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Leder:

Kjære medlemmer
Nytt år og nye muligheter ligger foran oss med de utfordringer det er for alle
medlemmene våre. Året er bare to måneder gammelt, og alle våre fylkesforeninger
er i gang med arbeid og planer for årsmøter. Jeg vil gjerne oppfordre dere til å ta vel
imot en eventuell henvendelse fra de respektive valgkomiteene om deltagelse i styrene.
Å drive styrearbeid er utfordrende og morsomt, og de som gløder for frivillig arbeid
oppfordres til å kontakte nærmeste fylkesstyre.
I 2011 fikk jeg flere ganger muligheten til å besøke noen av våre fylkesforeninger,
og dette er noe jeg personlig setter veldig stor pris på. Det er alltid hyggelig å bli
invitert til andre fylker, og jeg håper mulighetene byr seg i år også, så en stor takk
til Nordland, Buskerud og Vestfold for hyggelige sammenkomster.
Videre kan vi i år også se frem til Landsmøte i mai på Gardermoen. Årets familieleir,
Aktiv Familieuke vil bli arrangert på Musholm Bugt feriecenter i Danmark i juli, egen
invitasjon er sendt i posten. Jeg oppfordrer alle familier til å delta her, dette er en
gylden anledning til å bli kjent med andre muskelsyke og deres familier.
Tilslutt vil jeg takke alle tillitsvalgte som nå velger å fratre sine verv, for den jobben
de har gjort i fylkesstyrene rundt i landet vårt.
Med hilsen Arne Fredrik
Fred
edrik Vogt
ed
Vo

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.
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Foreningen
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Ta gjerne kontakt med FFM-kontorets ansatte:

Smedsvingen 4, 1395 Hvalstad
Tlf: 66 98 07 60
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«

Filmen
«Brevet til Jens»
handlet ikke om BPA,
men om et helt vanlig
menneskes
behov.
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Ustoppelige Mari!
Da Mari først skulle skrive et brev, ble det
ikke et hvilket som helst brev. Det ble
«Brevet til Jens», Statsministeren. Og hun
lurer fortsatt på om han har lest det …
Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen
Noen mennesker har så mange spennende
baller i luften at du skjønner det første
gang du snakker med dem i telefonen,
Mari Storstein er av den sorten, hun kaster
ikke bort tiden. På det fjerde forsøket
lyktes jeg i å avtale en time for et intervju
på Litteraturhuset, rett etter en forelesning
på studiet hun tar på Høyskolen i Oslo.
Selvsagt skal Mari bli journalist. «Brevet til
Jens» er bare en forsmak på det som skal
komme.
Film og drama
Hun har sittet i rullestol siden hun var halvannet år, nå er hun 26. Diagnosen SMA2
fikk hun før hun rundet det første året,
men hun er lite opptatt av den. Velger
heller å si at hun sitter i rullestol, that’s
it. Hun bor på Adamstuen i Oslo, et par
minutter med rullestol fra der hun vokste
opp, og enda et par minutter fra høyskolen
nede på Bislet. Etter å ha tatt Steinerskolen
på Hovseter og dramalinje på Nissen, ble
det teater- og medievitenskap på Blindern
før hun havnet på journalistikk-studiet.
Det er film hun tar sikte på, Mari vil
dokumentere.
En film om Stine
– Hvem vet best hvordan et menneske
i rullestol vil ha det? Kommunen? Eller
mennesket selv? Det var det «Brevet til
Jens» handlet om, sier Mari og ser tvers
gjennom meg. Brevet er en film om Stine
og hvordan hun har det. Filmen handlet
ikke om BPA, men om et helt vanlig
menneskes behov. I sju år og to Soria
Moriaerklæringer lovet Jens å rettighetsfeste BPA, men ingenting skjedde.
Da syntes Mari at nok fikk være nok.
Sammen med Stine og broren og kjæresten
hans, Camilla, i Novemberfilm klekket

hun ut en plan. Brevet til Jens ble til en
film, og på Facebook ba 30 000 medsammensvorne Jens om å lese Brevet før
han gikk i gang med valgkampen.
Da hun traff Jens i Spikersuppa, spurte
hun hva han ville valgt hvis han var Stine.
Svaret hans – at han ikke visste – fikk
henne til å tvile på om han i det hele tatt
hadde lest Brevet.
Først og fremst rettferdighet
Men Mari kommer ikke til å gi seg. Hun er
ustoppelig. Det kommer til å bli flere brev.
Flere filmer. Mer dokumentasjon.
For Mari vet at Uloba har dokumentert
at BPA kan gi en samfunnsøkonomisk
gevinst på 300 000 kroner per år per
bruker. Og at Stine vil få et bedre liv når
hun flytter i egen leilighet. Mari er selv
avhengig av assistanse døgnet rundt, og
har ti fantastiske assistenter på deltid som
hun er arbeidsleder for. Det handler om
å lede, lære opp, planlegge og skrive timelister, men først og fremst om rettferdighet.
Travle dager…
– Jeg vil helst ikke se på meg selv som
syk. Å være muskelsyk er ikke hovedidentiteten min, sier hun. Hun sitter i
rullestol. Basta. Hun vil være synlig, gjøre
vanlige ting, og har en timeplan som kan
ta pusten fra noen og enhver. B-mennesket
Mari står opp klokken 0700, kjempetrøtt,
en halv rugsprø til frokost er nok. Klokken
0830 er hun på skolen, kjørt av mamma
som bor i nærheten, Mari stoler ikke på
TT-systemet. I dag er det produksjon av
en reportasje for =Oslo om formiddagen,
etter lunsj er det klipping av film, før
hun haster av gårde til styremøte i Osloforeningen av Norges Handicapforbund.
Hun er medlem av FFM, det er viktig å
være med, å være synlig, bli hørt. Sent på
kvelden ruller hun inn i den leiligheten
hun deler med venninnen Ingeborg. Er
hun heldig, rekker hun en episode av
«The wire» før hun er klar for sju timers
velfortjent søvn.

DETTE ER MARI
Navn:

Mari Storstein

Alder:

26 år

Diagnose:

Har SMA2, men er ikke
så opptatt av det.

Aktuell:

Filmaktuell høsten 2011
med «Brevet til Jens».

Opptatt av likestilling
Hun hadde håpet å få møte Jens i den
TV-sendte debatten etter at filmen hennes
ble sendt på TV2 i fjor høst. I stedet kom
helseministeren, og Mari kunne ikke dy
seg og sa at Jens heller burde sendt likestillingsminister Lysbakken. For det er
likestilling det handler om, enten vi snakker
om universell utforming, tilgjengelighet
eller BPA, ifølge Mari. Det har med rettferdighet å gjøre. At vi mennesker er
likeverdige, uansett hva slags merkelapp vi
bærer. Og uansett diagnose. Mari er ikke
den som gir seg så lett. Så Jens, bare pass
deg! Det er ikke helt utenkelig at det kommer flere brev fra den kanten etter hvert!
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Ingeborg Aurora i Vesterålen:

Følg drømmene

«

Jeg er ikke så
avhengig av foreldre
og venner, fordi jeg kan
gjøre ting ved hjelp av
assistenten min.

på fredager spiller hun keyboard på
musikkskolen, og onsdagskveldene er
hun med i Skolelaget.
– Ellers så går det i lekser, tvitting,
Facebook, venner og kino. Også jobber
jeg som frilanser i Vesteraalens Avis.
På kveldstid bruker jeg å lese litt, gjerne
fantasibøker, romaner eller noveller. De
beste bøkene jeg har lest er selvfølgelig
Twilight-serien.

Ingeborg Aurora Øverli er en av de
heldige blant funksjonshemmede
i Norge. I Hadsel kommune får hun
Brukerstyrt Personlig Assistanse
(BPA), og kan gjøre som hun vil.
Tekst og foto: Elisabeth Erlandsen
En helt vanlig dag
– Jeg spiser ikke frokost fordi jeg ikke blir
sulten før i ellevetiden. I åttetiden går jeg
på skolen, forteller hun. Slik er starten på
6
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en helt vanlig dag for Ingeborg Aurora.
– De fagene på skolen som jeg liker aller
best må være engelsk fordypning og
norsk. Mens RLE og historie er kjedelig.
Hun ler litt over sitt eget svar før hun
fortsetter.
–Det er vel mest fordi jeg er så lei av å
lære om andre verdenskrig, og det at jeg
kan det grunnleggende i de forskjellige
religionene. I friminuttene henger jeg
for det meste med venner. Etter skolen

Urettferdig
Ikke alle i Norge med en nedsatt funksjonsevne har det som Ingeborg Aurora.
– Hva synes du om at ungdommer i
samme situasjon som deg, ikke får
personlig assistenter på grunnlag av et
valg kommunen har tatt?
– Jeg synes det er veldig urettferdig. De
burde ha akkurat de samme mulighetene
som meg. Som å få gå på skole, være
med venner når de selv ønsker det, få
seg kjæreste, reise på ferie og lignende.
Det blir helt feil, at andre mennesker skal
kontrollere livet mitt stort sett hele dagen.
Og for eksempel bestemme når jeg skal
være i seng når jeg er over atten år.
– Hva mener du er den største forskjellen
på BPA og institusjon?
– Den største forskjellen er at når man
har BPA, altså personlig assistanse, får
man velge selv når, hvor og hva man vil
gjøre. Når man bor på et institusjon, må
man følge regler som ikke alltid er like
rettferdige. Ei jente jeg kjenner som også
sitter i rullestol bodde på en institusjon.

dine!

Der måtte de være inne til klokka 24.00
i helgene og hun var 19 år. Nyttårsaften
satt hun inne på rommet sitt og så på
kongens tale, i stedet for å være ute
sammen med venner å feire det nye året.
– Hva er det beste med å ha BPA?
– Alt. Jeg er ikke så avhengig av foreldre
og venner, fordi jeg kan gjøre ting ved
hjelp av assistenten min.

Klatring på kino
– Hvordan har kommunen tilrettelagt for
deg som rullestolbruker?
– Det meste er godt tilrettelagt og jeg
er stort sett fornøyd, smiler Ingeborg
Aurora. Men det er noen ulemper hun
poengterer, som at enkelte av butikkene
kommer hun seg ikke inn i.
– Jeg er ofte på kino og der har jeg «fast
plass» ytterst på rad åtte.
Litt dumt er det at trappen opp til rad åtte
og oppover går i midten, så folk må klatre
forbi meg hele tiden. Det er jo slitsomt
for både dem og meg.

Ingeborg Aurora er fornøyd med de nye
bussene som er tilrettelagt for rullestolen.
– Nå slipper jeg å kjøre med bilen overalt.
Bykuben er også godt tilrettelagt og jeg
kommer meg inn på stort sett alle butikkene der.
Vil til USA
– Har du noen planer om hva du vil gjøre
i fremtiden?
– Andre året på videregående har jeg
lyst til å ta i USA/Canada. Grunnen til
at jeg vil til USA er fordi de har en annen
kultur enn Norge som jeg har lyst til å
oppleve. Så har jeg lyst til å lære meg
litt amerikansk slang, se på skolens
fotballag spille kamp mot en annen skole
og få nye venner. Kanskje jeg vil gå tredje
året der og. Det hadde vært kult å avslutte
skolegangen på amerikansk vis med
graduation.

Ingebo
Ing
eborg
ebo
rg Au
Aurora Øverli

– Jeg har et tips til alle de som leser dette:
Følg drømmene dine og ikke la noe eller
noen stoppe deg!

Ingeborg Aurora avslutter intervjuet med
å gi et tips.

Kommunene bestemmer
At mange funksjonshemmede ikke selv får bestemme om
de skal bo på institusjon eller ha BPA er trist og dessuten et
brudd på menneskerettighetserklæringen. Det mener Kari
Anette Øverli, mor til Ingeborg.
Tekst: Elisabeth Erlandsen
– BPA er ikke en rettighetsfestet ordning i Norge i dag. Har du
et assistansebehov kan du søke til kommunen din om å få BPA,
forteller Øverli, mor til Ingeborg Aurora. Hun jobber i Uloba, et
andelslag for dem som har personlig assistanse.
Store forskjeller
– Det er kommunen som avgjør om den enkelte skal få BPA.
Det gjør at det blir store forskjeller for enkeltindivider, sier
Øverli. Om funksjonshemmede har dette behovet og søknaden
deres ikke godkjennes, vil kommunen komme med alternative
valg. De kan velge mellom å bo i egen leilighet der de må klare
seg på egen hånd, med hjemmehjelp som kommer noen ganger
om dagen. Eller de kan bo på en institusjon sammen med andre
funksjonshemmede. Her bestemmer de i liten grad over seg
selv, og impulsideer er lite populært.

Medisinsk modell
– Det tradisjonelle tenkesettet i dag bunner i den medisinske
modellen, som ser en person med funksjonsnedsettelse som en
som trenger pleie og omsorg. Den glemmer at alle mennesker
har store ressurser og masse å bidra med til samfunnet. Man
bør stille de samme krav til dem som alle andre. Og de bør ha
de samme rettighetene til frihet og likeverd. Det er også skrevet
i menneskerettighetskommisjonen, påpeker hun. Noen kommuner bruker dårlig økonomi som argument for å ikke innvilge
BPA. Det mener Øverli blir helt feil.
– Det er forsket på det økonomiske med BPA, og konsulentselskapet Econ har lagt fram en rapport som viser at samfunnet
sparer 300 000 kroner årlig per person som får BPA.
FAKTA
• Institusjon er en plass der mennesker med nedsatt
funksjonsevner kan bo sammen og få hjelp med de
forskjellige behovene de har.
• BPA står for Brukerstyrt Personlig Assistanse og er en
ordning som gjør at funksjonshemmede med assistansebehov, kan få en eller flere assistenter som skal yte sørvis
til den personen de er ansett hos.
• Uloba er Norges eneste nonprofit andelslag for BPA.
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Ergoterapeut i Sola kommune
Tone Edvardsen:

SMARTE

TING

Fremkomstmidler...
Sammen med vårblomstene og lysere dager kommer trangen
til å komme seg mer ut etter vinteren. Denne gangen vil jeg
presentere noen løsninger for å komme seg frem over lengre
avstander. For mange vil det være en ny opplevelse å kunne være
sammen med familien på lengre turer uten å måtte slite seg helt
ut. Jeg vet om flere som har oppdaget nye gleder med å være
ute etter at de fant den rette løsningen.

1

1. Sparkesykkel
For mange kan det hjelpe å bruke en sparkesykkel – denne er lett å
håndtere og avlaster trette ben når avstandene blir for store. Hvis du
velger en modell med større hjul, er den lettere å bruke. Disse finnes
både for voksne og barn.

2

3

8
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2. Sykkel i forskjellig varianter
Sykkelen kan være en god støttespiller. En kommer fortere fram, kan
slappe av i nedoverbakker og kan også frakte med ting uten å bære dem.
Når utvalget av gir ikke lenger er nok (eller bakkene blir for steile), er
det mulig å få tak i sykkel med elektrisk hjelpemotor. Denne finnes i flere
varianter: Vanlig tohjulsykkel, trehjulsykkel, tohjulsykkel med støttehjul
og som sykkelfront til manuell rullestol. Dersom en skal ha assistanse i
forbindelse med syklingen, finnes det mapahooney sidesykkelsett
(for bruk på vanlige sykler for barn/voksen), tandemsykkel og påhengsykkel. Innenfor hver gruppe er det også mange forskjellige modeller.
Unge (under 26 år) kan søke om forskjellige typer sykler (ikke vanlige)
med eller uten hjelpemotor som fritids/treningshjelpemiddel. Dersom
du er over 26 år og ikke har elektrisk rullestol/scooter, kan du søke
hjelpemiddelsentralen om denne typen forflytningshjelpemiddel til
bruk over lengre avstander i stedet for elektrisk rullestol/scooter.
3. Scooter
Dersom sykkel ikke lenger er et alternativ, er en elektrisk rullestol/
scooter ett nyttig hjelpemiddel for å komme seg ut. Her er det også flere
varianter – noen med 3 og noen med 4 hjul. 3-hjulingene bruker mindre
plass på manøvrering, mens 4-hjulingene er stødigere i bruk ute.
Ta kontakt med fysio- eller ergoterapeuten for å finne rette typen.

Å drive en fylkesforening:
Andrea Kjustad, FFM i Oslo og Akershus:

– Vi satser på tilbud til
medlemmer i alle aldre
FFM i Oslo og Akershus er opptatt av
å drive en forening som treffer hele
familien. Styret har det siste året
vært gjennom et generasjonsskifte.
FFM i Oslo og Akershus er landets
største fylkesforening med 300 medlemmer fordelt jevnt mellom de to fylkene
som strekker seg fra Drøbak og Asker
i sør til Eidsvoll i nord. I fjor var styret
gjennom et generasjonsskifte, og det nye
styret satser på å nå medlemmer i alle
aldre.
Høsttur til Kiel
– Sommerfest og juleverksted for
barnefamilier er en del av satsingen mot
barnefamilier, og i høst var vi på tur til
Kiel, sier leder Andrea Kjustad.
– Vi tror ikke at alle skal gå på alle
arrangementer, men alle skal i hvert fall
finne ett arrangement de har lyst til å gå
på, sier hun. Det har vært nok å ta tak i
siden hun tok over, og hun er opptatt av
at oppgavene skal fordeles effektivt på
hvert enkelt styremedlem.
Uformelle diagnosetreff
Foreningen har arrangert det de kaller
«diagnosetreff», uformelle kvelder der
medlemmer med samme diagnose møtes
og utveksler sine erfaringer uten at

medisinske eksperter er til stede. Sist var
det for medlemmer med CMT, og dette
er et lavterskeltilbud foreningen kommer til å fortsette med. Lederen har selv
Limb-Girdle.
Medlemsbrev og styremøter
– Vi har gode muligheter for å drive
en god fylkesforening i vårt område.
Korte avstander og nærhet til store
sykehus som Rikshospitalet og A-Hus
er noe vi tenker å utnytte bedre etter
hvert. Vi sender ut medlemsbrev per
e-post og post to ganger per halvår, og
har også tenkt å få nettsiden opp å stå
etter hvert. Ellers skjer styremøtene
fysisk og på skype, alt i alt har vi vel fire
styremøter per halvår. Av og til møtes hele
styret til arbeidsmøter, der poenget er å
legge tilbudene enda bedre til rette for
medlemmene, sier Andrea Kjustad.
Da intervjuet ble gjort var hun i full
gang med å planlegge foreningstur til
Barcelona midt i februar. Sytten medlemmer hadde meldt seg på, noe hun var
svært fornøyd med. Du kan lese mer om
turen til Barcelona i neste nummer av
Muskelnytt.
FFM i Oslo og Akershus utfordrer
FFM i Hedmark og Oppland

«

And
An
drea
rea Kj
Kjust
ustad,
ust
ad,
FFM i Osl
Oslo
o og Aker
ke shu
shuss

Vi arrangerer
bl.a. «diagnosetreff»,
uformelle kvelder der
medlemmer med samme
diagnose møtes og
utveksler sine
erfaringer.

MUSKELNYTT: nr. 1 – 2012

9

Sonja er aktuell for OL i London:

– Det viktigste er
å inspirere andre
Sonja hadde en drøm om å delta i OL
i Brasil om fire år. Nå er hun aktuell
for OL i London til sommeren!
Tekst: Bernt Roald Nilsen
Sonja Jennie Tobiassen er fra lille Bø
i Vesterålen. Nå bor hun i Tromsø, og
er nestleder i FFM. Men ikke bare det,
Sonja er så mye, mye mer. Hun er først
og fremst opptatt av det hun har, ikke
hva hun har mistet. Og akkurat nå har
hun sjansen til å delta i OL i London!
599 poeng på 60 skudd!
– London vil være en bonus, sier toppidrettsutøveren fra Tromsø når vi spør
om sjansene for deltakelse. Hun er kvalifisert, men ikke tatt ut, uttaket skjer i
juni, det er åtte skyttere som kjemper om
2–3 plasser. Sonja konkurrerer i 60 skudd
med luftrifle, både liggende og stående,
og presterte utrolige 599 poeng i liggende
i USA i oktober!
Ble inspirert på TROLL
Det begynte egentlig på Beitostølen for
elleve år siden. Sonja fikk prøve seg på
luftgevær og skjønte fort at hun hadde
anlegg for det. Hun meldte seg inn i
et skytterlag i Tromsø, men praktiske
vanskeligheter gjorde at hun gav opp.
I 2010 deltok hun på den aller første
TROLL-samlingen på Beitostølen, og da
var det gjort. I løpet av høsten var hun
medlem av Kalotten Skytterlag i Tromsø,
og i 2011 har hun hatt en fantastisk framgang.
Vil bli sterkere og mer fokusert
– Jeg trener nesten hver dag, enten
skyting, fysisk (svømming) eller mentalt,
og for meg er det viktig å pushe grensene
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for hva jeg kan få til, og ikke være så
opptatt av om jeg blir tatt ut eller ikke.
Jeg jobber med å bli mer stabil på et høyt
nivå, da gjelder det å bli både sterkere
og mer fokusert på det jeg gjør. Det går
mye tid med til en enkelt skytetrening:
Et par timer til selve treningen, og nesten
like mye til pakking og transport, så jeg
prøver å legge treningen til formiddagen,
da datteren min er på skolen.
Ei enkel jente fra landet
Hvem er så denne Sonja Tobiassen?
Ei enkel jente fra landet, sier hun når
vi spør. Hun er fra Bø i Vesterålen, og
preget av det. Samhold og dugnad, å
spille på lag, ta ansvar, være opptatt av
andre enn seg selv er viktige verdier for
jenta som dro hjemmefra allerede da
ungdomsskolen var fullført. Senere ble
det utdanning som sykepleier, det fikk
hun bruk for da hun som 26-åring selv
ble sjuk, og senere fikk diagnosen LimbGirdle.
Pusher sine egne grenser
– Skytingen gir meg så mye! Én ting
er reisingen, i høst var jeg i England,
Australia og USA, og i år skal jeg til Polen,
Tyskland og England å konkurrere.
Men det viktigste er å inspirere andre
funksjonshemmede til å se at alt er
mulig. Jeg prøver å pushe mine egne
grenser for å se hva jeg kan klare, og
gleden ved å se at jeg stadig klarer mer
enn jeg tror er ubeskrivelig. Skytterlaget
mitt, Kalotten, er nystartet, og det er
kjempegøy å være med å gjøre Kalotten
kjent så vi får flere medlemmer, sier Sonja.
Det handler om å mestre
Foreningen for Muskelsyke er selvsagt
stolte over å ha en som Sonja blant

medlemmene, og stoltheten er gjensidig.
Sonja er kjent for å ta i et tak, alltid
positiv og smilende, med en herlig vilje
til å se mulighetene, ikke problemene.
Det handler om å mestre, å bli stolt av
det du mestrer, det gir en bra selvfølelse
å kjenne at du er mer enn «bare»
uføretrygdet. Det har brakt henne opp
i verdenstoppen i skyting, og det vil ikke
forundre oss om Sonja når det målet hun
har satt seg: Å delta i OL. Om det skjer
i London i år eller i Brasil om fire år er
ikke det viktigste. Det viktigste er
å pushe sine egne grenser. Og andres.

Sonja Jennie Tobiassen,
To
her fra trening
ing
i Rambergan,
an, vinter 2011.

DETTE ER SONJA
Navn:

Sonja Jennie Tobiassen

Alder:

40 år

Utdanning: Sykepleier
Diagnose:

Limb-Girdle

Verv i FFM: Nestleder i Sentralstyret
Bor:

I Workinnmarka i
Tromsø med en datter
på 12 år.

Aktuell:

Kvalifisert, men
foreløpig ikke tatt ut i
Skyting luftrifle til OL
i London.
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Avansert
hjemmerespiratorbehandling
– en doktorgradsstudie
Ved en rekke nevromuskulære
sykdommer utvikler pasientene
pustesvikt når grunnsykdommen er
kommet langt. Ved disse tilstandene
er pustesvikt den viktigste årsaken
til sykelighet og død. I slike tilfeller
kan kunstig åndedrett ved hjelp av
en respirator være svært nyttig for
å opprettholde god livskvalitet og
forlenge livet.

studiet om hjemmerespiratorbehandling
i Norge studert de praktiske og etiske
konsekvensene av å ta i bruk avansert
teknologi til de aller sykeste brukerne.
Med dette menes den gruppen hjemmerespiratorpasienter som har hull på
halsen (trakeostomi), er avhengig av
respirator hele eller store deler av døgnet
i tillegg til døgnkontinuerlig og kompleks
pleie og omsorg.

Tekst: Knut Dybvik

Komplisert behandling
Hjemmerespiratorbehandling (HMV) er
en av de mest avanserte og kompliserte
former for medisinsk behandling utenfor

Med støtte fra Forskningsfondet til
FFM har jeg i det første doktorgrads-

sykehus. Et økende antall barn og voksne
med komplekse omsorgsbehov mottar
livslang og livsopprettholdende ventilasjonsstøtte i hjemmet. Den overordnende
målsettingen i min studie var å undersøke konsekvenser av å gi avansert HMV
i hjemmet. Studien fokuserer på trakeostomerte barn og voksne som er avhengig
av respirator for å overleve, og har store
og komplekse omsorgsbehov. Flere
tidligere studier omhandler hjemmerespiratorpasienten. Men helsepersonell
i sykehus, familiemedlemmer og helsepersonell i kommunehelsetjenesten er
kritisk viktige for gjennomføringen av
HMV, både i sykehus og i pasientens
hjem. Derfor studerte vi deres erfaringer
ved hjelp av intervju.
Fire delstudier
Avhandlingen består av fire delstudier
med kvalitativt forskningsdesign. Den
første studien forklarer de store geografiske ulikhetene i behandlingstilbudet
for HMV i Norge. Den andre studien
beskriver familienes erfaringer med å gi
avansert HMV i hjemmet. Den tredje
studien beskriver kommunehelsetjenestens
utfordringer og deres forslag til å løse
disse. Den fjerde studien beskriver de
etiske spørsmålene i hele behandlingsforløpet, det vil si fra spørsmålet om å
ta i bruk HMV reises første gang og til
behandlingen er etablert i hjemmet.

Elnaa Lars
Eln
Lars
arsen
en ved
d si
siden
den av ektemann
ann Ka
Kaii Lars
arsen
en og Kn
Knut Dybw
Dybwik
ik

12

MUSKELNYTT: nr. 1 – 2012

«Kampen mot systemet»
Vi fant at ulik fordeling av entusiastiske
leger og sykepleiere mellom norske
sykehus var hovedårsaken til de store
geografiske ulikhetene. Andre årsaker
var høy kompetanse, tverrfaglig samarbeid og kompetansespredning.
Individuelle holdninger, særlig blant
nevrologer, til bruk av hjemmerespirator hadde også betydning for om
pasienter fikk tilbud om behandling eller
ikke. Familienes største utfordring var
«kampen mot systemet», det vil si den
kontinuerlige kampen de utkjempet mot
kommunehelsetjenesten. Dette innebar

«
mangel på medbestemmelse, forståelse,
innsikt, kompetanse og kontinuitet og å
måtte forholde seg til et enormt kommunalt byråkrati. De opplevde å være
uunnværlige fordi deres egen ekspertise
var nødvendig for å sikre den nødvendige
kvaliteten på omsorgen. De opplevde et
stort gap mellom rettigheter og forventninger, og hva kommunehelsetjenesten
var i stand til å ivareta, selv i et moderne
helsevesen i et velstående land.
«Mellom barken og veden»
Kommunehelsetjenestens problem var
følelsen av å være «mellom barken og
veden». Den viktigste årsaken til dette var
at omsorgen fant sted i pasientens hjem.
Opplevelsen av å være gjest i pasientens
hjem, og et vanskelig forhold til ekspertkompetente familiemedlemmer, førte
ofte til konflikter og usikkerhet om hvem
som bestemte. For omsorgspersonalet
var dette en stor psykisk belastning
og førte ofte til at de sluttet i jobben.
For å løse noen av disse problemene
foreslo kommunene at pasienten burde
bo i tilrettelagte omsorgsboliger og at
familiemedlemmer ikke måtte ansettes i
pleieteam. Vi fant en rekke temaområder
relatert til etiske dilemmaer. Disse var
nært knyttet til de fire grunnleggende
prinsippene i medisinsk etikk; autonomi,
velgjørenhet, ikke skade og rettferdighet.
Vanskeligst og mest kontroversiell var
avgjørelser og behandling når pasientene
lider av amyotrofisk lateralsklerose (ALS),
eller hos barn med spinal muskelatrofi
(SMA) type 1.
Praktiske og etiske konsekvenser
Oppsummert viser denne doktogradsstudien at det ikke er den avanserte hjemmerespiratorteknologien i seg selv som
er den største utfordringen, men de praktiske og etiske konsekvensene av at HMV
blir tatt i bruk. I noen tilfeller er prisen
som familier og kommunehelsetjeneste
må betale for høy. Og da tenker vi ikke
først og fremst på økonomi. Den store
belastningen som familiemedlemmene

utsettes for bør i større grad tas hensyn til
når oppstart av avansert HMV vurderes.
Vi må heller ikke lenger ta for gitt at
kommunene har forutsetninger for å
ivareta et forsvarlig behandlingstilbud.
Dette må utredes grundig i forkant av
oppstart av behandling. Til slutt bør
det nevnes at norske helsemyndigheter
nå har satt søkelyset på svært kostbar
hjemmerespiratorbehandling som denne
avhandlingen fokuserer på. På grunn av
de høye økonomiske konstandene ønsker
de at slik behandling skal begrenses til et
lite antall brukere. Det legges også opp til
at kommunene ikke skal ha plikt til å
levere omsorgstjenester i brukernes
private boliger. Jeg er enig i at dette er en

RESPIRASJON

Den overordnende
målsettingen i min
studie var å undersøke
konsekvenser av å
gi avansert HMV
i hjemmet.

viktig debatt. Men jeg er uenig i et ensidig
økonomisk fokus. Resultatene fra denne
studien og lang erfaring med HMV gjør
at jeg er mer opptatt av å fokusere på de
menneskelige kostnadene.
De som ønsker å lese hele avhandlingen
kan sende en e-post til kdybwik@gmail.
com for å få den tilsendt i elektronisk
form.
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Disputas om
hjemmerespiratorbehandling
Knut Dybwik disputerte i oktober
2011. Jeg fikk være med på en høytidelig seanse. Her er et resymé, og noe
av det jeg tenker på etter en slik dag.
Tekst: Tone I. Torp
I tre år har Forskningsfondet gitt økonomisk støtte til Knut Dybwiks arbeid med
doktorgraden «Hjemmerespiratorbehandling mellom barken og veden».
En kvalitativ studie av intensivbehandling i hjemmet. Den 28. oktober 2011
disputerte han. Auditoriet på Nordland
Sentralsykehus i Bodø var nesten fullsatt
da disputasleder professor Rolf Salvesen
ønsket velkommen. Knut prøveforeleste
først over et selvvalgt tema og så et tema
som opponentene hadde valgt. Selve
disputasen startet kl 11.15 med en innledning av Knut. Deretter var det en to
timers utspørring med kommentarer fra
to av de tre opponentene. Og i tillegg til
alt dette, spørsmål og kommentarer fra
salen. Godt jobba, Knut!
Praktisk og forståelig
Hans forskning opplevdes som praktisk
og forståelig, også for meg som ikke er
fagperson. Doktorgraden handler om
pustehjelp og trakeostomi, pustehull i
halsen, og de praktiske og etiske konsekvensene av at slik behandling tas i
bruk. Det virker som om det er relativt
enkelt å gjøre selve inngrepet. Mange blir
trakeostomert og får respirasjonsstøtte
i korte perioder mens de er på sykehus. Andre lever med respiratoren i det
daglige, hjemme for resten av livet, og det
kan by på utfordringer for den enkelte
og for samfunnet. Knut har i sin studie
snakket med helsepersonell i sykehus
og kommunehelsetjeneste og pårørende
til de aller sykeste personene som lever
hjemme med respirator, blant annet ALS.
Må stille vanskelige spørsmål
Det ble snakket om å avklare roller når
omsorgen finner sted i hjemmet. Jeg er
enig i at det er viktig å snakke om, for i
størst mulig grad å unngå at noen sliter
seg ut. Et annet tema var forventningsavklaring. Kanskje må involverte parter
14

MUSKELNYTT: nr. 1 – 2012

tørre å være ærligere mot hverandre
og modige nok til å stille de vanskelige
spørsmålene. Hvem skal få hjemmerespiratorbehandling? Hva kan det
innebære å få slik behandling? Kan
kommunen gi nok assistanse slik at
personen kan bo hjemme? Hvilke roller
skal familiemedlemmene ha? Først og
fremst være familie og ikke pleiere/assistenter? Hvilken kompetanse må
assistentene ha? Tør helsepersonell,
pasient og pårørende å snakke om når
behandlingen skal avsluttes? En av
opponentene sa at hans inntrykk er at
det kan lette å få snakke om de vanskelige
valgene.
Både optimisme og pessimisme
Vi som har litt fartstid i FFM kjenner til
store variasjoner i sykdomsutvikling ved
samme diagnose og store forskjeller på
tjenestetilbud i kommunene.
Det samme tror jeg gjelder ved hjemmerespiratorbehandling. Altså at opplevelsene, spørsmålene og vurderingene vil
variere fra person til person, familie til
familie, sykehus til sykehus og kommune

til kommune. For noen går det meste
greit, for andre oppstår komplikasjoner.
Andre igjen må kjempe for å få nok
assistanse. På disputasen var det
pessimisme og optimisme å spore.
Det er krevende med hjemmerespiratorbehandling, men det gir også
gode muligheter for mange.
Vellykket behandling...
Opponenten fra Danmark kom med et
eksempel på det han kalte vellykket
hjemmerespiratorbehandling. Ei kvinne
kunne puste i ca 30 minutter uten
respirator. En gang brukte hun de minuttene til å hoppe tandemhopp i fallskjerm.
Den ene respiratoren var med på flyet,
den andre ventet på bakken. Alt gikk vel.
Knuts avhandling kan du få elektronisk
ved å sende en forespørsel til
kdybwik@gmail.com.
Lykke til i ditt videre arbeid, Knut!
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Veileder og Nasjonale retningslinjer for:

«Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)»
I 2008 fikk Helsedirektoratet i oppdrag
fra Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten å lage Veileder
og Nasjonale faglige retningslinjer for
behandling med langtids mekanisk
ventilasjon hos pasienter med kronisk
hypoventilasjon.
Tekst: Johnny Johansen

Navnet «hjemmerespirator» er byttet ut
med «LMTV» eller «Langtids mekanisk
ventilasjon» for å harmonere den norske
forkortelsen med den internasjonale.
Formålet med å lage nasjonale retningslinjer er å sikre et likt tilbud til hjemmerespiratorbrukere i hele landet!
Eneste amatør i gruppen
Arbeidsgruppen ble oppnevnt i 2009, og
jeg har sittet som representant for FFO.
Flere av de andre oppnevnte i arbeidsgruppen er leger som jeg tror mange av
FFMs medlemmer har vært i kontakt med,
blant annet Sigurd Aarrestad UIO, Ove
Fondenes HUS, Elin Tollefsen St.Olav og
Monica Vold UNN. I tillegg har det vært
representanter for KS, fastleger og fysioterapeuter i gruppen. Jeg er den eneste
amatøren som har vært representert, uten
at jeg føler det har vært noen ulempe i og
med at jeg har en sykehistorie som var
relevant for en del av problemstillingene
under arbeidet med retningslinjene!
Ivaretar hensynet til pasienter
Noe handler om fastlegenes mangelfulle

kunnskaper om følgetilstander av det å
ha en nevrologisk sykdom. Veileder og
retningslinjer forsøker å ivareta hensynet til
pasienter med alle grader av hjelpebehov.
I de veiledende anbefalingene vektlegges
organisatoriske og praktiske forhold for
gjennomføring av behandlingen.
Behandlingen omfatter flere nivåer og
aktører i helsesystemet og kan i betydelig
grad involvere pårørende og ikke minst
pasienten selv. Juridiske og økonomiske
avklaringer samt etiske overveielser står
sentralt i arbeidet.
Retningslinjene inneholder medisinsk
faglige retningslinjer både på gruppe- og
individnivå. Arbeidsgruppens oppdrag var
å gi anbefalinger knyttet til de medisinsk
faglige forhold ved oppstart, gjennomføring og eventuelt avslutning av hjemmerespiratorbehandling.
Store geografiske ulikheter
Undersøkelser som er gjort på området
viser at det er store ulikheter i behandlingstilbudet i landet. LTMV har først og
fremst vært et tilbud til pasienter med
restriktiv ventilasjonssvikt og bare unntaksvis et tilbud ved primær lungesykdom.
Et punkt som ble gjenstand for diskusjon
var det om at pasienten ikke har rett til å
få denne behandlingen i hjemmet. I dette
tilfellet tenkes det på pasienter med stort
hjelpebehov og som er koblet til respirator
via trakeostomi (kanyle i halsen). Dette var
noe av det første jeg reagerte på da jeg så
mandatet, men det var det ikke mye å få
gjort med da det var vedtatt i Nasjonalt råd
for kvalitet og prioriteringer.

Pasientens ønsker vektlegges
Veilederen og retningslinjene viser imidlertid til at pasient og pårørendes ønsker skal
ilegges stor vekt ved valg av omsorgsform.
«Kommunen vurderer i samarbeid med
pasient/pårørende og spesialisthelsetjenesten om behandlingen kan ytes
forsvarlig i pasientens private bolig eller
om pasienten i enkelte tilfelle må flytte til
særlig tilrettelagt bolig eller kommunal institusjon. Det legges vekt på pasientens og
pårørendes ønsker i denne sammenheng.»
Effekt på livslengde og livskvalitet
Den største brukergruppen av hjemmerespirator er KOLS-pasienter, 23,6 %.
Veilederen anbefaler ikke at denne pasientgruppen tilbys dette tilbudet dersom det
ikke er en underliggende diagnose som
ligger til grunn for at behandlingen skal
tilbys. F.eks. en nevromuskulær diagnose, obstruktivt søvnapnesyndrom eller
adipositas hypoventilasjonssyndrom.
Undersøkelser viser at denne pasientgruppen ikke har noen effekt av LTMV. Når det
gjelder nevromuskulære sykdommer, som
de FFM representerer, var det stor enighet
i arbeidsgruppen om at LMTV hadde
god effekt og innvirkning på livslengde og
livskvalitet!
For de som ønsker å lese mere fra
«Veilederen og Retningslinjene», blir de
lagt ut på Helsedirektoratets hjemmeside.
Dokumentet er på 160 sider så det blir for
langt å gi et fullverdig sammendrag her!

Genzyme støtter
forskning for fremskritt
innenfor sjeldne lidelser
som Pompe sykdom
Genzyme
ApS,
P.O.Box
Lysaker, Norway,
tlf:Tlf.
+4767107100
Genzyme
AS,
Islands
Brygge133,
57, NO-1325
DK-2300 København,
Danmark.
+45 32 71 26 00
www.genzyme.no
www.genzyme.com
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Et enklere liv for Vibeke:

– Nå er alt i rulle
Hun vokste opp i Askim. Så kom
det voksne livet, og hun landet på
Brandbu med et dårlig tilrettelagt
hus, to mål hage og vedfyring. Nå er
hun tilbake der livet startet.
Tekst: Bernt Roald Nilsen
Vibeke har alltid vært aktiv. Også etter at
hun fikk diagnosen Limb-Girdle i 1987.
Etter hvert kom hun med i styret i fylkesforeningen i Hedmark og Oppland, og så
var hun med i Sentralstyret noen år. Nå
er hun leder av redaksjonskomiteen for
Muskelnytt. Vi som er venner med henne
på Facebook, ser at hun lager seg et
enklere liv i moden alder. Vi leser om en
prosess som har forandret livet hennes.
En prosess som handler om å ikke gi seg,
om å se fremover, å være delaktig, å ta
vare på seg selv.
En stor tilrettelagt leilighet
Vi er fem år tilbake i tid. Vibeke tenker på
å forlate Brandbu, lurer på om hun skal
bygge hus eller kjøpe leilighet, sjekker
priser og finner ut at Askim er rimeligere
enn Oslo. En natt finner hun prosjektet
på finn.no og ringer megler dagen etter.
Så drar hun ned og ser på prosjekt og
beliggenhet. Det er den gamle Lysverkergården midt i Askim sentrum som skal
bygges om til leiligheter. Foreløpig er

den på tegnebrettet, men det skal bli en
117m2 stor spesialtilpasset leilighet hvis
Vibeke får det som hun vil. Og det får
hun. Hun kjøper leiligheten i mai 2010,
og etter å ha vært sin egen byggeleder
i byggeperioden, flytter hun inn før jul
2011.
Forandret tegningen radikalt
– Jeg er så fornøyd! Hele leiligheten min
er tegnet om, jeg fikk prosjekteringstilskudd fra Husbanken sentralt (24 000
kroner), det er noe alle som trenger hjelp
med tilrettelegging får. Jeg hadde møter
med arkitekt og entreprenør, tegnet og
fortalte, og fikk det meste som jeg ville.
Kjøkkenet ble syrom, en del av stua
ble kjøkken, og den store entreen ble
gjesterom og bad. Jeg slo sammen vaskerom og bad til ett bad på 20m2, og to
soverom til ett, sier hun fornøyd, og ser
ut av stuevinduet fra leiligheten i femte
etasje. Et par hundre meter borte ser hun
Sunnaas Askim, der hun har vært flere
ganger.
Enkelt og praktisk
Men det er ikke bare Sunnaas som er i
rullestolavstand. Etter å ha rullet bort
til heisen, tar hun den ned til kjelleren,
skifter til en uterullestol, og ruller rett ut
i Askim sentrum med rullestolavstand til
alt. Butikker, kino, bibliotek, tog, bank,
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kultur, grønne lunger, i det hele tatt…
Skal hun lenger, står bilen parkert i
kjelleren. Snømåking er en saga blott,
hagen på Brandbu er byttet ut med en
stor vestvendt terrasse, ingen tvil om at
livet er blitt enklere.
En universelt utformet leilighet
– Jeg har vært delaktig hele veien. Har
vært min egen byggeleder. Har hatt tre
møter med arkitekt og entreprenør.
Ett møte med elektro- og områdekontrollansvarlig. Vært aktiv og fulgt
med i planleggingsprosessen, og fulgt
opp tegningene mine når byggeprosessen var i gang. Og så var jeg så «heldig»
å være på Sunnaas Askim de seks siste
ukene når det var innspurt på selve
byggingen. Fikk ting inkorporert.
Brede skyvedører med motor, har en
områdekontroll som åpner både dører
og vinduer, et funksjonelt kjøkken,
forseringsbryter til ventilatoren, har fått
fantastisk hjelp av dem som leverer hev/
senk på kjøkkenet, og til sammen har
det blitt en universelt utformet leilighet
jeg kan bo i mange år fremover, sier hun
fornøyd.
Motstand fra Husbanken
Det har ikke kommet av seg selv, naturligvis
har hun møtt motstand. Kontakten
med Husbanken kommunalt har vært

stolavstand!
vanskelig. Hun har fått blankt nei på alle
forespørsler om tilskudd når det gjelder
utgifter relatert til funksjonshemningen.
Ombyggingen kostet 177 000 kroner,
og hun søkte om 50 000 kroner i tilskuddslån uten å få én krone. Hun lot
seg ikke knekke, og tok opp lån. Det skal
gå, det viktigste er at hun har klart det
hun bestemte seg for og at hun har fått et
enklere liv.
Fått mer overskudd
– Det er jo mitt hjem, så det er klart jeg
vil bestemme hvordan jeg vil ha det, sier

Vibeke. Livet i den nye leiligheten har gitt
henne mer overskudd. Ting er enklere,
ansvaret for en del av det praktiske tynger
ikke slik som når man har hus, og hun
merker det fysisk. Hun har sluttet å sove
middag, hun orker mer. Og hun har fått
rommelig plass. Hun har to barn og seks
barnebarn, og god plass til besøk. Hun
ser smilende og fornøyd rundt seg. Hun
har fått det slik hun tenkte seg det kunne
bli i en rullestolvennlig leilighet. Det var
verdt å engasjere seg, ta tak og bry seg.
Nettopp derfor!

FAKTA
Navn:

Vibeke Aars-Nicolaysen

Diagnose:

Fikk diagnosen
Limb-Girdle i 1987

Bosted:

Lysverkergården i
Askim sentrum

Bakgrunn: Flyttet alene fra hus til
leilighet
Sak:

Hvordan tilrettelegge
en ny leilighet?

«

Jeg er
så fornøyd!
Hele leiligheten min
er tegnet om til
mitt bruk.
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Nytt Fra FFM

Takk for gaver
Foreningen mottok i 2011 gaver på
til sammen kr 8 120,-. Gavene er gitt
av enkeltpersoner, og en gave var
overskudd fra en klassefest.
• Forskningsfondet mottok i 2011 gaver
på til sammen kr 176 050,-.
• Frost-gruppen, Trondheim, valgte å gi
årets julegave til Forskningsfondet.
• Et medlem i foreningen overfører en
pengegave hver måned.
• To personer har gitt gaver til forskning
om ALS.

Minnegavene er øremerket til forskning om ALS og gitt til minne om:
Solveig Birkenes
Erik Allum
Steinar Vingsand
Gry Enger
Aase Lunde
Merethe Olsen
Jonas Byberg
Rønnaug Bakken
Asbjørn Sveinung Sjødin
Arvid
Aud Ruden Pettersen

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

Julebord i FFM Agder
45 medlemmer med familie fra FFM
Agder var samlet til julebord på
Rossfjord Strandhotel i Lyngdal
26. november. Hotellet serverte
som vanlig god og rikelig julemeny.
Festen startet tidlig i år, for middagsbordet var dekket allerede kl. 1700. Hans
Egil Rødland spilte trekkspill til sangene,
og praten gikk livlig mens ribbe, surkål og
pinnekjøtt ble fortært.
Klokken 1900 var det samling i foredragssalen, der Tone Ingeborg Torp fortale om
prosjektet «Bare pisspreik». Prosjektet
handler om muskelsykes problemer med
å late vannet, og er etter hvert godt kjent
i foreningen, men for mange av de lokale
medlemmene var prosjektet en nyhet.
Etter Tones innlegg orienterte Tore Kjell
Fløystad om Samhandlingsreformen, som
gradvis gjennomføres fra 01.01.12.

Landsmøte
2012
FFM avholder Landsmøte 2012
på Clarion Hotell Oslo Airport,
Gardermoen 12.–13. mai 2012
Program Lørdag: LM
1000–1300
Lunsj 1300–1400
Kurs 1430–1800
Program Søndag: Kurs
Påmeldingsfrist:

0900–1300

15. mars 2012,
se www.ffm.no
for mer info og
påmeldingsskjema.

FFMs
skrapelotteri
TIL AKTIV UKE
Hoved- og støttemedlemmer i FFM
vil i slutten av juni motta en forsendelse med skrapelodd.

Det er en stor reform, og vi er redd det
blir ytterligere byråkrati innen helsevesenet og lite penger å spare for samfunnet.
Kvelden ble avsluttet med kaffe og
småkaker i salongen. Vi fikk uventet
besøk av to underholdere fra Rogaland
som var på hotellet, og det skapte stor
applaus. Videre hadde vi allsang, konkurranser for store og små, et stort lotteri og
besøk av julenissen, før Tonny Fløystad
kunne takke for fremmøtet og ønske alle
god tur hjem.

Vi håper at dere også i år ønsker å
støtte foreningens arbeid ved å selge
disse loddene eller eventuelt kjøpe dem
selv. Foreningen baserer i hovedsak sin
virksomhet på medlemskontingent og
offentlige tilskudd.
Offentlige tilskudd gis i stor grad i form
av øremerkede midler, til prosjekter,
likemannsarbeid eller voksenopplæring
(kurs). Det er derfor begrenset hva vi
har av «frie» midler som kan brukes til
medlemsrettet aktivitet.
De inntekter vi får fra et landsomfattende lotteri er derfor et svært kjærkomment tilskudd som kan brukes til å øke
vår aktivitet til medlemmenes beste.
Reservasjon mot loddsalg
Det er ikke alle som har anledning til
eller ønsker å være med på loddsalget, og
det er full forståelse for dette i FFM.
Ved ønske om å reservere seg fra loddsalg, send beskjed om dette på epost
innen 10. april til unni.tangerud@ffm.no
(man trenger kun å reservere seg en gang
for å slippe å få tilsendt lodd).

18

MUSKELNYTT: nr. 1 – 2012

Julesamling i FFM Buskerud
Julesamlingene våre har blitt en
tradisjon for mange. Første søndag i
advent, hvert eneste år, samles vi på
Lampeland hotell i Numedal til god
mat og hyggelig samvær.
Tekst: Gro Wold Kristiansen
I år markerte vi også at det er 15 år siden
vi startet opp som selvstendig forening.
Vår leder sentralt, Arne Vogt, var til
stede, og det satte vi stor pris på.

med varme og kalde retter, et stort
dessertbord - og ost og kjeks for dem
som hadde plass til det.

Grunderkurs del 2
Tid: 7.–10. juni
Deltakeravgift: Kr 600,-

Ei lita jente kom bort til meg da julebordet var slutt og takket høflig for seg. «Jeg
har hatt det så moro her hos dere!» sa
hun med et stort smil før hun forsvant
ut døra. DET var en hyggelig tilbakemelding å få!

Søknadskurs Skype
Tid: 23. mai. Kl. 19.30.

Å leve med assistanse i hverdagen
Tid: 2.–4. november
Deltakeravgift: Kr 600,-

Det aller viktigste på et julebord er nok
likevel maten. Og Lampeland skuffet ikke
denne gang heller! En rikholdig buffet

Fagligkurs for likemenn
Tid: 2.–4. november.

FFM Buskeruds planer for 2012

Tekst: Gro Wold Kristiansen
26. april blir det fagkveld om bolig. Vi får
besøk fra Husbanken og fra Hjelpemiddelsentralen.
I september planlegger vi fagkveld om
aktiviteter i dagliglivet, og i oktober blir
det enda en fagkveld med tema: Ut på

tur. Smarte reisetips og forhåpentligvis
inspirasjon til å reise i inn- og utland.
Med forbehold om årsmøtets godkjenning blir det også i 2012 tur til Tenerife
i november.
Mer informasjon sendes våre medlemmer etter hvert.
Styret mottar gjerne forslag til temaer
for våre fagkvelder, har du ønsker eller
tips kontakt oss på vår e-postadresse:
buskerud@ffm.no

Brysomme glidelåser
Min erfaring er at det kan være vanskelig å få kjøpt klær som er funksjonelle og lette å få av og på. Jeg har lett
lenge for å finne ei varm dunjakke som
er forholdvis lett å få på.
Tekst: Eldbjørg Raaen, FFM Buskerud
Alle jeg har prøvd har hatt glidelås.
Den har vært tung å dra opp, og er gjerne
ikke toveis. Det er ubehagelig å sitte med
glidelåsen dratt igjen helt ned.
Løsningen var å klippe ut hele glidelåsen.
Det gikk fint, den var av plast. Jeg klipte

Familiuka 2012
Tid: 7.–14. juli
Deltakeravgift: kr 2500,- for voksne,
kr 1500,- for barn, barn under 3 år
gratis.
Grunderkurs del 1
Tid: 20.–23. september
Deltakeravgift: Kr 600,-

Programmet for julesamlingen er tradisjonelt. Det blir ingen julesamling uten
sang, konkurranser og utlodning. Og
nissebesøk. Til barnas store fryd kom
Nissen i år også!

Vi avholder årsmøte 15. mars. Etter
årsmøtet får vi besøk av «Enklere
Liv», de vil presentere noen av sine
produkter for oss.

Årets likemannskurs

så nær sømmen
som mulig, og det
ble bare en tynn
plaststripe igjen.
«Duffelcoatknapper» kjøpte jeg
på Stoff og Stil.
De koster kr 35,- per stk. Jeg bestilte på
internett, og fikk dem i løpet av ei uke.
Det var ikke vanskelig å sy på «knappene», det var bare å være litt nøyaktig. Jeg
sydde på et ullbånd på den ene sida for å
få jakka tettest mulig. Båndet kjøpte jeg
og på Stoff og Stil.

Alle kursene vil foregå på Park Inn
Gardermoen, med unntak av
Familieuka 2012.
Mer info vil komme på ffm.no og
i Muskelnytt. Ta kontakt med
ffm@ffm.no for påmelding.

FFMU vil starte
fylkesforeninger!
Styret i FFMU v/styremedlem Karen Elise
Hauge har i februar sendt ut et brev til
fylkesforeningene, der de ber om hjelp
til å starte fylkesforeninger for ungdommer. Se faksimile av brevet! Et spennende
initiativ – som vil styrke FFM på lang sikt!

Foreningen For Musk

elsykes Ungdom

Til fylkeslaget.
FFMU har nå startet
på et nytt år og har beste
en plan vi lenge har tenkt
mt
på. Nå ønsker vi å få oss for å forsøke å realisere
ungdommen rundt i fylke
ne, og av den grunn tarstartet opp med lokallag for
vi kontakt med dere.
Ettersom noen av oss
til å starte lokallag forhar fått tilbakemeldinger og spørsmål om
ungd
vi kan hjelpe
omm
ene,
lurer vi
hjelpe FFMU med dette
arbeidet? Vi ønsker åpå om dere kan tenke dere å
dem mer aktive både
engasjere ungd
ungdom å møte likes lokalt og regionalt. Vi mener også at detommen og få
inned
er
viktig for
e som vet hva det
tillegg kan vi snakke
sammen og hjelpe hveradreier seg om å være muskelsyk. I
møter i hverdagen som
ndre med de utfor
økonomiske midler/til muskelsyke. Den hjelpen vi ber om vil dringene vi
dreie seg om
vi ikke velger å dra ut skudd og eventuelt lokaler til sosiale aktiv
kontaktinformasjon på et sted. Vi håper også at dere kan hjelp iteter, dersom
e oss
deres unge medlemm
er dersom dere har det.med
Vi håper at det er mang
på arrangementer i regi e unge i de ulike fylkene som kan tenke
seg å bli med
av
lokallagene til FFM
vi f. eks. får i gang en
pizzakveld, filmkveld U. I første omgang tenker vi at
forhåpentligvis får ungd
eller lignende. Etter hvert
som vi
jo være naturlig at de ommene til å komme på våre arrangeme
får lov til å komme med
nter,
videre.
ønsker om hva vi skal så vil det
gjøre
Håper dere vil hjelpe
oss med dette, da dette
nå og muligens øke inter
vil styrke foreningen
essen for fylkeslagene
slik den er
for fremtiden.
Med vennlig hilsen styre
tlf 90 12 22 51 Mail: t FFMU v/ styremedlem Karen Elise
ffmu@ffm.no
Hauge.
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Nestleder: Gustav Granheim
Er styrets nest eldste med sine 33 år. Fikk
diagnosen CMT type 1 A i 2004, og har
vært medlem i FFM kun noen få år, det
siste som 3. styremedlem i FFMU. Bor i
Hunndalen rett ved Gjøvik og har studert
for å bli Grafisk ingeniør og Macdesigner.
Er nå uføretrygdet, men har arbeidspraksis
i en bedrift for å kartlegge restarbeidsevne.
Av saker og situasjoner som opptar er det
helsereiser, sosialrettet ungdomsabeid og
det å sitte mellom barken og veden og det
å være en minoritet i en minoritet som
engasjerer mest. Som muskelsyk kan man
ha sammensatte hindringer, som gjør hverdagen enda mer vanskelig. Som hørsels- og
funksjonshemmet, funksjonshemmet og
20
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Økonomiansvarlig: Elisabeth Karlsen
Er 27 år, kommer fra Nesodden, men
bor på Rælingen med samboeren sin,
Daniel. Hun er utdannet apotektekniker
og medisinsk sekretær. Jobber nå på
Plastikkirurgisk sengepost, Rikshospitalet.
Fritiden sin bruker hun sammen med
Daniel, familie og venner. Hun liker godt
å reise, shoppe, kafébesøk, matlaging og
interiør. Elisabeth har diagnosen, Charcot
Marie Tooth (CMT, type 1A). Hun har
vært med i styret til FFMU i litt over ett
år, og er økonomiansvarlig. Året har vært
spennende og lærerikt! Hun brenner for
arbeid og utdanning for funksjonshemmede og retten til et aktivt liv selv om en
har en funksjonshemning.
1. styremedlem: Martine S. Eikeset
Er 25 år og kommer fra Bergen. Har
muskelsykdommen Mini Core Disease,
som fører til generell svekkelse av
muskulaturen i hele kroppen. Hun flyttet
til Oslo for å studere, og går nå første året
på ergoterapistudiet i HiOA. Trives veldig
godt på det studiet, og får stadig vite om
steder hun kan tenke seg å jobbe etter endt
utdanning. Før hun begynte på studiet
jobbet reiste hun en del. Hun liker godt å
være aktiv, og danser swing 1-2 kvelder i
uken, noe hun synes er utrolig kjekt. Har
stor interesse for teater, og drev før med
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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. Gustav
synes foreningsarbeid er spennende og
givende. Man lærer stadig noe nytt, og
blir kjent med mange mennesker. Det er
utrolig befriende å kunne være seg selv
uten å føle seg rar. Foreningsarbeid har gitt
ham flere nye vennskap, noe som har gitt
betydelig økt livskvalitet.
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Leder: Lin Christine Solberg
Er ei jente på 24 år som for tiden tar bachelor i sosialt arbeid på Lillehammer. Der
bor hun sammen med kjæresten sin. På
fritiden liker hun å finne på ting med venner, gå på ski, kjøre sitski, ri, dykke, hoppe
i fallskjerm – alt som kan få blodpumpa
til å banke litt hardere enn å sitte i sofaen
og se på film. Lin synes foreningsarbeid
er spennende fordi man møter så mange
forskjellige mennesker, som har én ting til
felles. Hun synes det er givende å utveksle
råd og tips med mennesker i lignende
situasjoner som en selv. Det er også deilig
å ha en gruppe mennesker rundt seg hvor
man rett og slett kan være seg selv! Det blir
unødvendig å konsentrere seg om å gå rett
og ikke snuble, og det er helt greit å bruke
rullestol som avlastning når man føler for
det. Folk forstår! Hun synes det er viktig å
fokusere på det positive. Man kan faktisk
få til det meste om man er motivert til det.
Litt tilrettelegging her og der, så ordner
det meste seg! En av hjertesakene hennes
er at ALLE skal ha rett til et fritidsliv, også
etter at man har fylt 26 år og ikke lenger
har krav på fritidshjelpemidler. Aktivitet er
viktig for alle, gående eller sittende!
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dette, både på og bak scenen. Nå prøver
hun bare å se så mye som mulig.
Har hatt små verv på skolen, og jobbet to
år i organisasjonen til SOS Barnebyer. Hun
gleder seg til å sitte som styremedlem i
FFMU, og tror det kan bli både interessant
og lærerikt. Hun er veldig motivert til å
gjøre en god jobb.
2. styremedlem: Lene Henriksen
Er 35 år. Hun er hjemmeværende, men
nokså aktiv likevel. Har to sønner,
Benjamin som snart blir 13 år og Marius
som blir 17 år til sommeren. Hun driver
med foreningsarbeid og har vært i
ungdomsstyret i flere år i forskjellige verv.
Dette er hennes siste år og det skal hun
nyte siden hun er så heldig å fremdeles få
være ungdom!
3. styremedlem: Karen Elise Hauge
Er 32 år og bor i Tønsberg. Har dystrofia
myontonica. Er utdannet helsesekretær,
men er uføretrygdet nå. Prøver å få seg
en deltidsjobb. Hun har vært medlem i
foreninga en del år, og ønsker nå å være
med og jobbe for å få i gang flere nyttige
kurs for oss unge.
Vara: Marius Fagernes Rise
Er 21 år og bor i Holter i Nannestad.
Han har diagnosen CMT. Av hobbyer er
det viktigste musikk, spill og trening og
han liker å se gode filmer. Han jobber hos
Mobile avd. Jessheim. Målet hans er å
holde seg i god form.
Valgkomitéen:
Leder: Jørgen Henriksen
Medlem: Pernille Reite Stadsnes
Varamedlem: Kjell A. Sæther

Kurshelg for FFMU
Helgen 18.–20. november arrangerte
FFMU årsmøte. Denne gang kombinerte vi det også med kurs. Sex og
samliv var tema for kurset, og dette
var del 2, siden vårt forrige kurs
i 2010 ble amputert som følge av
askeskyer fra Island. Helgen foregikk
på Comfort Hotel Runway på
Gardermoen.
Tekst: Gustav Granheim
Foto: Tore Græsdal og Lin Christine
Solberg
Styret brukte mye tid og energi på å
spikre et godt program i forkant, samt
være ute i god tid. Det var gledelig å
se at kurset ble fulltegnet, hvorav flere
fjes var nye.

Medlem: Pernille Reite Stadsnes
Varamedlem: Kjell A. Sæther
Lørdag morgen startet kurset. Først ut
var Lene Henriksen, som fortalte om det
å få barn til tross for en arvelig sykdom.
Deretter fikk vi besøk av SUSS, som
snakket om ungdomshelse, sex og
kjønnssykdommer. Sexolog Henning
Storvand fra Sunnaas sykehus snakket
om arv og seksuelle hjelpemidler og
medikamenter til bruk for mennesker
med ulike funksjonshindringer. Til slutt,
før vi gikk til middag, viste Picomed
frem noen spisehjelpemidler og en
robotarm.

Etter middagen viste Tore Aasheim fra
Cupido det nyeste innen sexleketøy, og
vi fikk en artig time med litt mindre formelt snakk. Helsedepartementet sponset
oss med kondomer og glidemiddel, så
alle deltakere sto etter kurshelgen godt
rustet for det nye året.
Søndag var det gruppearbeid. Livsstilscoach Bjørg Alsaker dukket dessverre
ikke opp som avtalt grunnet sykdom, så
Lene Henriksen holdt et lite improvisert
foredrag. I tillegg fikk vi også mer tid til å
bli kjent før vi alle reiste hver til vårt etter
en lærerik og hyggelig helg på et hotell
med gode fasiliteter.

Årsmøtet ble avholdt fredag kveld.
Der ble følgende styre valgt inn:
Leder: Lin Christine Solberg
Nestleder: Gustav Granheim (nyvalgt)
Økonomiansvarlig: Elisabeth Karlsen
1. styremedlem: Martine Synnøve Eikeset
(nyvalgt)
2. styremedlem: Lene Henriksen
3. styremedlem: Karen Elise Hauge
(nyvalgt)
Vara: Marius Fagernes Rise (nyvalgt)
Valgkomitéen:
Leder: Jørgen Henriksen

Minneord om Sigbjørn Solberg som døde
9. desember 2011, nær 21 år gammel.
Sigbjørn var en smilende gutt med
godt humør og mye glede. Han
hadde alltid en spøk eller gåte på lur,
og deltok på det meste.
Tekst: FFMU
I foreningen bidro Sigbjørn med sin
positive holdning og sitt blide vesen.
Han var glad i å fly, og var titt og ofte
oppe i lufta som pilot. På Aktiv Uke
2011 med FFMU fikk han en luftetur i
helikopter – denne gang som passasjer.
Det syntes på hele gutten at dette var en
stor opplevelse. Han var også med på
båttur og deltok mye i den sosiale biten

med tv-spill og morsomheter med gamle
og nye venner.
Sigbjørn tok sertifikat, noe som var veldig
stas. Han fikk sin egen bil, som han kjørte
så ofte som mulig, også til og fra skolen.
Han kjørte også selv ned til Arendal hvor
Aktiv Uke 2011 foregikk. I tillegg var
Sigbjørn også aktiv på biski og likte fart
og spenning.
Vi har forstått at foreningen har hatt stor
betydning i Sigbjørns liv, og Sigbjørn har
også hatt stor betydning i vår forening.
Det har vært en glede å bli kjent med
Sigbjørn, og vi i FFMU vil takke for at
vi fikk lov til å være en del av livet hans.
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Våre tanker går til familien, som har mistet
en flott, ung mann. Hvil i fred, Sigbjørn.
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Karen Elise Hauge:

Alene på «all inclusive» i Egypt
Jeg reiste alene
til Egypt en uke i
oktober. Jeg var
ganske spent før
reisen, men var
helt trygg på at
det ville gå bra,
og gledet meg
mest til en uke
i varmen.
Tekst: Karen Elise Hauge
Reisemålet var Sharm el Sheikh, og jeg
bodde på et stort resortsenter som heter
Sea Group. Det består av tre hoteller, alle
med diverse restauranter og eget basseng.
Ettersom dette er et all inclusive-resort
kunne vi benytte oss av alle fasiliteter
på alle de tre hotellene gratis. Det var
treningssenter, spa, tennisbane, bordtennisbord, utendørs sjakkbrett og mye
annet. Dersom jeg ønsket behandlinger
på spa, måtte det betales ekstra. Anlegget
var vakkert beplantet og velholdt. Det
var steinbelagte stier på hele området.
Greit med rullestol
Jeg reiste uten rullestol denne gangen,
men det hadde ikke vært noe problem å
komme seg rundt på området med rul-
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lestol. Det eneste er at stranden sikkert
er litt vanskelig å komme seg rundt på
da hjulene synker ned i sanden. Men det
var store bassengområder, så om du tar
til takke med å bade der, burde det ikke
være noen problemer.
Spennende utflukter
Jeg var på to utflukter, en med båt der
bunnen var av glass slik at vi så alle korallrev og flotte fisker i alle mulige farger.
De fiskene svømte forresten rundt føttene mine i 5 cm avstand hver gang jeg
vasset i sjøen ved stranden. Utrolig vakkert! Som å vasse i et saltvannsakvarium.
Og litt skummelt de gangene de kom litt
for nær. Den andre utflukten var med en
dykkerbåt. Der kunne jeg få opplæring i
dykking og dykke med instruktør, eller
jeg kunne bade eller snorkle. De hadde
utstyr på båten til utlån. Det var en jente
i rullestol ombord på en lignende båt,
så det burde ikke være noe problem å få
være med på tur selv om du sitter i stol.
Spiste på hotellområdet
Ettersom jeg reiste alene og bodde på all
inclusive synes jeg det var sikrest og mest
praktisk å spise alle måltidene på hotellområdet. De serverte buffét i restauranten til frokost, lunch og middag, lunch ble

også servert ved bassenget. Vi kunne til
nesten alle døgnets tider forsyne oss av
juice, mineralvann, vann og alle lokale
alkoholholdige drikkevarer.
Savnet ingenting
Det var butikker på området der de
solgte alt vi trengte, snorklingsutstyr,
badesko, snacks, postkort, klær, souvenirer
og småting. Det var apotek på to av de
tre hotellene, og det var minibank på to
av hotellene. Det var også gullsmeder,
vekslingskontor og andre butikker.
Jeg fikk tak i alt jeg trengte innenfor
små avtander, og savnet ingenting på
området.
Vil gjerne tilbake
Temperaturen lå på 35–40 grader i
luften, og det var vel varmt, men jeg
tåler heldigvis varmen veldig godt.
Jeg drømmer om å reise tilbake til
samme sted. Reiseselskapet var Detur,
som for første gang arrangerte reiser til
Egypt. Vi fikk god informasjon og hjelp
på flyet ned. Jeg kan anbefale Sea group
resort på det varmeste. Jeg bodde på Sea
Life, det var nok det fineste og letteste
området å komme seg rundt på.

Nytt Fra NMK

NMKs tilbud i 2012
NMK kan tilby to forskjellige typer
opphold:
• Utredningsopphold
• Nevromuskulær bevegelsesterapi

Bård Løken © Destinasjon Tromsø

Nevromuskulært kompetansesenter
(NMK) er et nasjonalt kompetansesenter for diagnostikk, behandling
og informasjon om nevromuskulære
sykdommer og ble opprettet i 1994.
NMK er integrert og organisert
tverrfaglig i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF (UNN) i Tromsø.
I 2010 gjennomførte NMK en brukerundersøkelse der det blant annet kom
fram at brukerne av NMK ønsker å være
mer delaktig i å planlegge oppholdet sitt,
og som en følge av dette har NMK gjort
noen endringer for å bedre kunne imøtekomme brukernes ønsker.
NMK i Tromsø vil i 2012 samle behandlingene av NMK-pasienter til 6 avsatte
uker i løpet av året, 3 i løpet av vårsemesteret og 3 i løpet av høstsemesteret.
Dette gjøres for å kunne planlegge og
legge til rette for et best mulig opphold
for brukerne av NMK. Det tverrfaglige
samarbeidet er en av styrkene ved NMK,
men for å få dette til å fungere forutsettes
det at oppholdet planlegges nøye og i
god tid i forveien. I utgangspunktet vil
ikke alle brukerne av NMK bli satt opp
til konsultasjon med alle faggruppene,
men hvis man ønsker det kan NMK sette
opp timer med for eksempel sosionom
eller ernæringsfysiolog. Det forutsetter
at man gir beskjed i god tid i forveien,
slik at NMK rekker å henvise og koordinere dette i forhold til ditt opphold og
timeplan.

Under et utredningsopphold er målet å
finne en diagnose. Pasienten blir vurdert
av overlege og fysioterapeut, og det kan
det være aktuelt å utføre muskelbiopsi,
EMG/nevrografi, hudbiopsi, nervebiopsi,
termotest, billeddiagnostikk (MR),
undersøkelse av hjerte/lungefunksjon,
genetisk utredning og veiledning og evt.
mitokondriefunksjonsundersøkelse.
Et utredningsopphold kan være på 2
eller 5 dager, og behovet vil bli vurdert
av overlege ved NMK etter henvisning.
Nevromuskulær bevegelsesterapi er
individuell fysioterapi hvor mekanikk,
muskelressurser og nevromuskulær
aktivering av bevegelsesmønsteret sees
i sammenheng for å skape mest mulig
effektiv bevegelse. Behandlingen er
basert på Bobatkonseptet, og utføres av
fysioterapeuter med spesialkompetanse
på nevromuskulære sykdommer. Vårt
tilbud i nevromuskulær bevegelsesterapi
vil vare i 14 dager og vil inneholde
individuelle timer og fellestrening i
oppvarmet svømmebasseng.

I løpet av høsten har NMK omstrukturert nettsidene, her finner du blant annet
informasjon om det tilbudet som gis ved
senteret, informasjon om behandling
og diagnostikk og aktuelle saker som
omhandler vårt fagfelt. Blant annet har
overlege Christoph Wahl laget en informasjonsartikkel om narkose og risikoen
for komplikasjoner for personer med
muskelsykdom, som du finner på våre
nettsider www.unn.no/nmk. Omstruktureringen er et ledd i NMKs mål om å
yte helhetlig behandling i et livsløpsperspektiv, yte god service og være
tilgjengelig for brukerne, pårørende,
helsepersonell på alle nivåer og myndighetene. Hvis det er noe du lurer på, er
det bare å ta kontakt:
Nevromuskulært Kompetansesenter
Nevrologisk og Nevrofysiologisk
avdeling Universitetssykehuset
Nord-Norge, Postboks 33 Langnes,
9038 Tromsø
Tlf.: 77 62 72 17
E-post: nmk@unn.no www.unn.no/nmk

Den tverrfaglige
organiseringen ved NMK

For å komme til et opphold
ved NMK må man henvises.
For utredningsopphold
må man henvises av
lege(fortrinnsvis
nevrolog), mens til
nevromuskulær
bevegelsesterapi kan
man enten henvises
av lege eller
fysioterapeut.
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«Eria Resort» på Kreta:

Rullestolbrukarar
treng også ferie…
Det er sundag morgon, og alle bebuarane på «Eria Resort» sit ute ved bassenget og kosar seg med frukosten,
som dei har henta ved den smakfulle
frukostbufeen.
Tekst og foto: Halldis Aalvik Thune
Her er det mykje godt å velja mellom, og
serleg freistar fatet med frukt i alle fargar
og den gode youghurten Kreta er kjend
for. Nokre treng hjelp til både å forsyna
seg og til å eta, men det ser ikkje ut til å
leggje nokon stor dempar på humøret.
Her er det feriestemning og glede over å
få oppleva noko nytt under solvarm himmel, langt ifrå det daglege kvardagslivet i
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Noreg. Me treng alle å koma bort for
å «lada opp batteria» som det heiter,
og ikkje minst rullestolbrukarane og
familiane deira.
Ein feriestad for muskelsjuke
Når ein som er funksjonshemma og
rullestolbrukar skal på ferie må alt fungere like godt som heime i det daglege,
slik at både den funksjonshemma og
familiemedlemene får alt tilrettelagt
etter sine behov. Det går som regel greit
å koma seg til flyplassen, for dit kjem
dei med hjelpemidlane dei brukar i det
daglege. Flyreisa går og som regel greit,
men korleis er det når ein landar på
flyplassen nær reisemålet? Korleis koma

seg til bustaden? Dermed er den første
hindringa ei utfordring som avgrensar
dei vala ein har når det gjeld reisemål.
Desto betre er det når ein oppdagar at det
finst reisemål som har løyst denne hindringa ved at dei hentar ein på flyplassen.
Eit slikt reisemål er på Kreta. Hit reiser
ein med fly til Chania, og etter ein times
biltur er ein i Maleme, der «Eria Resort»
ligg.
«Eria Resort»
«Eria Resort» er eit 4-stjerners hotell, der
dei gjer sitt beste for å tilfredsstilla alle
behov gjester med funksjonshemningar
har. Både roma og bada er fullt ut tilrettelagte med ekstra utstyr og hjelpemidlar.

Unnii og
Unn
og Knut
Knut.

Dessutan er det tilbod om omsorgstenester, minibuss som tek 3–4 rullestolar, og
eit variert turopplegg. Dei elleve dobbeltromma og to suitene er fullt utstyrt med
elektrisk regulerbare senger, satellitt-TV,
telefon, internettkontakt, radio, sikkerhetsoppbevaring, minibar, hårtørker og
tryggheitsalarm. Baderomma er tilpassa
rullestolbrukarar, og resepsjonen open
heile døgeret.
Hotellet har restaurant og svømmebasseng som har lett tilgang med
badestol. Det er heis i hotellet, og det
ligg utruleg fint til i landskapet. Det er
også eit godt tilbud med fullt utstyrt
treningsrom m.m. og tilgang til lege,
fysioterapeut og massør mot betaling.
Dessutan har dei forskjellig utstyr for
funksjonshemma, som ein kan leige, slik
som elektrisk rullestol.
Unni og Knut frå Gjøvik
Då eg reiste til Kreta for å skriva om
«Eria Resort», vart eg gledeleg overraska då dei første eg møtte var eit svært
hyggeleg norsk ektepar, Unni og Knut
Linnerud frå Gjøvik. Unni har hatt muskelsjukdom i fleire år sidan ho var ung,
og er avhengig av rullestol. Dei har vore
fleire andre stader som og har vore tilrettelagt for funksjonshemma, men dette
er den staden dei har lika seg best. Ein av
grunnane er at «Eria Resort» ligg nydeleg
til med utsikt frå uteplassen ved svømmebasenget mot fine olivenlundar med
eit og anna hus innimellom. Her andar
alt av fred og ro, og frå romet har dei
vidt utsyn over Middelhavet, som berre
ligg 10 minutt unda med den elektriske
rullestolen. Men svømmebassenget på
«Eria Resort» er også fint, og det er lett å
koma seg uti med badestolen. Dei likar å
finna ein uterestaurant langs stranda når
dei skal innta lunsjen. Frukostbuffé er
inkludert i opphaldet, men buffemiddagen må dei betala ekstra for.

Ein halv time til Chania
Alle er så hyggelege både her på «Eria
Resort» og ellers i Hellas, opplever dei.
Betjeningen skaffar alt dei måtte ha bruk
for av ekstra utstyr, slik at opphaldet skal
verta så trivleg som mogeleg, både for
den funksjonshemma og dei som er med
under ferieopphaldet. Det vert lagt opp
bussturar i området, og ein tur til Chania
vil dei fleste ynskje seg, for å oppleve meir
av det greske folkelivet. Chania ligg ein
halv time unda med bil, og er ein svært
trivleg by med eit havneområde som er
lett å «rusle» ikring i med rullestol også.
Ta kontakt med hotellet
Unni las om «Eria Resort» på nettsida til
Foreningen For Muskelsjuke først. Aud
Jorun Løvhaug som også er rullestolbrukar som dei kjenner godt, fortalde dei om
hotellet. Ho hadde alt vore der, og var så
fornøgd med opphaldet at ho tilrådde dei
på det sterkaste å reisa dit. Eit råd som
dei fylgde, og som dei ikkje har angra
på, var å ta kontakt med dagleg leiar ved
«Eria Resort», pr e-post. Her har alt vore
tilrettelagt på beste måte, frå dei vart
henta på flyplassen, avsluttar dei båe.
Emma og Larry frå Wales
Det er eit fantastisk ver med sol, lett
bris og god temperatur under opphaldet
midt i september. Gjestene er frå mange
land, og eg kjem i prat med eit hyggeleg
ektepar frå Wales, Emma og Larry Simmons. Dei er her for første gong og kan
ikkje få fullrost hotellet, serleg den godt
skjerma og trivlege uteplassen ved bassenget der alle måltider vert inntekne.
Larry har leigd seg rullator, og det var
kjekt, for då slapp han ta med seg den
han brukar heime, noko som gjorde reisa
enklare. Han har gode vener i Norge og
har reist svært mange stader der, han og
kona snakkar til og med litt norsk. Dei er
svært nøgde med opphaldet her, og vil
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tilrå «Eria Resort» på det sterkaste.
Dei har halvpensjon med frukost og
middag, og ellers kan dei få kjøpt seg det
dei ynskjer til lunsj på hotellet, om dei
ikkje tek seg ein tur ned til stranda og
reasturantane der. Larry slit med den eine
foten, så det er lettvindt å få alt dei treng
her. Dei må og fortelja meg kor viktig det
er at alt «stemmer med kartet» når dei
skal ut å reise.
Kontakt Unni og Knut!
Då eg reiste til Kreta i midten av september, var det utruleg varmt og fint der,
men sidan det på Kreta stort sett er ein
liten bris heile tida, så kjendest varmen
berre god ut. Unni og Knut Linnerud
frå Gjøvik likar å sitja i den gode solvarmen på Kreta, og dei er brune og fine
etter snart 14 dagar her. Dei har vore
fleire gonger inn til Chania. Unni og
Knut har og vore andre stader som har
vore tilrettelagt for funksjonshemma,
men dette er den beste staden dei har
vore på, slår Unni fast. Difor vil gjerne
Unni fortelja andre rullestolbrukarar om
korleis det har vore å feriera på «Eria
Resort», slik at andre og kan få hug til å
reisa dit. For det er vel slik at ein kjenner
seg tryggare på å reise til ein stad når ein
har fått opplysningar frå nokon som her
vore der sjølve.
Difor kan den som ynskjer det skriva til
Unni si e-post adresse: knutlinn@online.
no og så vil ho svara og gje dei telefonr.
sitt og kva tid dei kan ringje til henne.
Det må vel vera det beste vitnemålet
Unni kan gje til «Eria Resort» og ferieopphaldet der. Eg vil samstundes ynskje
alle ein god ferie når draumen om å få
reise dit måtte gå i oppfylling.
www.eria-resort.gr
E-post: info@eria-resort.gr
Tlf. +30 28 21 06 27 90
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Fikk støtte fra Erik Allums Legat:

Hurra, nå kan vi også
bade og fange krabber!
Familien Røttingen er en familie på
7 personer som bor på Lepsøy i Os i
Hordaland. De har to biologiske sønner
på 6 år og 9 år med Duchenne. I tillegg
er de fosterhjem for en gutt på 5 år med
den samme diagnosen.

Familien fikk i 2011 tildelt støtte fra Erik
Allums Legat til å utarbeide en gangsti
ned til badefjæra. Her gjengir vi noen
ord fra mor Heidi Røttingen, der hun
takker for støtten:

og det sosiale samholdet er svært viktig
for våre gutter. Om sommeren fikk vi
etter hvert en utfordring, da alle tilbringer mye tid ved sjøen. Veien ned til
badefjæra var ulendt og tidvis bratt, slik
at våre gutter ikke klarte komme seg ned
til badefjæra selv. I begynnelsen klarte
vi å bære dem, men etter hvert ble det
vanskeligere og medførte at de ikke har
kunnet gå til sjøen. De to eldste er nå
avhengig av trax for å bevege seg i ulendt
terreng utendørs, og det at de ikke har
kommet seg ned til badefjæra har vært
veldig sårt…

«Vi bor i en øygruppe hvor sjøen betyr
mye. I nærområdet der vi bor er det
mange barn som har det kjekt sammen,

Takket være støtte fra Erik Allums Legat
har vi nå fått utarbeidet en gangsti ned til
badefjæra. Utarbeidelsen av gangstien vil

Foto: Heidi Røttingen
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få stor betydning for våre gutter. På den
måten kan vi fremme guttenes mulighet
for mer sosial deltakelse i sommerhalvåret, og muligheten til fremdeles å
kunne oppleve gleden ved å være ved
sjøen, bade, fange krabber/reker etc.

«

Vi er utrolig
takknemlig for støtten
fra Erik Allums Legat,
som gjorde dette mulig.
Tusen takk!»

Nytt&Nyttig
Dobbelt diskriminert?
Gjennom prosjektet «Dobbelt
diskriminert? Å leve som lesbisk,
homofil, bifil eller transperson med
nedsatt funksjonsevne» ønsker FAFO
å undersøke om dette eventuelt
påvirker levekårene til den enkelte.

bifil, transperson eller skeiv, og samtidig
selv oppgir at de har eller får nedsatt
funksjonsevne i ulike situasjoner. Å ha
nedsatt funksjonsevne og samtidig tilhøre
LHBT-gruppene betyr å representere en
minoritet i minoriteten.

Personer med nedsatt funksjonsevne, og
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
(LHBT) kan oppleve diskriminering.
FAFO-prosjektet som er i startfasen skal
se nærmere på om personer som tilhører
begge gruppene samtidig opplever å være
dobbelt diskriminert, og hvordan det å
tilhøre målgruppen eventuelt påvirker
levekårene.

Store variasjoner
Nedsatt funksjonsevne er imidlertid ikke
én ting. Behovet for integrerende tiltak
vil derfor variere sterkt med hva slags
funksjonshemning det er snakk om. En
døv homofil møter for eksempel andre
utfordringer enn en homofil som sitter i
rullestol. Et overordnet mål i prosjektet
vil være å kartlegge gruppens ressurser.

Minoritet i minoriteten
Målgruppen for studien er personer som
selv oppfatter seg som lesbisk, homofil,

Kartlegger behov
Samtidig skal FAFO-forskerne prøve
å finne ut av på hvilke arenaer mål-

gruppen har særlige levekårsutfordringer,
og eventuelt er i stor risiko for å erfare
diskriminering. Resultatene i studien
vil dermed kunne indikere hvordan målgruppen oppfatter at samfunnet kan bidra
til å skape gode levekår for dem. I tillegg
vil den vise hvor de største behovene for
forbedringer i den offentlige politikken,
overfor målgruppen, er.
Finansiert av Bufdir
Ansvarlig for gjennomføring av FAFOprosjektet er forskerne Hilde Haualand og Arne Backer Grønningsæter.
Prosjektet er finansiert av midler fra
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir). Når studien er gjennomført vil
resultatene gjøres tilgengelig gjennom en
trykket FAFO-rapport, som legges ut for
gratis nedlasting fra www.fafo.no.

Prøve motorsykkel?

Drømmer du om å
kjøre motorsykkel?
Nå har du muligheten til
å prøve, uten å investere
i egen tilpasset sykkel.
Likevel MC Norge
har i ti år jobbet for
at også funksjonshemmede skal komme seg på
landeveien med kubikk
mellom beina. Nå har organisasjonen kjøpt en ny, trehjuls
motorsykkel som brukes til utlån og utprøving. Sykkelen
er bygget slik at førere med nedsatt førlighet i beina kan
kjøre den.
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Hotell Scandic vant pris
Hotell Scandic Oslo Airport vant Innovasjonsprisen 2011
for universell utforming i regi av Norsk Designråd.
Hotellet er brukt flere ganger av FFM, og var nominert i
kategorien møbel og interiør. – Scandic viser hvordan man
kan kombinere moderne arkitektur og design med universell
utforming, het det i juryens begrunnelse.
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Nytt&Nyttig
Dystroﬁa Myotonica – prosjekt i Buskerud
Habiliteringsavdelinga i Vestre Viken
HF har i flere år vært særlig opptatt
av å gi et godt tilbud til personer med
muskelsykdommer.
Gjennom Muskelklinikkene, som
avholdes ca. seks ganger i året, har det
tverrfaglige teamet blitt kjent med en del
av de utfordringer som påvirker hverdagen til personer med en muskelsykdom.
Teamet i Vestre Viken erfarer at det er
stort behov for mer kunnskap om de
ulike muskelsykdommene.
Ved hjelp av ekstra midler fra Helsedirektoratet har Habiliteringsavdelinga
i Vestre Viken nå fått mulighet til å
gjennomføre et forskningsprosjekt om
voksne med Dystrofia Myotonica (DM1).
Prosjektet skal utføres av det personalet
som normalt utgjør muskelklinikken.
Prosjektgruppen, som ledes av Gro

Solbakken, er opptatt av å lære mer
om hvordan ulike forhold ved denne
diagnosen påvirker dagliglivet. Gjennom
en noe mer omfattende utredning enn
det som normalt gjøres ved den årlige
kontrollen, søker prosjektgruppen å få et
mer helhetlig bilde av det å ha Dystrofia
Myotonica. Hensikten er å forstå denne
diagnose bedre og derigjennom bli rustet
til å anbefale mer målrettede tiltak.

fokuserer på effekten av ulike tiltak og
treningsopplegg, informasjon om dette
vil komme i løpet av neste år.
Om du har spørsmål om DM1 prosjektet
i Vestre Viken HF, eller ønsker å delta, ta
gjerne kontakt med Gro Solbakken.
Tlf. 32 24 57 55, eller e-post:
gro.solbakken@vestreviken.no

Erfaringene som samles gjennom prosjektet vil påvirke arbeidet ved avdelingen fremover og det skal komme andre til
gode gjennom publisering i fagtidskrifter
og i Muskelnytt.
Prosjektet skal starte opp nå i vinter og
personer med DM1 vil motta forespørsel
om deltakelse i løpet av vinteren, våren
og høsten 2012. Det er planlagt en del
2 av dette prosjektet som særlig skal

www.vestrevike
n.no

Lise Connellys snublehistorie
Endelig hadde jeg nådd mitt mål.
Sitskien var min, skulle brukes for alt
den var verdt og gjerne litt til. Etter
mange år med avslag fra NAV og
trygderetten fikk jeg til slutt støtte fra
privat legat til anskaffelse av en sitski.
Nå var det bare å kjøre på.
En deilig lørdag morgen var jeg klar for
innsats, med min assistent som ledsager.
Det ble arrangert skidag i Vassfjellet med
kurs i sitski. Alt var perfekt, og dagen
kunne ikke bli bedre. Med på følge var min
elskverdige familie, som var spent på å se
meg i bakken. Nå kunne også jeg være en
del av familiens vintersport og moro.

Landet på St. Olav …
Men etter to runder i bakken ble det
brått slutt. Krykkeskien fikk en vridning
og skar bakover, og før jeg viste ordet
av det lå jeg i bakken. Armen var vridd
bakover, og det gjorde infernalsk vondt.
Med mye hjelp og støtte fikk jeg meg
opp, armen var helt avkoblet og i feil
retning. Det var ingen tvil…, den var
brukket rett av. Det bar rett til «Skaden»
på St. Olav, hvor de tok veldig godt vare
på meg. Dog var uenigheten stor om det
måtte opereres eller ikke.
En lilla gips!
Etter to dager med mye smerte og like
mye morfin kom legene frem til at det

burde la seg behandle uten operasjon. Så
da var det bare å gipse i vei. En fin lilla gips!
Som jeg sikkert ikke synes er like fin etter
14 uker, men hvem vet? Så sesongen ble
kort, og jeg må nå vente helt til neste sesong.
Mine to eldste barn synes at jeg ikke skal
kjøre mer sitski, for det er for farlig.
Men det stopper ikke meg. Jeg er klar til
neste vinter.

Skolebygg utsatt igjen
Regjeringen har heller ikke i 2012 øremerket midler til oppgradering av eksisterende bygg til universelt utformet
standard. Det skjer trass i at Plan- og bygningsloven åpner for forskrifter med tidsfrister for oppgradering av
spesielle kategorier bygg, og at det flere ganger har vært sagt at skolebygg skulle ha førsteprioritet.
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Kurs på Frambu 21.–25. mai 2012
Duchennes og Beckers muskeldystroﬁ
– hva er det og hvordan leve med det?

Rullestolbruker
nektet adgang

Målgruppe er personer med Duchennes eller Beckers muskeldystrofi
og deres familie og tjenesteytere.

21 år gamle Frode Fyllingsnes ble
nektet adgang på utestedet Luux
i Bergen da han var ute sammen
med kamerater en fredag kveld i
høst.

Søknadsfrist: 22. mars 2012
Innhold og aktiviteter på kurset
Kursene på Frambu samler mennesker
fra hele landet som har til felles at noen
i deres familie har en sjelden tilstand.
Det gis tilbud om konsultasjoner, forelesninger, praktisk erfaringsutveksling
og temagrupper. På kursene møtes
mennesker i samme situasjon og
utveksler erfaringer.
Nettverkene som blir etablert på Frambu
har vist seg å være svært verdifulle for
mange familier. Barn med diagnose og
deres søsken får et pedagogisk tilbud i
Frambu barnehage og skole. Pedagogene
arbeider aktivt med å åpne for at det er
viktig å samtale om den sjeldne funksjonshemningen og de fleste barna finner
dette meningsfylt. På kveldstid organiseres aktiviteter tilpasset deltakerne.

Innhold
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og
andre aktiviteter vil vi fokusere på:
• medisinsk informasjon med vekt på
osteroidebehandling - operasjoner bruk av pustehjelpemidler som CPAP
og BiPAP - hjerte
• bruk av hjelpemidler i hverdagen
(også bil) og tilrettelegging av bolig
• fysisk aktivitet/tøyning i praksis
• veien mot eget hjem
• ytelser, tjenester og individuell plan
• arbeid
• fritidstilbud
• seksualitet
• å være forelder/re til barn med
diagnose – utfordringer i partnerskap
• TAKO – tannstilling, tyggetrening,
endring av munnhulen
Mer informasjon og påmeldingsskjema på: www.frambu.no

Vaktene oppgav som grunn at de ikke
kunne slippe inn en rullestolbruker
på grunn av brannforskriftene .
Eieren beklager, og har lovet å ta et
oppvaskmøte med dørvaktene, skriver
Bergens Tidende.

Jobben
tilrettelegges
Ni av ti som har behov for tilrettelegging på jobben på grunn av nedsatt
funksjonsevne eller fordi de har vært
langtidssykmeldte, opplever at de får
tilbud om tilrettelegging. Det viser en
undersøkelse fra Forskningsstiftelsen
Fafo.

FLEKSIBEL
BEKLEDNING FOR DET
NORDISKE KLIMAET

Verdens beste skole?
Vågå kommune i Oppland hadde som mål å bygge
verdens beste skole på Vågåmo med problemfri
tilgjengelighet for alle.
Kanskje representanter fra andre kommuner burde
ta seg en tur til Vågå og se hvordan de har løst det?

Regjeringen har besluttet å fase ut særfradragsordningen for
store sykdomsutgifter over tre år fra 2012.

Se den nye
kolleksjonen på
www.oytex.no

Fra nyttår ble ordningen stengt for helt nye brukere. I 2012 blir
utgifter til tannbehandling, transport og bolig tatt helt ut av
ordningen. Særfradragsordningen er skjønnspreget og lite forutsigbar for skatteyterne. Den innbærer at de med lavest inntekt ikke
får nyte godt av den. Den enkelte må også betale 72 prosent av
merkostnadene selv.

www.karlsens.no. Foto: Debrafoto

Vil fjerne særfradraget

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

T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no
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Foreningen for
Muskelsyke omfatter
følgende nevromuskulære sykdommer:
Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-girdle
(scapulopeoneal og scapulohumeral),
facioscapulo-humeral-type, congenitt
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi,
distal 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 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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Bli medlem i FFM!
Du får:
• Informasjon om muskelsykdommer
generelt og om din diagnose spesielt.
• Tidskriftet Muskelnytt med nyttig informasjon og foreningsstoff fire ganger i året.
• Tilbud om kurs, informasjonsmøter
og sosiale sammenkomster.
• Tilbud om å treffe andre i samme
situasjon.
• Mulighet til å arbeide aktivt for dine
interesser regionalt og/eller nasjonalt.
• Noen som jobber aktivt for deg.

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 (2012):
• Hovedmedlem kr 300,• Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr 50,• Støttemedlem kr 310,• Abonnement kr 290,-

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, Smedsvingen 4, 1395
Hvalstad.
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.: 66 98 07 60,
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:
Odd Kjell Talsethagen
Tlf.: 906 43 651
E-post: oktalset@tele2.no
Varamedlem:
Elisabeth Johannessen
Tlf.: 416 70 016
E-post: elisajo@c2i.net
Varamedlem:
Ian Melsom
Tlf.: 918 33 821
E-Post: ian@melsom.be
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.
Kontaktinfo: likemannsutvalget@ffm.no
Likemannskoordinator:
Guro Skjetne
Tlf.: 992 47 796

Medlem:
Maria Hagen
Tlf.: 69 34 75 33

Medlem:
Laila Bakke
Tlf: 419 09 938

Medlem:
Kari Dragsnes
Tlf.: 975 31 074

Kontrollkomité
Leder: Asbjørn Gausdal

1.medlem: Inger Helene Sydnes

2.medlem: Viggo Gangstad

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

Styremedlem:
Martine S. Eikeset
Tlf.: 922 54 708
E-post: martine.eikeset@
gmail.com

Varamedlem:
Marius Fagernes Rise

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

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

Leder:
Jørgen Henriksen

Styremedlem:
Karen Elise Hauge
Tlf.: 901 22 251
E-post: karen_elise@
hotmail.com

Varamedlem:
Kjell A. Sæther

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

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

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

Valgkomiteen:

Medlem:
Pernille Reite Stadsnes

Fylkesforeningene
FFM i Agder
Tonny Fløystad
Høyåsen 1,
4843 Arendal
Tlf: 37 01 63 41
E-post: tonnyffm@
online.no
FMM i Buskerud
Gro Wold Kristiansen
Bruveien 2 A,
3055 Krokstadelva.
Tlf 32 87 92 37 / 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: 55 33 31 36 / 456 06 598
E-post: alf.are.skog@
gmail.com eller ffm.hordaland.sognogfjordane@
gmail.com

FFM i Nordfjord, Møre
og Romsdal
Asbjørn R. Gausdal
Varleitevegen 58,
6065 Ulsteinvik.
Tlf: 470 12 501 / 70 01 11 26
E-post: a-gausda@
online.no.
FMM i Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 H, leil. 408
8009 Bodø
Tlf: 75 43 03 15 / 958 07 078
E-post: i-syd@hotmail.
com
FFM i Oslo og Akershus
Andrea Kjustad
Midtstien 6,
2750 Gran
Tlf: 954 934 88
E-post: kjustm@online.no
FFM i Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf: 35 55 48 38
E-post: kari.bjerketvedt@
hotmail.com

FMM i Trøndelag
Tanja Fuglem
7584 Selbustrand
Tlf: 936 069 68
E-post: tanjafuglem@
hotmail.com
FMM i Vestfold
Jørund Lothe
Grevinneveien 78
3118 Tønsberg
Tlf: 33 32 90 90/917 55 576
E-post: joerulo@online.no
FMM i Østfold
Aud Berg
Lekeveien 12c 1715 Yven
Tlf: 918 062 67
E-post:audholthe@
hotmail.com

FMM i Rogaland
Sigurd Idland
Elgveien 3, 4340 Bryne
Tlf: 466 98 050
E-post: sigurd-idland@
lyse.net
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Returadresse

Foreningen for Muskelsyke
Smedsvingen 4
NO-1395 Hvalstad

Sommerens begivenhet!

FFM Familieuke 7.–14.juli 2012
Sted: Musholm Bugt Feriesenter
Musholmvej 100, 4220 Korsør
TLF.: +45 70 13 77 00, cvr. 1777 2104
www.Musholm.Dk
E-post: musholm@musholm.dk
FFM arrangerer også i år familieleir for
familier der enten barn (0–18 år) eller
foreldre er muskelsyke. Vil dere bli kjent
med andre i samme livssituasjon som
dere selv? Vil dere prøve hvordan det er å
reise til nye steder? Vil dere ha en opplevelse
dere neppe vil glemme? Meld dere på!
Musholm Bugt Feriesenter ligger 1
times biltur fra København, ved sjøen og
er stedet der mennesker med funksjonsnedsettelser blir møtt med muligheter.
Alle feriehusene er fullt tilgjengelige for
rullestolbrukere. Det er ingen overflødige
dørstokker, og husene er utstyrt med alt
nødvendig utstyr. Husene er i forskjellige
størrelser. Familiene vil selv kjøpe inn mat
til måltidene, men vi håper å kunne få til
minst et fellesmåltid.
Hva vil vi så gjøre i Danmark?
Vi planlegger tur til Tivoli i København,
1 time fra Musholm Bugt. Ellers vil vi tilbringe tid sammen på Musholm. Vi satser
på strålende sol! Vi kan bade, spille ball,
leke på lekeplassene, nyte solen og være
kreative i hobbyrommet. Man må betale
for inngangsbilletter til attraksjoner man
vil delta på selv.

Assistenter
Vi har med oss noen fellesassistenter som
vil hjelpe til der det måtte trenges. Trenger
du litt hjelp med matlaging, dusj osv, sier
du ifra, så ordner vi det. Assistentene vil
også hjelpe til på turen til Tivoli. Er det
et slik hjelpebehov at dere føler behov for
å ha med egen assistent, så betaler ikke
denne egenandel.
Hjelpemidler
Husene er fullt utstyrt. Har spesielle
behov eller er usikker, ta kontakt med
Musholm Bugt.
Prisen for turen er:
kr 2500,- pr voksen og
kr 1500,- pr barn
Dette inkluderer opphold 7 netter i velutstyrt feriehus, med sengetøy. Prisen inkluderer også billigste reise Norge-Danmark
(2,-/km i kjøregodtgjørelse pr bil). Om
du vil fly Norge-København, så dekkes
lavprisbilletter, bestilt innen 14 dager etter
at dere har fått plass.
Kommunene har støtteordninger for
dem som ikke har økonomi til å reise.
Ta kontakt med Helse/velferd. Hvis dere
ønsker, kan vi sende følgeskriv til søknad
som beskriver familieleiren og betydningen av å delta for familier hvor en eller flere
er muskelsyke.

Reiseforsikring
Alle er ansvarlige for egen reiseforsikring.
Påmelding
Send påmelding til FFM, Smedsvingen 4,
1395 Hvalstad, eller bruk det elektroniske
skjemaet på FFMs nettsider. Det tas ikke
imot påmelding per e-post.
For å kunne søke om å få være med på
turen, må minst èn i familien være medlem av FFM. Hvis dere så skal delta på
turen, må alle deltakere være medlemmer
av FFM. (Det gjelder ikke assistenter).
Søknadsfristen er:
20. mars 2012
Hvis det viser seg at det er flere enn vi
har plass til som melder seg på, vil vi
etter søknadsfristen måtte plukke ut
hvem som får delta. Vi vil da bl.a ta
hensyn til om man har deltatt på FFMs
leire tidligere eller ikke.
Hvis dere lurer på noe, så ikke nøl
med å kontakte Laila Bakke på
tlf.: 419 09 938 eller send oss e-post
til familieuke@ffm.no

