er noen endring
på selve refusjonsordningen, der pasienten ordner og betaler for en pasientreise
selv. Da må han/hun fortsatt fylle ut et
reiseregningsskjema i etterkant for å få
refundert reisekostnadene. Skjemaet
skal sendes til Helseforetakenes senter
for Pasientreiser ANS. Når reiseregningen blir registrert, vil det bli trukket en
egenandel. Egenandelen registreres
automatisk i grunnlaget for frikort.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
har en egen telefontjeneste og nettside
for å besvare spørsmål om frikort og
egenandeler. Ring Frikorttelefonen på
nummer 815 70 050 eller se www.helfo.
no/frikort.

• Du kan også bestille egenandelsoversikt
på www.helfo.no/frikor eller ved å ringe
Frikorttelefonen 815 70 050.

Frikortet skal komme i posten innen tre
uker etter at egenandelstaket på 1880

• Fordi alt registreres automatisk, vil ikke
kvitteringskort for egenandeler brukes
lenger.

Fakta om automatisk
frikortordning i 2011:
• I 2011 får du frikortet automatisk i
posten når du har betalt 1880 kroner
i egenandeler. Betaler du mer, får du
det overskytende beløpet tilbakebetalt
automatisk.
• Nytt for 2011 er at egenandeler for
pasientreiser med rekvisisjon er inkludert
i den automatiske frikortordningen.

Helse Nord
vraker Valnesfjord
Valnesfjord Helsesportssenter har vært uenig med Helse Nord RHF om
tildelingen av rehabiliteringstjenester for perioden 2011-2013. De fremmet
derfor en formell klage til Helse Nord. Selv om helseportsenteret klagde
på beslutningen, ble de ikke hørt.
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• Du kan reservere deg mot den automatiske frikortordningen. Da må du selv
ta ansvar for å samle kvitteringer og
søke om frikort.
• Den nye ordningen gjelder kun egenandelstak 1. Du må selv søke om frikort
for egenandelstak 2 som blant annet
gjelder fysioterapi og enkelte former
for tannbehandling. Ring Frikorttelefonen eller se www.helfo.no/frikort for
informasjon om hvor du skal sende
søknaden.
• Spørsmål om pasientreiser rettes til
tlf 05515 eller www.pasientreiser.no

Nyhet! FlexiSit
heldekkende
regntrekk gir god
regnbeskyttelse for
bruker og rullestol
– vindtett, vanntett
og pustende.

– Vi var vel forberedt på dette, så bomben var ikke så stor nå som den
var da beskjeden fra Helse Nord kom i høst, sier Iselin Marstrander.

Se den nye
kolleksjonen på
www.oytex.no

www.karlsens.no. Foto: Debrafoto

– Leger, psykiatere, sykepleiere, fysioterapeuter, driftspersonell, renhold,
teknisk - alle avdelinger rammes av dette, sier Marstrander.

• Informasjon om diagnoser, medisiner
eller helsetilstand registreres ikke.

FLEKSIBEL
BEKLEDNING FOR DET
NORDISKE KLIMAET

Helse Nord har opprettholdt vedtaket om å kjøpe
rehabiliteringstjenester for muskelsyke fra Kurbadet i Tromsø,
i stedet for Valnesfjord Helsesportsenter.

Smerter organisasjonen
- Dette smerter helt klart hele organisasjonen. Vi har kuttet 20 årsverk
fordi vi ser at vi mister inntekter på rundt 8 millioner kroner neste år.
Selv disse kuttene er ikke nok, sier Marstrander. Hun sier at ingen spares
i kuttrunden som nå blir gjort på helsesportsenteret.

• Frikortet kommer sammen med en
oversikt over alle egenandeler som er
registrert på deg, slik at du kan sammenligne disse med egne kvitteringer.

T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no

Familiehelg for Møre og Romsdal:

Teater, bading og bowling
Teaterøving, basseng, Nintendo,
skybar, middag, foredrag og bowling.
Det var noe av programmet da FFM
Nordfjord, Møre og Romsdal arrangerte
familiehelg i slutten av oktober.
Tekst av: Hilde Schrøder Røyset
Vel innkvartert ved Rica Seilet Hotel,
og med badeland som nærmeste nabo,
var alt lagt til rette for en vellykket helg
i Molde. Her var det aktiviteter for alle,
enten en ville høre på foredrag,
få informasjon om hjelpemiddel og
kommunikasjonsutstyr, eller om en ville

senke skuldrene og styrespaken og slå av
en prat. Her møttes gamle og nye venner,
og en delte erfaringer og ikke minst en
god latter.
Helt til topps
Heisen fikk kjørt seg i løpet av helga, og
ungene suste opp og ned og satte preg på
hotellet. 60 meter over havet, helt opp
i skybar i femtende etasje bar det også.
På lørdagen var barn og unge invitert til
omvisning ved Teateret Vårt, og en fikk
overvære en øving av et stykke av
Jo Nesbø. En ubetinget suksess.

Bassenget i nabobygget ble besøkt en,
to og tre ganger for enkelte. Konkurranser, flere runder med golf og baseball
på Nintendo Wii og shopping ble det
også tid til. På søndag var det skikkelig
bowlingturnering, før deltakerne spiste
seg ut av helga på en sikker favoritt;
pizzarestauranten.
Og deltakerne var helt samstemte i
oppsummeringen: Dette vil vi gjøre flere
ganger. Og som åtteåringen sa det på
hjemveien: – De folka er jo liksom i vår
familie nå. Når skal vi treffe dem igjen?

På tea
eate
terø
te
røving ved Teateret Vårt i Molde ﬁkk deltakerne
rø
ne smakebit av et helt fer
ersk
sktt te
teat
ater
at
erst
styk
ykke
ke av Jo Nes
esbø
bø.. En suk
ukse
sess
se
ss!! (F
ss
(Fot
oto:
o: Ole Larsen).

Genzyme støtter
forskning for fremskritt
innenfor sjeldne lidelser
som Pompe sykdom
Genzyme AS, Rosenholm Campus, Postboks 474, 1411 Kolbotn. Tlf. +47 66 80 30 20
www.genzyme.no
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Foreningen for
Muskelsyke omfatter
følgende nevromuskulære sykdommer:

Bli medlem
i FFM!

Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-girdle
(scapulopeoneal og scapulohumeral),
facioscapulo-humeral-type, congenitt
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi,
distal muskeldystrofi og en rekke sjeldnere
tilstander.

Du får:
• Informasjon om muskelsykdommer
generelt og om din diagnose spesielt.
• Tidskriftet Muskelnytt med nyttig informasjon og foreningsstoff fire ganger i året.
• Tilbud om kurs, informasjonsmøter
og sosiale sammenkomster.
• Tilbud om å treffe andre i samme
situasjon.
• Mulighet til å arbeide aktivt for dine
interesser regionalt og/eller nasjonalt.
• Noen som jobber aktivt for deg.

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 sklerose (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-MarieTooth), også kalt peroneal muskeldystrofi, 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 biskjoldbruskkjertelen, 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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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 (2011):
• Hovedmedlem kr. 300,• Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr. 50,• Støttemedlem kr. 310,• Abonnement kr. 290,Fra 1/7 og ut året koster
hovedmedlemsskapet kr. 150,-

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 Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
Like kjærkomment er
gaver til Forskningsfondet. Gavene innbetales til
konto 1600.47.91197.
Gavene tillegges kapitalen
og øker avkastningen som
tildeles ulike forskningsprosjekt. Du kan gi frie
gaver eller gaver som nevnt
nedenfor.

Skattefradrag for gaver
Ønsker du skattefradrag
må du oppgi fødselsnummeret ditt. Økonomiske bidrag til FFM kan
føres som fradrag på
selvangivelsen.
Skattelovens § 44,5. ledd,
sier at dette gjelder alle
gaver over kr 500,-.
For beløp over kr 10 000,gjelder spesielle regler.
Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere
gaver til FFM og/eller
Forskningsfondet, oppgir
du i testamentet at gaven
skal gå til:
Foreningen for Muskelsyke
eller Forskningsfondet
om nevromuskulære
sykdommer, Brynsveien 96,
1352 Kolsås.
Ved testamentariske gaver
oppfordrer vi deg til å få
opprettet testamentet i
lovlige former og la det
fremgå tydelig hvem
gaven gis til.

Gaven er fritatt
for arveavgift etter
Arveavgiftslovens § 4,5.
ledd. Dermed går arven
i sin helhet til det
testamenterte formålet.
Minnegaver
Minnet om en god venn
eller slektning som har
gått bort, kan hedres med
en gave til FFM og/eller
Forskningsfondet.
Innbetalingen merkes med
avdødes navn og navn og
adresse til pårørende.
Små og store gaver er
viktige. Gaver kan gis
til konkrete formål eller
spesifikke forskningsområder.
Ta kontakt med oss for
informasjon,
telefonnr.: 67 13 74 70,
e-post: ffm@ffm.no
og fondet@ffm.no.

Tillitsvalgte i Foreningen for muskelsyke
Sentralstyret
Leder:
Arne Fredrik Vogt
Tlf.: 414 12 234 / 40 32 69 84
E-post: frevogt@online.no
Nestleder:
Sonja Jennie Tobiassen
Tlf.: 918 88 737
E-post: sonjenn@online.no
Økonomi:
Lise Connelly
Tlf.: 920 32 088
E-post: lise@connelly.no
Studieleder:
Johnny G. Johansen
Tlf.: 22 25 04 47/452 25 531
E-post: johgut@online.no
Interessepolitisk
talsperson:
Karl Henriksen
Tlf.: 905 69 012
E-post: ka-henri@online.no
Styremedlem:
Annie Aune
Tlf.: 900 61 651
E-post: annieo@online.no
Styremedlem:
Elisabeth Karlsen
Tlf.: 922 68 761
E-post: elisabeth-karlsen@
hotmail.com
Varamedlem:
Einar Løberg
Tlf.: 932 82 356
E-post: einarloe@online.no
Varamedlem:
Elisabeth Johannessen
Tlf.: 416 70 016
E-post: elisajo@c2i.net
Varamedlem:
Odd Kjell Talsethagen
Tlf.: 906 43 651
E-post: oktalset@online.no
FFMUs representant:
Lin Christine Solberg
Tlf.: 993 55 629
E-post: linpinsukkerspinn@
hotmail.com

Likemannsutvalget
Vil du snakke med en likemann? En likemann er en mann eller kvinne, men først og
fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme situasjonene som du selv er
oppe i eller lett kan komme opp i.
Likemannskoordinator:
Guro Skjetne
Tlf.: 992 47 796
E-post: gskjetne@hotmail.com

Medlem:
Maria Hagen
Tlf.: 69 34 75 33
E-post: m-hag2@frisurf.no

Medlem:
Laila Bakke-Larsen
Tlf: 419 09 938
E-post: laila.bakke.larsen@gmail.com

Medlem:
Kari Dragsnes
Tlf.: 975 31 074
E-post: kari.dragsnes@gmail.com

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom
Leder:
Lin Christine Solberg
Tlf.: 993 55 629
E-post: linpinsukkerspinn@
hotmail.com

Styremedlem:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
E-post: inge_borg182@
hotmail.com

Varamedlem:
Christina Th Buvollen
Håland

Nestleder:
Silje Rek Olsen
Tlf.: 941 85 506
E-post: siljerekolsen@
hotmail.com

Styremedlem:
Lene Henriksen
Tlf.: 986 50 663
E-post: lenehenriksen54@
hotmail.com

Leder:
Karen-Elise Hauge

Økonomiansvarlig:
Elisabeth Karlsen
Tlf.: 922 68 761
E-post: elisabeth-karlsen@
hotmail.com

Styremedlem:
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201
E-post: g@granheim.org

Varamedlem:
Espen Nordwald

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

FFM Troms og Finnmark
Laila Benjaminsen
Sjøvoll
9446 Grovfjord
Tlf: 418 06 952
E-post:snella_69@
hotmail.com

Valgkomiteen:

Medlem:
Carolyn Ryder

Fylkesforeningene
FFM Agder
Jorunn Møll
Holumv 763, 4519 Holum
Tlf: 38 26 75 35
E-post: jorunmoe@
online.no
Buskerud
Gro Wold Kristiansen
Postboks 78
3321 Vestfossen
Tlf: 32 87 92 37/908 81 793
E-post: buskerud@ffm.no
Hedmark og Oppland
Heidi Camilla Gulbrandsen
Smiuvegen 2, 2344 Ilseng
Tlf.: 993 74 534
E-post: heidgulb@
online.no
Hordaland,
Sogn og Fjordane
Alf Are Skog
Tlf: 45 60 65 98
E-post: Alf.are.skog@
gmail.com
Co/FFO Hordaland,
Vestre Strømkai 7, 6 etg
5008 Bergen
Kontortid: hver tirsdag
12:00-16:00

Nordfjord, Møre
og Romsdal
Kristbjørg Dale Bolstad
6220 Straumgjerde
Tlf: 70 25 07 68
E-post:kribolst@xi.no
Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 h, leil. 408
8009 Bodø
Tlf: 75 51 45 05/47 85 02
85
E-post: instoni@online.no
Oslo og Akershus
Lisbeth Fjære
Granstangen 16 B
1051 Oslo
Tlf: 21 91 22 32/901 27 189
E-post: Lisbeth.fjare@
smartcall.no
Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf: 35 55 48 38
E-post:Kari.bjerketvedt@
hotmail.com

Trøndelag
Viggo Gangstad
7120 Leksvik
Tlf: 909 87 922
E-post:vgangsta@
frisurf.no
Vestfold
Jørund Lothe
Grevinneveien 78
3118 Tønsberg
Tlf:33 32 90 90/917 55 576
E-post: joerulo@online.no
Østfold
Eva Liz Moen
Nylandsvn 37 A
1734 Hafslundsøy
Tlf:69 13 21 59/476 21 539
E-post:evamonge@broadpark.no
Rogaland
Ta kontakt med FFMkontoret.
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Returadresse

Foreningen for Muskelsyke
Brynsveien 96
NO-1352 Kolsås

