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Årets Brickless-møte var nummer
tolv i rekken hvor deltakere fra
Norge, Sverige og Danmark har hatt
årlige fagmøter. De har alltid har
vært inspirerende og tatt opp siste
nytt innen feltet nevromuskulære
diagnoser. Årets møte var ingen
unntak.
Nytt av året var et formøte viet rehabilitering.
Jes Rabæk, leder for RehabiliteringsCenter for
Muskelsvind, innledet og kom klar kritikk
av vår oppdeling i barn og voksen
re/habilitering. Det blir flere med muskelsykdom som blir voksne og trenger
rehabilitering og medisinsk oppfølging.
Mange opplever at de faller ut av barnehabiliteringens oppfølging til ”det store
intet”.
Dette skjer i alle tre land i forskjellig grad.
I vårt land har vi barnehabiliteringen på
fylkesnivå, i Sverige er det kommunal
habilitering og regionale sentra som nok
fanger opp langt de fleste barn med muskelsykdom – i hvertfall de som er medfødt
og de som har bevegelseshemning av en
viss grad. I begge de to landene er det system for oppfølging av barn, men ikke for
voksne i samme utstrekning.

Livsløp i Danmark
I Danmark har Rehabiliteringssenteret for
Muskelsvind ansvar for alle fra 0 til 100 år
fordelt på to sentre. Danmark er dermed
det eneste land som har et livsløpssystem.
Utfordringen i alle land er likevel å få tak i
alle med behov for re/habilitering. Norge
har nok i så måte det beste system for barn.
Den største utfordring er å forbedre
rehabiliteringen av voksne. I våre tre land
er det store problemområdet hvordan
rehabiliteringen fungerer hjemme i den
enkelte kommune hvor man bor og skal ha
sin re/habilitering gjennomført.
Danmark presenterte sin modell fra
Rehabiliteringsenter for Muskelsvind,
Sverige presenterte modellen fra
Stockholm og Ågrenska (kurssenter bygget
på samme idé som Frambu), og Norge presenterte DMD oppfølgingen fra habililteringssenteret på UNN. Sunnaas sykehus
Askim for voksne viste til sitt opplegg.
Viktige diskusjoner skjedde også i pausene
mellom fagfolk fra de forskjellige land.

Arbeid i faggrupper

Nordisk fagkonferanse
BRICKLESS 2008
fokusert på viktige emner og utfordringer
vi står overfor i hverdagen enten vi jobber
på spesialsykehus eller i kommuner. Tema
for til sammen seks workshops dreiet seg
om følgende:
1. Gjennomgang av fysioterapidelen av
konsensusprogrammene for DM og
SMA.
2. Diagnostikk ved Limb Girdle muskeldystrofi
3. Trening ved muskeldystrofi
4. Behandling ved nevromuskulære sykdommer
5. Ungdomsliv og karrieremuligheter
6. Overganger i livsfaser

Utfordrende om seksualitet
Siste del av torsdagen var viet seksualitet og
ble fremragende og utfordrende presentert
av Peter Mikkelsen som selv hadde diagnosen DMD. Hans hovedtese var at
handikap var motsatsen til seksualitet, og
han demonstrerte at på dette området har
vi alle de samme drømmer og ønsker. Det
er ikke de praktiske problemer som hindrer. Psykolog John Marquard rehabiliteringssenteret hadde tesen Kjærlighet er
tålmodig – seksualitet er utålmodig.

Respirasjon og etikk
Selve Brickless-møtet var i år fokusert på
respirasjon og etiske overveielser i denne
sammenheng. Fredagen ble derfor hva
danskene kaller ”en hård dag” med mye
viktig informasjon og tankegods.
Det dreier seg om to særdeles viktige faser.
Det ene er avgjørelsen om å få respirator.
Det andre er avgjørelsen om å slutte å
bruke respirator. Ingen patentløsninger ble
presentert, men mange viktige områder ble
diskutert. Stikkord var autonomi, selvbetemmelse og individuelle tilpasninger.

Status for respirasjonsbehandling i de tre
land ble presentert av leger fra henholdsvis
Respirasjonssenteret Vest og Øst i
Danmark og fra lungeavdelingen Ullevål
Universitetssykehus,
Oslo.
Sigurd
Aarrestad presenterte vårt lands løsning
med senteret i Bergen som drivkraft og
satelitter i de enkelte sykehus og fylker
(Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling).

En krevende prosess
Deretter ble tre prosjekter fra Danmark
omkring brukere med DMD og ALS presentertes. De vektige innlederne på dette
området var en bruker med ALS og hans
kone, formann i danske Muskelsvindfonden Evald Krog og foreldrene til en liten
gutt med SMA – alle respiratorbrukere.
De viste oss gjennom sine historier at det å
trakeostomere og velge respirator var en
prosess som tar tid. Avgjørelsen blir ofte
utsatt på grunn av den tiden den enkelte
trengte for å godta respirator. Vi ventet for
lenge, var noe de alle understreket.
Hjemmeboende, yrkesløsning og individuell frihet var også budskapet i deres innlegg.
I diskusjonen etterpå var det fokus på
hvordan fagfolk kan påvirke, hvor mye
man kan presse og hvordan avgjørelsene i
dette vanskelige tema må skje i en dialog.

Behandlingsforsøk
Dagen ble avsluttet med et annet heftig
tema, nemlig kliniske forsøk med behandling ved nevromuskulære diagnoser. Et
hyperaktuelt tema i dag når flere kliniske
forsøk er i gang med behandling av DMD.
Thomas Sejersen fra Karolinska Institutet i
Stockholm viste til de aktuelle forsøk ved
DMD og helte nok litt kaldt vann i blodet
angående hvor langt disse er kommet.

Brickless Centre

Treat-NMD

Med ett til to års mellomrom avholdes
vitenskapelige møter, kalt Brickless
Centre, for sentrale fagpersoner i
Danmark og det øvrige Norden, som
står for rehabilitering, behandling og
diagnostikk av nevromuskulære sykdommer. Møtene har som formål å diskutere nye forskningsresultater og
behandlingsmetoder samt bygge opp
nettverk blant fagpersonene.
Les mer på hjemmesiden til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
www.rcfm.dk under forskning og utvikling.

TREAT-NMD er et nettverk for mennesker med nevromuskulære sykdommer
og spesialister som arbeider med
behandling av disse. TREAT-NMD får
bevilgninger fra EU for å framskynde
forskningen i feltet. Målet er at de mest
lovende behandlinger raskt kan utvikles
fra laboratoriefasen til ekte behandling
for pasientene.
Les mer på www.treat-nmd.eu.

Årets gruppearbeid eller workshops var
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Han anbefalte sterkt deltagelse i TreatNMDs registrering for å sikre deltagelse i
internasjonale prosjekt. Hvorvidt dette
også gjelder i Norge som står utenfor EU
gjenstår å se.

Korrekte linker finner du på www.rikshospitalet.no/muskel under fagstoff om
diagnoser og www.unn.no/category13556.html.

Revisjon av konsensusprogram

Siste tema var diskusjon om det var aktuelt
å lage et lignende konsensusprogram for
ALS. Kontaktpersoner i det enkelte land
ble valgt for å kartlegge dette i eget land og
derettet følge samme arbeidsmodell som
ved de tre tidligere konsensuprogram.

Lørdagen var viet gjennomgang og mulig
revisjon av konsensusprogrammene for
DM, DMD og SMA. Her vil det alltid
være behov for revisjon, og det ble vedtatt
at programmene må legges på hjemmesider hvor oppdateringene alltid kan lastes
ned fra.

Nytt fra NMK
I sommer flyttet vi NMKs sekretariat til
Nevrologisk avdeling, og NMK er nå
formelt underlagt Nevrologisk avdeling
i den nye Nevro- og ortopediklinikken.
Svein Ivar Bekkelund er avdelingsleder
ved Nevrologisk avdeling, og Hebe
Kvernmo er klinikksjef. Den formelle
strukturen i "nye NMK" er ikke endelig
fastslått, men vi jobber med en ny

Start for ALS-program

Årets møte ble holdt langt ute på den danske landsbygd. De enkelte deltagere bodde

organisasjonsmodell. Sigurd Lindal og
den diagnostiske virksomheten vil fremdeles spille en sentral rolle, samtidig som
vi vil styrke den kliniske virksomheten.
Det nye "Muskelregisteret" administreres også her i Nevrologisk avdeling.
Dr. Eva Stensland er faglig ansvarlig for
registeret.
Vi venter fremdeles på en endelig
avgjørelse fra Helse- og omsorgsdepartementet i forhold til oppgaver og rollefordeling mellom NMK og Frambu.
I mellomtida samarbeider vi når det er

enkelt men ok på hytter rundt et senter.
Mye moro på veien hjem i storm og nattemørke og som vanlig mye og god dansk
mat. Men først og fremst er det viktig å
kunne møte kolleger fra de andre tre land –
igjen. Neste års Brickless vil i hovedsak
fokusere på rehabilitering, og alle ble oppfordret til å sende forslag om tema.
Inger Lund Petersen, Senterleder
Kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer, Rikshospitalet
Tlf. 90 79 61 28
E-post muskel@rikshospitalet.no
www. rikshospitalet.no/muskel

behov for det. Frambu har planlagt sine
kurs som før i 2009.
Kommer du til UNN er det bare å
stikke innom det nye NMK-kontoret!
Det ligger i samme korridor som
Nevrofysiologisk seksjon, i D-fløya,
plan 5, rom D1.508.
Hjertelig velkommen!
Irene Lund, e-post: irene.lund@unn.no
Nevromuskulært kompetansesenter
Tromsø, tlf. 77 66 92 86

Ei solid dame går ut på sidelinja
Mange mennesker med muskelsykdommer har i årenes løp møtt Inger
Lund Petersen i forskjellige sammenhenger. Ved årsskiftet blir hun
pensjonist. Det blir litt rart.

Allsidig fagperson
Inger har alltid vært der. Vi har hatt kontakt med henne om hun har jobbet på
sykehus, i prosjekt eller drevet med forskning. I FFM har hun vært medlem av fagrådet, styret for forskningsfondet,
arbeidsutvalget og sentralstyret og en
viktig bidragsyter til tidsskriftet. I en periode arbeidet hun som kollega med ansvar
for Prosjekt Libra. I mange, mange år har
Inger bidratt med sin unike blanding av
tverrfaglig viten og psykologisk innsikt.
Det har vært til stor nytte og glede for
redaksjonskomité, likemannsarbeid og
andre deler i FFM.

Av Tone I. Torp
Tidligere leder i FFM
Om Inger har jeg lyst til å si at hun er
utholdende. Hun har holdt ut sammen
med oss i FFM i en ”kvinnsalder”. Jeg
tror hun har likt det – vi har i hvert fall
likt det! Inger avslutter sin yrkeskarriere
og satser på livet som pensjonist. Det
fortalte hun da hun var foreleser på likemannskurs i FFMs regi i oktober. I den
forbindelse ønsker vi å takke Inger for
hennes innsats for muskelsyke.

Ildsjel ved RH
Det er Inger Lund Petersen som arbeider
og er ildsjelen ved Nasjonalt kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer på Rikshospitalet. Jeg er opptatt
av at kompetansen om muskelsykdommer holdes på et høyt nivå i Norge. Det
er ulikt syn blant FFMs medlemmer og
blant fagpersoner om hvordan det best
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gjøres. Uansett hva fremtiden bringer, er
det godt at Inger og Rikshospitalet legger
ekstra stor vekt på arbeidet for muskelsyke pasienter.
For veldig mange pasienter, foreningsmedlemmer og andre har Inger vært til
stede og engasjert seg i utfordringene som
oppstår når en nevromuskulær diagnose
oppdages. For oss muskelsyke er det godt
når fagpersoner som Inger er med oss over
lang tid. Det er godt å ha noen som
kjenner våre grupper. Noen som forstår,
uten at vi må fortelle hele muskelhistorien om igjen.

Inger har deltatt med sin medmenneskelighet og aldri strevd etter berømmelse.
Det er kanskje den viktigste årsaken til at
vi så gjerne vil berømme henne. Hun har
nok vært uenig i noen avgjørelser tatt av
styrende organer i FFM gjennom årenes
løp, men aldri har det gått ut over hennes
varme og engasjement. Det er få, om
noen, i det norske helsevesenet som
kjenner Foreningen for Muskelsyke bedre
enn Inger.
Stor takk til ei solid dame!
Inger, vi ønsker deg et utmerket liv - litt
for langt ut på sidelinja, sett fra vårt ståsted.
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Referanseprogrammet for Duchenne muskeldystrofi (DMD)

Et nyttig arbeidsredskap
Habiliteringssenteret i Vestfold har i flere år samlet erfaringer i bruken av det skandinaviske
referanseprogrammet for DMD. Programmet er blitt et verdifullt redskap for oppfølging av gutter og menn med DMD.
Av Britt Tornes
I samarbeid med muskelteamet ved Habiliteringssenteret i Vestfold
Psykososiale aspekter er spesielt relevante for
ham. De konsentrerte kapitlene gir en fin
oversikt over hvilke forhold han spesielt
bør være oppmerksom på. Kapitlene har
dessuten referanselister som gjør det mulig
å spore opp aktuell litteratur.

Habiliteringssenteret i Vestfold har et eget
”Muskelteam” som møtes en gang pr.
måned. Teamet består av lege, fysioterapeut, ergoterapeut og nevropsykolog fra
barneseksjonen. Fra seksjonen for
unge/voksne deltar lege og fysioterapeut.
Sosionom brukes aktivt av begge seksjoner.
Guttene/mennene innkalles til tverrfaglige
kontroller to ganger i året.
Tjenesten vår følger opp fire gutter og tre
menn med diagnosen DMD.
Referanseprogrammet er i stor grad grunnleggende for vårt arbeid med gutter/menn
med DMD. De retningslinjer og anbefalinger som er beskrevet der gir en trygghet
i arbeidet med denne diagnosegruppen.
Nedenfor følger ulike fagpersoners erfaring
med sine fagspesifikke kapitler. Det er
imidlertid viktig å understreke at det er
helheten som gjør programmet til et nyttig
arbeidsredskap.

Barnelegens erfaring
Referanseprogrammet har utviklet seg i
klinisk sammenheng til å bli en standard
for diagnostisk utredning og medisinsk
behandling av barn med Duchenne. De
enkelte kapitler er systematisk bygget opp
med avsluttende anbefalinger og fyldige
litteraturhenvisninger. Kapitlene om sykdomsutvikling, diagnostisk utredning og
arvelighetsinformasjon er eksakte og
informative. Problemer omkring ernæring
og tiltak for å forebygge overvekt er tydelig
omtalt. Norske barnenevrologer har i
mange år vært tilbakeholdne med steroid
medisinering.
Referanseprogrammet oppsummerer for og
imot knyttet opp mot dette, og konkluderer med anbefalinger som i stor grad har
bidratt til en mer aktiv holdning til bruk av
steroider.
Behandling og tiltak knyttet opp mot
respirasjonssvikt og hjertesykdom omtales
offensivt, og legger stor vekt på forebygging. Litteraturgrunnlaget har vært benyttet i faglige diskusjoner med våre samarbeidende lunge- og hjerteleger, og har ført
til at det har utviklet seg en felles forståelse
om betydningen av rutinemessige kontrol
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Sosionomens erfaring

Fysioterpeut Britt Tornes,
Habiliteringssenteret i Vestfold

ler og aktivt tidlig bruk av forebyggende
tiltak.
Vår erfaring er således at Programmet i stor
grad har ført til en mer faglig oppdatert
bevissthet både blant pasienter, foreldre og
fagpersoner. Det har videre bidratt til bedre
kontroll- og oppfølgningsrutiner for
pasientene, samt vært helt sentralt i utviklingen av systematiserte og forutsigbare
oppfølgningsprogrammer benyttet i de
respektive habiliteringstjenester.

Fysio-og ergoterapeutens erfaring
Kapittelet ”Fysio- og ergoterapeutisk
utredning og behandling” beskriver på en
oversiktlig måte utredning og tiltak i de
ulike fasene i sykdomsutviklingen. Kapittelet fungerer som et oppslagsverk og
huskeliste og sikrer således at nødvendige
tiltak igangsettes i tide. Vår erfaring er
imidlertid at ikke alle forslagene til undersøkelse utføres. Til det oppleves det for
ambisiøst. Men vi har som mål å få tatt
muskelkrafttest, funksjonstest samt måle
enkelte bevegelsesutslag, når barnet er
gående. Senere har vi fokus på EK-scalaen,
bevegelsesutslag (spesielt i armene), utvikling av skjev rygg og respirasjon.

Nevropsykologens erfaring

Sosionomen opplever at Referanseprogrammet kvalitetssikrer arbeidet og
sikrer en faglig oppdatering. Fordi kapitlene er systematisk bygget opp kan de lett
benyttes som oppslagsverk. Hun benytter
dokumentet som utgangspunkt for samtaler, både med familien om deres situasjon
og over for hjelpeapparatet. Når det skal
søkes om tiltak og ytelser, velger sosionomen ofte å bruke programmet som et
grundlag.

Vår erfaring med ortopediske tiltak
Habiliteringssenteret i Vestfold samarbeider tett med ortoped og ortopedingeniør
med spesiell interesse for barn og unge. I
forhold til DMD har ortopediske inngrep
og etterbehandling blitt utført etter anbefalingene fra Referanseprogrammet. Stå- og
gåforlengende skinner ble laget til en gutt.
Til tross for godt samarbeid og positiv innstilling maktet vi ikke å gjennomføre
justeringer, tilrettelegging og tilvenning
som kreves for at tiltaket skulle bli vellykket. Vår erfaring er at det ikke er nok med
tverrfaglig jobbing når de involverte etater
holder til på for mange ulike steder. Man
bør være sammen samtidig og over tid.

Samarbeid
De færreste kommunale samarbeidspartnere har erfaring med Duchennes Muskeldystrofi fra før. Referanseprogrammet blir
gjort kjent for alle aktuelle fagfolk.
Tilbakemeldingene er at programmet er
enkelt å finne fram i og dermed en god
støtte i arbeidet med den muskelsyke og
hans familie. Det gjelder såvel tilrettelegging for psykososiale forhold som anskaffelse av hjelpemidler og forebygging av
følgetilstandene.

Nevropsykologen erfarer at kapitlene
Nevropsykologiske og pedagogiske aspekter og
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Eksempel 1
Et barnehagetilbud til en liten gutt med
DMD må nøye planlegges og tilrettelegges
for å ivareta barnets mestringsopplevelse og
forhindre at det blir utenfor og isolert. Det
skal også settes av tid til daglig trening/tøyning. Et slikt tilbud er nødvendigvis
ressurskrevende.
I møtet med den aktuelle kommune og
barnehage viser vi til Referanseprogrammet. Spesielt blir det henvist til
kapitlene om sykdomsutviklingen, psykososiale aspekter og nevropsykologiske og
pedagogiske aspekter.
Vår erfaring er at vi møter få problemer
angående ressurstildeling.

Eksempel 2
I forkant av skolestart (barneskole, ungdomsskole, videregående skole) presenteres
referanseprogrammet for rektor, undervisningsinspektør, lærere og assistenter.
Programmet gir økt forståelse for behov for
fysisk tilrettelegging, avsatt tid til trening,
lagerplass for hjelpemidler, muligheter for å
komme i stående stilling etc. Og sist, men
ikke minst forståelse for evt. kognitive
vansker og spesiell adferd.
Vi opplever riktignok at gjennomføring av
de ønskede tiltakene er vanskeligere å få til
i skole enn i barnehage.

Eksempel 3
Kapittelet om ”Munhygien och tandvård”
ble sendt til en reguleringstannlege som
ønsket å igangsette omfattende tannregulering på en gutt med Duchenne
Muskeldystrofi. Etter å ha lest det anbefalte kapittelet og fått kunnskap om den
spesielle utviklingen av over- og underkjeve
hos DMD, ble tannregulering uaktuelt.

Individuell Plan
Referanseprogrammet er nyttig i forhold til
å sette realistiske langsiktige og kortsiktige
og mål for gutter med DMD og brukes ved
igangsettelse av planarbeide og ved senere
evalueringer.

Avslutning
Vår erfaring med Referanseprogrammet for
Duchenne Muskeldystrofi er at vi nå har et
dokument som brukes i spesialisthelsetjenesten så vel som ute i kommunene.
Programmet synliggjør guttenes/mennenes
behov i de ulike fasene i sykdomsutviklingen og gjør det mulig å være i forkant av
utviklingen med de ulike tiltakene som
anbefales.
Som avslutning må vi nevne at
Habiliteringssenteret i Vestfold fikk ideen
om å lage et oppfølgingsprogram/referanseprogram for Cerebral Parese etter at vi
hadde begynt å bruke det skandinaviske
oppfølgingsprogrammet for Duchenne
Muskeldystrofi. CP- programmet inneholder 14 kapitler med tydelige anbefalinger om tiltak i tråd med programmet for
DMD.
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Formaliteter hindrer behandlingsforsøk
Fire norske gutter med Duchenne
muskeldystrofi har søkt om å delta i et
internasjonalt behandlingsforsøk i
Sverige. FFM har engasjert seg for å
rydde av veien formelle hindringer.
Av Marianne Wieser
PTC124 er et medikament som befinner
seg i siste fasen av klinisk utprøving i forhold til DMD, Duchenne muskeldystrofi. Ifølge produsenten PCT
Therapeutics i USA viser foreløpige resultater at behandling med PTC124 ser ut til
å øke produksjon av det manglende proteinet, dystrofin, i musklene i 50 % av tilfellene. Medikamentet har potensiale til å
forlenge gangfunksjonen og øke muskelstyrken. Bivirkninger har ikke vært hyppige og beskrives som mild til moderat i
styrke, dessuten var de reversible.
Medikamentet er foreløpig ikke godkjent
for salg eller regulær behandling av myndighetene i USA eller Europa, men produsenten håper å få godkjenningen etter
at resultatene av den nye testserien er
kjent.

Passer for 10 til 15 prosent
PTC124 retter seg mot en spesiell genetisk endring, kjent som en nonsensmutasjon. Ca. 10 til 15 prosent av pasienter
med DMD/BMD har sykdommen på
grunn av en nonsensmutasjon.
I Norge finnes fire gutter under ti år som
har denne spesielle genfeilen. Alle fire foreldrepar har et sterkt ønske om at barna
kan delta i behandlingsforsøk med
PTC124 og har søkt om opptak.
Testen som fastslår denne genetiske
endringen er kjent som genotyping eller
gensekvensering i full lengde. Ikke alle
typer DMD lar seg per i dag bestemme på
denne måten. PTC anbefaler alle bærere
av et sykdomsfremkallende gen til å rådføre seg med sin lege eller genetisk veileder angående eventuell gensekvensering.
Detaljert kjennskap til genfeilen kan
avgjøre om man kan delta på visse typer
eksperimentell behandling.

svarer til produsentens forventninger, er
man kommet et viktig skritt nærmere en
behandling av DMD.
Barnesykehuset i Gøteborg er villig til å ta
i mot de fire norske guttene. Men
Etikkprövningsnemnda i Gøteborg satte i
første omgang foten ned for deres deltakelse ved å uttale at forsøket først måtte
godkjennes av tilsvarende etisk komité i
Norge.

Etisk godkjenning
All medisinsk forskning må godkjennes
av etiske komiteer i de respektive land.
Forsøket med PTC124 er godkjent i alle
land som er med i prosjektet, dvs.
Australia, Belgia, Kanada, Frankrike,
Tyskland, Israel, Italia, Spania og Sverige.
Etikprövningsnemnden i Gøteborg vil
overfor Muskelnytt ikke opplyse
begrunnelsen for kravet om etisk
behandling i Norge før de fire norske
guttene kan registreres i Sverige.

Rop om hjelp
Foreldrene til de fire guttene har satt himmel og jord i bevegelse for å forsøke å få
Etikkprövningsnemnden til å ombestemme seg. Styret i FFM og organisasjonen Tid for livet, som arbeider for å
framskynde behandlingsforskning for
DMD, støtter foreldrene. 10. oktober ble
det sendt anmodninger om støtte og
intervensjon til norske politikere og helsemyndigheter. Det haster.
I begynnelsen av desember starter opptaket til studien i Sverige og England. To av
de norske guttene har fått plass på
Hammersmith Hospital i London. De må
møte opp seks til sju ganger i løpet av et
år og hadde foretrukket å kunne reise til
Sverige i stedet. Foreldrene ønsker også at
alle fire gutter kunne delta i opplegget.
Etikkprövningsnemnden har behandlet
saken i et møte 3. november. Muskelnytt
får opplyst at vedtaket ikke kan frigis før
protokollen er signert. Det pleier å ta
minst en uke.
Det blir en lang uke for de fire familiene
og alle som har engasjert seg i deres sak.

Forsøk i Sverige
I nær framtid starter en ny runde av
kliniske behandlingsforsøk med PTC124
som omfatter 34 forskningssentre på fire
kontinenter. Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus i Gøteborg og Astrid
Lindgrens barnsjukhus i Stockholm deltar
fra svensk side. Ingen norske sykehus er
med, men Rikshospitalet har en dialog
med sykehuset i Gøteborg.
Målet er å finne ut om PTC124 kan forbedre gangfunksjon, aktivitet, muskelfunksjon og styrke, og om medikamentet
kan tas trygt over lang tid. Hvis PTC124

En omtale av behandlingsforskning
og oversikt over behandlingsforsøk
på DMD, deriblant PTC124, finnes i Muskelnytt 4-2007.
For fyldig informasjon om behandlingsforsøket med PTC124 vises til
hjemmesiden til produsenten PTC
Therapeutics www.ptcbio.com.
”Vanlige spørsmål” om PTC124
finnes også på svensk under
Clinical Trials.

13

Diskrimineringsloven
noe for deg?

I januar 2009 trer den nye Lov om forbud mot diskriminering
på grunn av nedsatt funksjonsevne, også kalt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, i kraft.
Selv om den har mangler, kan den være et redskap til å slå i bordet med.
Johnny G. Johansen
Landsstudiekontakt
i FFM

legge arbeidsplassen bør ligge mellom 15
og 20 ansatte.

Direkte og indirekte diskriminering
Direkte og indirekte diskriminering på
grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.
Disse avsnittene er spesielt interessante for
foreldre til funksjonshemmede barn.

Lovforslaget er fortsatt ute til høring, så det
kan kansje bli noen endringer. Her er noen
korte betraktninger om enkelte viktige
punkter.
Formålet med loven er å sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse
for alle, uavhengig av funksjonsevne, og
hindre diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne.

Manglende tidsfrister
I utgangspunktet er dette en god lov men
den har også mange svakheter. En av svakhetene er at tidspunktet for når eksisterende bygg skal være tilgjengelig for alle
grupper ikke er fastsatt.
På IKT området (data- og informasjonsteknologi) skal nye løsninger være universelt utformet fra og med 1. juli 2011.
For eksisterende IKT-løsninger er fristen
satt til 1. januar 2021.
Når vi vet hvor fort utviklingen går innen
IKT så er dette et håpløst langt tidsrom.
Her kan ikke de som har utarbeidet loven
være helt oppdatert på hvor raskt den
teknologiske datahverdagen forandrer seg.

Bare for storbedrifter?
”Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig
sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt,
målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.”
Dette forslaget vil utestenge mange funksjonshemmede ute i distriktene. En
arbeidsplass med 50 ansatte vil regnes som
en stor arbeidsplass i mange områder i
landet vårt. Min personlige mening er at
grensa for å påtvinge bedrifter å tilrette14

”Med direkte diskriminering menes at en
handling eller unnlatelse har som formål
eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere
enn andre blir, er blitt eller ville blitt
behandlet i en tilsvarende situasjon.”
”Med indirekte diskriminering menes
enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse,
betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av
nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn
andre.”
”Forbudet mot diskriminering i paragrafen
her omfatter diskriminering på grunn av
funksjonsevne som er nedsatt, antas å være
nedsatt, har vært nedsatt eller vil kunne bli
nedsatt, samt diskriminering av en person på
grunn av dennes forhold til en person med
nedsatt funksjonsevne.”

Loven finner du på
http://www.lovdata.no
Nyttig bakgrunnsinformasjon og
kommentarer til diskrimineringsloven
finner du bl.a. på hjemmesiden til
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
www.ffo.no, Norges Handikapforbund
www.nhf.no og andre organisasjoner for
funksjonshemmede, dessuten
www.dok.no.
Hva andre mener
- Den første testen på om regjering og
storting mener noe mer enn fagre ord
med denne loven vil komme ved
behandlingen av statsbudsjettet. Der må

I nederste avsnitt vil dette si at en arbeidsgiver ikke kan diskriminere en ansatt ved
stillings- eller lønnsmessig forbigåelse på
grunn av at denne har barn som er funksjonshemmet og trenger særlig omsorg.

Positiv særbehandling
Særbehandling som bidrar til å fremme
lovens formål, anses ikke som diskriminering etter loven her. Særbehandlingen skal
opphøre når formålet med den er oppnådd.

Forbud mot trakassering
Trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Med trakassering
menes handlinger, unnlatelser eller ytringer
som virker eller har til formål å virke
krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.
Det er også forbudt å gi instruks om trakassering og gjengjeldelse overfor noen
som har fremmet klage om brudd på
bestemmelsene.

Plikt til generell tilrettelegging
(universell utforming)
Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og

de sørge for å bevilge tilstrekkelige midler til ombygginger i offentlige bygg og
til Likestillings- og diskrimineringsombudet for å ta seg av alle klagesakene,
sier Eilin Reinaas (tidligere leder
i NHF).
Med den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har tankegangen om
funksjonshemming blitt dreid bort fra
det helse- og sosialpolitiske fokuset og
over mot likestilling og likeverd og
retten til like muligheter for samfunnsdeltakelse.
Kilde: www.nhf.no
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målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende
gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i
de fysiske forholdene slik at virksomhetens
alminnelige funksjon kan benyttes av flest
mulig.
På godt norsk betyr det at det skal være
mulig å komme inn i bygg og benytte seg
av hovedfunksjonen i bygget på lik linje

med funksjonsfriske. Det gjelder offentlige
kontorer like mye som butikker,
restauranter, kafeer etc.

kjøkken og øvrige rom for driften skal være
tilgjengelig/universelt utformet.

Brudd på plikten til å sikre universell
utforming regnes som diskriminering.

Av plasshensyn ble dette en kort og lite
utfyllene redegjørelse. Jeg anbefaler alle
som vil lese loven i sin helhet om å gå inn
på sidene til Lovdata. Det er en viktig lov
som flest mulig bør gjøre seg kjent med og
finne ut hva den kan brukes til. Tidsfrister
langt fram i tid er selvfølgelig et aber, men
– bare for å ta et eksempel - hvis du blir
innkalt til et møte, krev at det legges til et
bygg som er tilgjenglig. Lykke til.

Her kan bemerkes at i tilfeller hvor bare
hovedaktivitetsområde skal være tilgjengelig/universelt utformet er det ikke krav om
at bakenforliggende områder også skal tilrettelegges i henhold til loven. F.eks. i en
kafé, restaurat etc. skal hovedarealene være
tilgjengelig, men der er ikke noe krav om at

Les loven

Si fra til likestillingsombudet
Døve kan ikke varsle nødnumre. Rullestolbrukere må trille rundt hele hotellet for å komme
til møtesalen. Personer med utviklingshemning blir nektet adgang på restaurant. Fra nyttår kommer
en ny lov som forbyr denne typen diskriminering og kan bidra til å rive barrierene.
- Sakene som er nevnt ovenfor gir en
pekepinn på hvor omfattende dagens diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne er, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Et tilgjengelig samfunn
Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal bidra til å bygge ned barrierer på alle samfunnsområder, slik at vi får et
samfunn som er tilgjengelig for alle. Alle
skal ha den samme friheten til å fungere i
samfunnet.
- Jeg ser fram til at tersklene skal bygges
ned, på mer enn en måte. Noen barrierer
hindrer rullestolbrukere å komme inn på
skoler og i butikker. Men tilgjengelighet
handler også om at døve skal kunne ringe
et nødnummer, sier Gangås.
Hun er opptatt av at også personer med
usynlige funksjonsnedsettelser blir diskriminert.
- Når en diabetiker blir nektet opptak til en
skole på grunn av en helseattest, kan det
være diskriminering hvis sykdommen hans
eller hennes ikke har noen betydning for
utdannelsen og den framtidige jobben.

Skolene blir prøvesteiner
Gangås tror at skolene blir prøvesteiner.
Fra januar skal alle vesentlige funksjoner på
skolene være tilgjengelige for flest mulig.
Det betyr ikke at alle rom skal være universelt utformet, men alle skoler skal ha for
eksempel gymsaler og musikkrom som er
tilgjengelig for alle.
Loven understreker også at alle har krav på
tilrettelagt undervisning. I dag har mange
kommuner bare tilbud om spesialskoler,
istedenfor å gi tilrettelagt tilbud på nærskolene.
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Likestilling og likeverd
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
gjelder fra 1. januar 2009. Det blir da forbudt å diskriminere personer på grunn av
nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder. Tidligere har funksjonshemmede
kun hatt et slikt vern i arbeidslivet.
Ombudet har i dag ansvar for å overvåke
diskriminering på grunnlag av kjønn,
etnisk opprinnelse, alder, seksuell orientering og religion, i tillegg til diskriminering
på grunn av nedsatt funksjonsevne.
- Vi vil bruke vår erfaring i arbeidet mot
diskriminering på dette nye feltet.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
(DTL) er et viktig skritt i riktig retning. Nå
gjelder det å bruke loven til å bekjempe diskriminering og øke tilgjengeligheten for

Lett å henvende seg til ombudet
Det er enkelt å ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Noen
ringer for å få råd når de føler seg diskriminert. Andre møter opp på kontoret
til ombudet. En del av de som tar kontakt vil levere en klage.
Enkelte får hjelp til å formulere en skriftlig klage. Andre får beskjed om at det de
har vært utsatt for dessverre ikke er
omfattet av loven. Alle klagesaker undersøkes grundig for å se om det dreier seg
om lovbrudd.

Likestillings- og diskrimineringsombud
Beate Gangås mener den nye loven er viktig
for å bekjempe diskriminering og øke tilgjengeligheten for flest mulig.
Foto: Bente Bjercke

flest mulig, sier likestillings- og diskrimineringsombudet.
Kilde: Pressemelding fra ldo, likestillings- og
diskrimineringsombudet

Ombudet ønsker å få inn klagesaker
slik at den nye loven blir prøvd ut.
Det finnes foreløpig en del områder som
er unntatt fra loven. Retten til varer og
tjenester skal utredes videre. Også innenfor samferdsel er det foreløpige unntak,
det samme gjelder IKT.
Ombudet kan også kritisere forhold som
virker urimelige, selv om disse ikke er
omfattet av loven.
Les mer på hjemmesiden til Likestillings- og diskrimineringsombudet
www.ldo.no.
Telefon: 24 05 59 50
eller grønt nummer 800 41 556.
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Kurs på Frambu 2009
Følgende kurs i 2009 kan være av interesse for personer med muskelsykdom og pårørende og fagpersoner rundt:

Besteforeldre - de gode hjelperne
Startdato: 17. februar 2009
Sluttdato: 19. februar 2009
Målgruppe: Kurset retter seg mot besteforeldre til barn, ungdom og voksne med
en av Frambus diagnoser.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på
- erfaringsutveksling
- medisinsk informasjon
- besteforeldres rolle
- hvordan være en ressurs
- den doble sorgen
- diagnoseinformasjon
Faglig ansvarlig: Sissel Widerøe Bredesen swi@frambu.no
Praktisk informasjon: Ann Mari Pettersen amp@frambu.no
Søknadsfrist: 18.12.08

Brukerkurs - Uke 9
Dystrofia myotonica og andre myotonier –
hva er det og hvordan leve med det?
Startdato: 23. februar 2009
Sluttdato: 27. februar 2009
Målgruppe: Kurset retter seg mot barn,
ungdom og voksne med dystrofia
myotonica og med andre myotonier og
deres familier og tjenesteapparat. Kurset er
rettet mot dem som ikke har vært på
Frambu tidligere.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og konsultasjoner vil vi fokusere på
- medisinsk informasjon og genetikk
- utfordringer i hverdagen i barnehage,
skole, arbeid, fritid, hjem og/eller
familieliv
- arbeid med individuell plan
Faglig ansvarlig: Sissel Widerøe Bredesen swi@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm waa@frambu.no
Søknadsfrist: 31.12.08

Dystrofia myotonica og andre
myotonier – en sykdom med mange
ansikter
Startdato: 24. februar 2009
Sluttdato: 24. februar 2009
Målgruppe: Kurset retter seg mot fagpersoner, personer med dystrofia myotonica
og andre myotonier, pårørende og andre
interesserte. Det vil også bli anledning til å
16

Målgruppe: Kurset retter seg mot voksne
søsken til personer med en av Frambus diagnoser.
Innhold: Gjennom forelesninger og
gruppesamtaler vil vi fokusere på
- diagnoseinformasjon
- søskens rolle
- hvordan være en ressurs
- erfaringsutveksling
Faglig ansvarlig: David Bahr dba@frambu.no
Praktisk informasjon: Ann Mari Pettersen amp@frambu.no
Søknadsfrist: 22.01.09
delta på hele eller deler av kurset via videokonferanse.
Innhold: Gjennom forelesninger vil vi
fokusere på
- medisinsk informasjon
- genetisk veiledning
- kognitive og psykologiske aspekter
- en persons erfaringer fra og tanker rundt
sin diagnose
Faglig ansvarlig: Vivi Bergsager Eriksen vbe@frambu.no
Praktisk informasjon: Åse Mette Jamtli aam@frambu.no
Pris: Fagpersoner kr 350 (inkluderer måltider og materiell). Personer med diagnose
og pårørende deltar gratis.
Søknadsfrist: 31.12.08

Vintercamp for søsken
Startdato: 2. mars 2009
Sluttdato: 6. mars 2009
Målgruppe: Kurset retter seg mot søsken
(12 – 16 år) til barn og unge med en av
Frambus diagnoser.
Innhold: På dette kurset ønsker vi å rette
søkelyset mot søskens situasjon. Kurset
innholder både spennende aktiviteter og
gode samtaler. Gjennom møtet med andre
søsken blir det også mulig å dele erfaringer
og knytte vennskap med andre i samme
situasjon.
Faglig ansvarlig: Monica Andresen moa@frambu.no
Praktisk informasjon: Ann Mari Pettersen amp@frambu.no
Søknadsfrist: 31.12.08

Voksne søsken – en viktig ressurs
Startdato: 24. mars 2009
Sluttdato: 26. mars 2009

Å leve med spinal muskelatrofi
Startdato: 30. mars 2009
Sluttdato: 3. april 2009
Målgruppe: Kurset retter seg mot personer
med spinal muskelatrofi, deres familier og
tjenesteapparat.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere
på
- medisinsk informasjon
- respirasjon
- ortopediske og tekniske hjelpemidler
- fritid
- rettigheter
- arbeid med individuell plan
Faglig ansvarlig: Kari Stenslie kls@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm waa@frambu.no
Søknadsfrist: 29. januar 2009

Helseleir 1
Startdato: 22. juni 2009
Sluttdato: 3. juli 2009
Målgruppe: Helseleiren retter seg mot barn
og unge mellom 10 og 16 år med en sjelden eller lite kjent diagnose eller funksjonshemning. På grunn av leirens organisering og bemanning forventes det at alle
deltakere kan delta i gruppeaktiviteter og
kommunisere med de øvrige deltakerne.
Innhold: På helseleir får deltakerne treffe
andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk. Vi vil legge
til rette for at deltagerne skal få oppdage
nye muligheter, sprenge egne grenser og
føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.
Faglig ansvarlig: Eva Olsen eva@frambu.no
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Vennskap og fritid i ungdoms- og
voksenalder

Praktisk informasjon: Ann Mari Pettersen amp@frambu.no
Søknadsfrist: 01.03.09

Helseleir 2
Startdato: 6. juli 2009
Sluttdato: 17. juli 2009
Målgruppe: Helseleiren retter seg mot ungdom mellom 16 og 30 år med en sjelden
eller lite kjent diagnose eller funksjonshemning. På grunn av leirens organisering
og bemanning forventes det at alle deltakere kan delta i gruppeaktiviteter og kommunisere med de øvrige deltakerne.
Innhold: Som Helseleir 1.
Faglig ansvarlig: Simen Stokke sis@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm waa@frambu.no
Søknadsfrist: 01.03.09
‘

Helseleir 3
Startdato: 20. juli 2009
Sluttdato: 31. juli 2009
Målgruppe: Helseleiren retter seg mot barn
og unge mellom 10 og 16 år med en sjelden eller lite kjent diagnose eller funksjonshemning. På grunn av leirens organisering og bemanning forventes det at alle
deltakere kan delta i gruppeaktiviteter og
kommunisere med de øvrige deltakerne.
Innhold: Som Helseleir 1.
Faglig ansvarlig: Sissel Widerøe Bredesen swi@frambu.no
Praktisk informasjon: Berit Finstad bfi@frambu.no
Søknadsfrist: 01.03.09

Helseleir 4
Startdato: 3. august 2009
Sluttdato: 9. august 2009
Målgruppe: Helseleiren retter seg mot ungdom mellom 16 og 30 år med en sjelden
eller lite kjent diagnose uten utviklingshemning. På grunn av leirens organisering
og bemanning forventes det at alle deltakere kan delta i gruppeaktiviteter og kommunisere med de øvrige deltakerne.
Innhold: Som Helseleir 1.
Faglig ansvarlig: Karsten Barton krb@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm waa@frambu.no
Søknadsfrist: 01.03.09
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Startdato: 24. september 2009
Sluttdato: 25. september 2009
Målgruppe: Kurset retter seg mot fagpersoner, pårørende og andre interesserte som
arbeider med personer med Frambus diagnoser som kan delta i vanlige fritidsaktiviteter med noe tilrettelegging. Det vil også
bli anledning til å delta på hele eller deler
av kurset via videokonferanse.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere
på
- nettverksbygging
- rammebetingelser for gode fritidsaktiviteter
- relasjoner, fellesskap og tilhørighet
Deltakerne vil få prøve ulike aktiviteter.
Faglig ansvarlig: Bente Andersen ban@frambu.no
Praktisk informasjon: Åse-Mette Jamtli aam@frambu.no
Pris: Fagpersoner kr 700 (inkluderer måltider og materiell). Personer med diagnose
og pårørende deltar gratis. Gratis overnatting kan tilbys så langt det er ledig kapasitet.
Søknadsfrist: 10.08.09

Hvordan rettigheter kan bli til gode
løsninger
Startdato: 21. oktober 2009
Sluttdato: 22. oktober 2009
Målgruppe: Kurset retter seg mot fagpersoner, personer med en av Frambus diagnoser, pårørende og andre interesserte.
Det vil også bli anledning til å delta på hele
eller deler av kurset via videokonferanse.
Innhold: Det vil bli forelesninger og
gruppesamtaler knyttet til aktuelle problemstillinger. Ønsker om tema kan sendes
til lho@frambu.no fram til 1. mars 2009.
Endelig program for kurset vil bli presentert i kursbeskrivelse på www.frambu.no i
god tid før søknadsfrist.
Faglig ansvarlig: Lise Beate Hoxmark lho@frambu.no
Praktisk informasjon: Åse-Mette Jamtli aam@frambu.no
Pris: Fagpersoner kr 700 (inkluderer måltider og materiell). Personer med diagnose
og pårørende deltar gratis. Gratis overnatting kan tilbys så langt det er ledig kapasitet.
Søknadsfrist: 10.09.09

Å leve med en muskelsykdom som
ung eller voksen
Startdato: 9. november 2009
Sluttdato: 13. november 2009
Målgruppe: Kurset retter seg mot unge og
voksne med uspesifisert muskeldiagnose,
limb-girdle muskeldystrofi eller facioscapulo-humeral muskeldystrofi, samt
deres familier og tjenesteapparat.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppe-

Illustrasjoner: Liv Vatle for Frambu
samtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere
på
- medisinsk informasjon
- rettigheter
- arbeid med individuell plan
- utfordringer i hverdagen i skole, arbeid,
fritid, hjem og/eller familieliv
Faglig ansvarlig: Sissel Widerøe Bredesen swi@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm waa@frambu.no
Søknadsfrist: 10.09.09

Å leve med en arvelig ataksi
Startdato: 16. november 2009
Sluttdato: 20. november 2009
Målgruppe: Kurset retter seg mot personer
med arvelige ataksier, deres familier og
tjenesteapparat. Aktuelle diagnoser er for
eksempel
cerebellære
ataksier,
spinocerebellære ataksier og Friedreichs
ataksi.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere
på
- medisinsk informasjon
- rettigheter
- utfordringer i hverdagen
Faglig ansvarlig: Kari Stenslie kls@frambu.no
Praktisk informasjon: Ann Mari Pettersen amp@frambu.no
Søknadsfrist: 17.09.09

Andre tjenester fra Frambu
Korte individuelle kurs (KIK)
Kontakt: Tove Sandvik, 64 85 60 00,
tsa@frambu.no
Utadrettede tjenester fra Frambu
Kontakt: Tove Sandvik, tsa@frambu.no
eller ring vår utreisekoordinator på
64 85 60 27.
Forelesninger på internett
Kontakt: Kari Hagen - kha@frambu.no
eller 64 85 60 00.
Videokonferanser
Spørsmål om videokonferanser kan rettes
til Kari Hagen - kha@frambu.no eller
64 85 60 00.
Mer informasjon: www.frambu.no
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Mammaen til Miriam
kommer fra et land langt
fra Norge. Hun snakker
spansk med Miriam,
og Miriam forstår alt
hun sier.
Tekst: Marianne Wieser.
Foto: Marianne Wieser og familiens
fotoalbum

Dette er Miriam. Hun er et og et halvt år
gammel. Hun snakker mye med alle hun er
sammen med. Foreløpig er det mest pappa
og mamma som skjønner hva hun sier.
Hennes yndingsord er nei, og det kan like
godt bety ja.
Miriam går i barnehagen tre dager i uken.
Hun er glad i fingermaling. På kjøkkenet
hjemme henger flere bilder hun har laget.
Hun går på svømming i et deilig varmt
basseng to ganger i uken, en gang med
assistenten i barnehagen og en gang med

pappa eller mamma. Hun elsker å være i
vannet fordi det er morsomt å plaske og
fordi det er så lett å bevege seg.
Miriam er glad i mat og spiser nesten alt:
frukt, skive med leverpostei, gulost, brunost
og fisk. Tenk, selv når hun får tran sier hun
”nam, nam”.
Da har du sikkert skjønt at Miriam er en blid
og grei jente. Hun gråter nesten aldri, bare
når hun er veldig sulten og trett. Snart skal
hun flytte til et nytt hus hvor det ikke er
trapper.

Pappaen til Miriam jobber bare fire dager i uken. Da har han tid til å gjøre mange morsomme ting sammen med henne.

Pappa og mamma spenner Miriam fast i
ståskallet.
Se, jeg kan stå!

18
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Forleden dag ble Miriam så forkjølt at hun
måtte på sykehuset i noen dager. Etterpå
måtte hun ta medisin tre ganger dagen.
Først var det uvant, så syntes hun at det var
helt greit.

Miriam er en luring. Tror
du hun klarer å ta litt av
kremen på bursdagskaken
uten at noen ser det?

Miriam er vant med at folk i hvit frakk
undersøker henne. Her sitter hun med en
maske så de kan måle pusten hennes.

Til høyre:
Nå har Miriam fått rullestol. Hun liker godt
å sitte opp i den og trener å kjøre rett fram
og til siden. Når du besøker Miriam neste
gang kan hun trille overalt hvor hun selv vil.

For de voksne: Miriam har SMA, Spinal
muskelatrofi.
I høst reiste Miriam med fly til Oslo. Mens foreldrene var sammen med andre voksne, fikk
Miriam nye venner.

Foto: Ida Skonnord, Rikshospitalet.
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Miriam elsker å bade i det varme
bassenget. Foto: Zano Beck.

Men nå er det tid for å slappe av. Miriam
liker godt livlig musikk. Se, jeg klarer å
legge i CD’n selv! sier hun. Ha det bra, sees
snart igjen!
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Hektisk høst
Foreningen for Muskelsyke (FFM)
er interesseorganisasjonen for
muskelsyke i Norge.
Gjennom 13 fylkesforeninger og
14 diagnosegrupper 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.

Høsten er en aktiv tid. Denne høsten skjer det spesielt mye. Hovedstadsprosessen nærmer seg slutten. Utvalget har fremlagt rapport til høring. Innspillene fra oss og FFO er
at pasienten må være i fokus. Vi har vært så heldige å ha Bjørn Moen i arbeidsgruppen for spesialisert rehabilitering så han har jobbet godt for vår sak der.
Hovedstadsprosessen foreslår at man prioriterer utviklingen av gode tilbud på lokalsykehusene og samler de mer spesialiserte oppgavene på færre sykehus. Forhåpentligvis
vil dette styrke tilbudet til oss som muskelsyke. Men det krever at vi selv er flinke til å
kreve å bli videresendt når vi har behov for det. Det er også viktig at man følger opp
lokalt slik at det blir sånn som intensjonene var! Vi som kronisk muskelsyke må ikke
lide under sammenslåing og ansvarsfordeling i helsevesenet!
Bjarne Håkon Hanssen har nedsatt et utvalg som skal se på samhandling i helsevesenet.
Etter hans gjennomføring av NAV reformen kan vi nok forvente oss at det skjer ting
her i rekordfart. Det som er litt spesielt er at han har nedsatt en rådgivningsgruppe for
dette – og den inneholder ikke de tradisjonelle organisasjonene. Dette kan bli en
utfordring – for Dagfinn Enerly representerer ikke akkurat vår gruppe! Her har vi i
sentralstyret tenkt å jobbe aktivt for å få påvirket Bjarne Håkon Hanssen, slik at
reformen tar høyde for våre behov! Dette skal være Lise Connely og Karl Henriksens
prioritet i høst.
I tilegg til alt dette har vi fått et nytt statsbudsjett. Spennende lesning, men dessverre
har de ikke økt bevilgningene verken til rehabilitering eller å få flere funksjonshemmede i arbeid. Så – vi har mye å ta fatt i!
Heldigvis har vi hatt ledermøtet som var en inspirasjon for oss
i sentralstyret. Vi ble styrket i at våre prioriterte saker er i
samsvar med fylkenes ønsker. De målsetninger som ble vedtatt
på ledermøtet var å få en godt stabil drift på kontoret og
å få bedre kontakt ut mot fylker og medlemmene.
Vi ønsker også å bli tydeligere i politiske saker.
Dette vil dere se mer til i tiden som kommer.
Jeg ønsker dere en fredfull jul og et godt nytt år!
Laila Bakke-Larsen
Leder

TA GJERNE KONTAKT MED FFM-KONTORET
FORENINGEN
FOR MUSKELSYKE
Brynsveien 96, 1352 Kolsås
Tlf 67 13 74 70
E-post: ffm@ffm.no
Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042

2

Line Wåler
Organisasjonssekretær
Tlf 67 13 74 70 / 411 90 702
Tlf. tid: man., tirs. og ons. kl. 11-17
line.valer@ffm.no

Beth Folkan
Regnskapsføring og medlemsregisteret
Tlf. 67 13 71 39
Tlf.tid: man, ons. og tors. kl. 10-14
beth.folkan@ffm.no

Tone I. Torp
Forskningsfondet og Allums Legat
Tlf. 67 13 74 70
Tlf. tid: tors. kl. 10-14
fondet@ffm.no
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Kort nytt
Uteliv for
alle!
Torsdag 23/10
gikk
startskuddet
for
Deltasenterets
informasjonskampanje"Litt
enklere". Kampanjen skal spre kunnskap
og skape bevissthet om universell
utforming i restaurantbransjen.
Helsedirektoratet har gitt ut to brosjyrer
som du kan laste ned som pdf eller
bestille på www.shdir.no/publikasjoner
Les mer på www.littenklere.no

Søsken i
fokus
”Søsken
i
fokus” handler
om det å være
bror eller søster til barn
eller ungdom
som har en funksjonsnedsettelse. Innholdet bygger på forståelsen av at søsken
vet best hvordan de selv har det. Utgiver
er Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.
Kilde: www.frambu.no

Hva er normalt?
Normalitet og inkludering var tema på
norsk nettverk for forskning om funksjonshemmings tredje nasjonale konfe-

ranse i begynnelsen av oktober. Frambu
bidro med både innlegg og materiellutdeling på konferansen.
Les mer på www.frambu.no og konferansens nettside
http://konferanser.hil.no/konferanser/
Kilde: www.frambu.no

Det lengste svevet
Thorvald Steen har kommet med en ny
bok der hovedpersonen har en muskelsykdom.
Det lengste svevet er en frittstående oppfølger til romanen Vekten av snøkrystaller.

En vanskelig pasient?
Sykehusene og pasienter med sjeldne
medisinske tilstander
En ny undersøkelse utført ved NOVA
viser at personer med sjeldne sykdomsdiagnoser i mange tilfeller opplever å
ikke få den medisinske behandlingen de
har krav på ved norske sykehus.
Forfatter: Lars Grue.
NOVA Rapport 11/08 finner du på
www.nova.no/asset/3429/1/3429_1.pdf.

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens råd for funksjonshemmede har
byttet navn til Statens råd for likestilling
av funksjonshemmede. Ingrid Ihme,
som er medlem i FFM, sitter i dette
rådet.

Revidering av vedtekter kan virke kjedelig,
anmassende og til tider komplett uforståelig. Spiller det virkelig noen rolle om det
står skal, bør eller må? Og spiller det virkelig noen rolle hvordan organisasjonskartet
ser ut – bare vi får gjort det vi skal? Tenker
mange, og engasjerer seg ikke i debatten
om vedtektene. Uten å tenke over at vedtektene er selve fundamentet i organisasjonen, og danner grunnlaget for vår måte
å jobbe på, hvilke beslutningsprosesser vi
har og - til syvende og sist – hva vi som
organisasjon oppnår. Politisk og for medlemmene våre.

Representasjon
Målet for så å si alle organisasjoner er å
være et talerør for medlemmene sine og
være representativ for deres ønsker og
meninger. På den måten får man tyngde i
sitt påvirkningsarbeid.
I hvor stor grad man faktisk representerer
de man ønsker å representere avhenger av
den demokratiske oppbygningen i vedtektene. Det finnes for eksempel organisasjoner for noen diagnoser som sier i vedtektene at personer med diagnose ikke kan
sitte i sentralstyret. Kan man da si at denne
organisasjonen representerer de som har
denne diagnosen? Nei – den representerer
pårørende og de som mener å vite noe om
de med diagnosen. Ikke de som selv har
diagnosen.

Fra vanføre til funksjonshemmede
Tidligere var det vanlig at man hadde
organisasjoner som arbeidet for de vanføre
– og som i hovedsak besto av snille damer
og menn, som samlet inn penger og
arrangerte hyggelige ting for de stakkars
ulykksalige. Som en reaksjon på dette ble
det på -70 og -80 tallet vanligere at organisasjoner for funksjonshemmede spesifikk skrev at de var for personer med en
funksjonshemning eller en spesifikk diagnose, og i noen organisasjoner måtte personen selv ha diagnosen for å kunne være
tillitsvalgt. Dette for å komme vekk fra
veldedighet, og å oppnå større selvbestemmelse.

Bare for muskelsyke?
I dag finner man både organisasjoner som
er for den med funksjonshemning/diagnose, pårørende og andre interesserte,
hvor alle kan være tillitsvalgte, og organisasjoner som krever at tillitsvalgte og
ansatte har en funksjonshemning. Dette er
ulike måter å sikre representativitet.
Hvilken ønsker vi å ha i FFM? Er vi en
organisasjon for alle som ønsker å jobbe
for muskelsyke, eller bare for dem som har
en muskelsykdom? Hvilke medlemmer
skal ha demokratiske rettigheter?

Demokratiske prosesser
Det som er virkelig avgjørende for hvor
representativ organisasjonen er for de som
20
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Vedtekter – hvorfor er de så viktige?
På FFMs landsmøte i 2009 skal vi revidere vedtektene – igjen. Hva er vitsen?
Vedtektene er fundamentene i en organisasjon, derfor er det viktig at flest mulig deltar.
Av Laila Bakke-Larsen, styreleder FFM
skal representeres er at valg av tillitsvalgte
skjer gjennom demokratiske prosesser. Bare
på den måten kan man sikre at de som sitter i et ledermøte eller sentralstyre virkelig
representerer grasrota i organisasjonen.
Hos oss i FFM har vi et Landsmøte som
består av både demokratisk valgte representanter fra fylkene, og diagnosekontakter
som ikke er valgt demokratisk av medlemmene, men oppnevnt for lenge siden.
Betyr dette at vi har en udemokratisk valgprosess, eller at vi har noen som representerer de som ikke orker å være aktive i
organisasjonen? Eller handler det rett og
slett om at de er et vedheng fra den gangen
man så for seg en annen strukturell oppbygning av organisasjonen?

Diagnosekontaktenes rolle
Historisk sett hadde man en plan om å
danne diagnosegrupper som skulle ha
samme status som fylkesforeningene. Dette
kom aldri helt ordentlig i gang. Spørsmålet
man i dag må stille seg er om diagnosekontaktene representerer en riktig form for
delegasjon for den enkelte gruppe. Det å
sikre at diagnosekontaktene faktisk representerer den gruppen de skal i forhold til et
demokratisk valg, er en utfordring. Vi må
derfor spørre oss selv om vi skal kutte ut
disse delegatene på landsmøtet eller om vi
skal gjøre en endring i vedtektene for å
sikre dette.

Hvor skal makten ligge?
Landsmøtet er FFMs øverste organ. Nå
møtes vi hvert annet år. Mellom landsmøtene er ledermøtet det høyeste organet og
møtes en til to ganger i året. Ledermøter
har fullmakt til å behandle landsmøtesaker,
med unntak av vedtekter og oppløsning.

Grasrota…
Medlemmene er grasrota i organisasjonen.
Vi er til for dem og skal gjøre det de ønsker. Målet er å gi alle i organisasjonen et tilbud om aktivitet og informasjon. I dag gir
vi et tilbud gjennom fylkesforeningene og
sentralt. Men det er vanskelig å nå alle.
Norge er et stort land med lange avstander
noe som gjør det vanskelig for oss som er
litt ”syk og svak og dårlig bak” å delta på
ting. Fylkesforeningene sliter med å få deltakelse på sine tiltak, og å få tillitsvalgte til
å ta verv i organisasjonen.

Regionlag og lokallag?
Demokrati begynner på grasrota – for eksempel i
FFM.

Ledermøtet er pålagt å behandle budsjettet
til påfølgende år.
Sentralstyret er naturlig nok bundet av
vedtak på landsmøtet og ledermøtet. Men
når det kommer til budsjettet, er det faktisk et problem at man er bundet av ledermøtet. Det vedtas på høsten, og organisasjoner vet sjelden hva de får i støtte før i
mars – april påfølgende år. Det betyr at
man i praksis er bundet av et budsjett som
er vedtatt før man vet hva man får i støtte.
Noe som binder sentralstyrets aktiviteter
for året som kommer.
Skulle man ta dette bokstavelig, kan ikke
sentralstyret bruke penger som man får
utover det man har antatt at man får, uten
å innkalle til et ledermøte for å revidere
budsjettet. Dette er en fullmakt sentralstyret selv burde ha hatt, for å sikre en
smidig drift av organisasjonen. Satt på
spissen: budsjettet er viktigere enn aktiviteter til beste for medlemmene.

Kanskje er tiden moden for å ta en radikal
forandring av hele organisasjonskartet: lage
regionlag og lokallag? Da ville man kunne
få støtte fra kommunene, og man vil kunne
lage tiltak på kommunenivå. Regionlagene
kunne konsentrert seg om helseforetakene
og politiske saker.
Kunne vi på den måten få en større representativitet, et FFM som favnet alle, uten
at man må reise langt for å delta? Eller vil
det forsterke problemet fordi man må få
enda flere til å ta verv for å sitte i flere
styrer?

Viktige veivalg
Landsmøtet 2009 står overfor en viktig
beslutning: hvordan ønsker vi at FFM skal
se ut i tiden som kommer, og hvordan skal
vi organisere oss for å få et godt verktøy for
å jobbe med de sakene vi brenner for?
Ser vi for oss en organisasjon med lokallag,
regionlag, et sterkt sentralstyre og landsmøte annehvert år? Eller skal vi fortsette å
bruke penger og energi på fylkesforeninger
som har vanskelig for å samle folk, ledermøter som sliter ut folk og et sentralstyre
som ikke er underlagt ledermøtet? Eller
finnes det en gylden middelvei?

Bli med og bestem
Har du lyst til å være med å påvirke
hvordan FFMs fremtid skal være?
Arbeidsutvalget som skal utarbeide forslag
til nye vedtekter har laget et studiehefte
som skal brukes i fylkene i arbeidet med
innspill til behov for endringer i vedtektene. Ta kontakt med ditt fylkeslag og meld
deg på studiering om vedtektene!
Landsmøtet 2007. Det stemmes! F.v. Heidi
Gulbrandsen, Lise Conelly og Lene Henriksen.
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Fra FFMs sentralstyre
Arbeidsgrupper nedsatt
Sentralstyret i FFM har nedsatt flere
grupper som skal arbeide med de forskjellige oppgavene styret ønsker å prioritere.
Det dreier seg om samarbeidet med NMK
(Nevromuskulært kompetansesenter i
Tromsø), EAMDA (Europeisk sammenslutning av organisasjoner for muskelsyke),
Beitostølen helsesportsenter, Behandlingsreiser, Helsereformen og BPA.
Informasjonshefte om PGD
og genteknologi
En egen arbeidsgruppe skal utrede PGD,
preimplantasjonsdiagnostikk. FFM har
ikke noe klart standpunkt til PGD eller
genteknologi generelt. Det er behov for å
skape større bevissthet rund disse tema,
konsekvensen av den teknologiske utvikling og hvilken betydning de har for oss
som er muskelsyke og pårørende. Styret

ønsker å utarbeide et informasjonshefte
som skal romme både politiske, etiske og
filosofiske betraktninger, samt har en åpenhet for ulike ståsteder og forutsetninger.
Si din mening, send en e-post til
laila.bakke.larsen@g-mail.com!
Nettverksgrupper
De nettverksgruppene som fungerer med
forum på www.ffm.no får fortsette inntil
videre, men på nåværende tidspunkt har
styret ikke kapasitet til å opprette egne mail
grupper for de enkelte nettverksgruppene.
Honorar for eksterne verv
Mange av våre medlemmer har eksterne tillitsverv som er honorert. Det er ikke alle
som kan motta disse honorarene pga
begrensinger i hva de kan tjene. Hvis man
ønsker det, kan den enkelte gi honoraret til
FFM, slik at det istedenfor å bli regnet til
den enkeltes inntekt, blir en inntekt til
FFM sentralt.

Kontortider
Line Wåler
er vår nye organisasjonssekretær.
Hun kan nås på
67 13 74 70 mellom
11 - 17 mandag,
tirsdag og onsdag.
E-post line.valer@ffm.no
Beth Folkan fortsetter som kontormedarbeider på mandag, onsdag og
torsdag. Hun har telefontid fra 10.0014.00 på 67 13 71 39.
Tone I. Torp har begynt å jobbe for
Forskningsfondet og Erik Allums Legat.
Hun kan nås på 67 13 74 70 mellom
10.00 og 14.00 på torsdager, eller på
e-post fondet@ffm.no.

i samme
båt

Finner du ikke
sandaler?

KURSNYTT
Diagnosekontakter og likemenn var
på kurs på Clarion hotell,
Gardermoen, 10-12. oktober 2008.
Kurs kan vi aldri få nok av!
Fredag ettermiddag startet vi med
registrering og presentasjonsrunde av
likemenn. I antall var det nok over 40
stykk i forskjellige aldre og med ulike
erfaringer.
Lørdag var det full rulle med Inger Lund
Pettersen som snakker om taushetsplikt
og etikk. Inger er jo bare en helt fantastisk person å høre på, og hun fikk tankene våre til å ”spinne”. Kjempeinteressant tema som vi trenger som likemenn.
(Vi er jo også bare vanlige mennesker).

Laila er henrykt over sine gladiatorsandaler med
snøring, produsert i Norge.

Laila Bakke-Larsen har gjort et funn. I likhet med mange andre i foreningen sliter
hun for å få tak i sandaler. I en butikk i
Grimstad fant hun sandaler som passet
som et skudd. Ikke rart kanskje, siden de
er håndlaget og produsert på stedet.
Butikken kan også lage andre sko. Vil du
vite mer, ring Laila på 403 26 984.
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Vi fikk også oppgaver som vi skulle
besvare i grupper, det synes jeg vi er veldig gode på. Vi samarbeider veldig godt
og er en herlig gjeng som kan dele våre
erfaringer oss i mellom enten vi er i
grupper, ved matbordet eller i baren om
kvelden. Vi må heller ikke glemme dem
som flyr en del utenfor i pausene for å
“trekke frisk luft”, der blir det også løst
en del problemstillinger. Kompetansen
hos mange her er enorm og til hjelp og
støtte for mange. Slike kurs er kjempeviktig for at man også skal bli godt skolert. Noen kan ikke hjelpe alle, men alle
kan hjelpe noen.

Hos Elisabeth Johannessen sitter latteren
ganske løst.

Humor… den holdt jeg jammen på å
glemme. På en skala fra en til ti tror jeg
vi sier vi 15.
Inger Lund Pettersen fikk en flott
blomsterhilsen for å delta hos oss. Nå går
hun over i pensjonistenes rekker - synd
for oss, men vi må se på det hun har tilført foreninga.
Ønsker også å rette en stor takk til
Likemannsutvalget som gjør en kjempegod jobb for å lage til slike kurs for oss,
det tror jeg vi alle er enig om.
Fornøyd, ja - men vi ønsker oss alltid
flere kurs.
Elisabeth Johannessen
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60-års jubileum
i Trøndelag
Roy Staven som i årenes løp har hatt
mange tillitsverv i FFM, feiret en heidundrende 60-års dag i oktober.

ble valgt som delegat til landsmøtet. Siden
har det blitt over 20 landsmøter på Roy og
flere perioder som leder og nestleder i sentralstyret. Roy har i tillegg representert
Foreninga og funksjonshemmede i en
rekke offentlige utvalg og råd.
-I disse over 20 år som sentral tillitsvalgt
har han stått fram som en person med
meningers mot, med klar tale om hva han
mener er rett, selv om diskusjonen har vært
hard, og motsetningene store. Men han har
alltid diskutert på en saklig og redelig måte,
sa Egil.
Han fortalte også at Roy var "gående" uten
hjelpemidler fram til 1993, og "satte" seg
permanent i 2000. Han har diagnosen
Limb girdle og ”har det bra med det”, som
han selv sier. Roy er kontaktperson for
denne diagnosen i foreninga.

Roy A. Staven, strålende fornøyd på sin 60-års
dag. Foto: Jomar Berre

Jomar Berre rapporterer: Roy og hans
familie hadde ordnet til stor fest i Steinkjer
videregående skole sine lokaler med masse
familie, venner, kollegaer, foreningsvenner
m.fl. Her fikk vi servert god mat av skolens
elever. Masse gode kaker slik det er vanlig
på Innherred. Det var taffelmuskikk, taler,
sang, dans og sosialt samvær.

Ellers er det to ting som kjennetegner Roy,
sa Egil videre. Det ene er viljen til å være
fysisk aktiv, til å trene. Det andre er musikken, både på diverse instrument og som
korsanger. Kanskje er det disse aktivitetene
som gjør ham så blid?

Egil holdt en flott spontan tale fra alle
FFM-ere.

Bursdagstale til Roy Staven

Listen med meritter i FFM og arbeid for
funksjonshemmede er så lang at
Muskelnytt måtte komme med innleggsbilag denne gangen, fortsatte taleren. Roy
har vært med i Trøndelagsforeninga nesten
fra starten i 1983 og stakk hodet såpass
fram at han på det første medlemsmøtet
MUSKELNYTT 4 • 2008

27. august ble Ola Garnes, en av ildsjelene i FFM gjennom tidene, gravlagt og tidligere ledere i FFM var
samlet i begravelsen.
F.v. foran Laila Bakke-Larsen, Tone I.
Torp, Roy Staven. Bak Liv Arum,
Peter Hjort, Patricia Melsom og Hilde
Westgaard.

-Det som imponerer meg er den gløden og
engasjementet Roy har vist i alle disse åra.
Ikke bare med utgangspunkt i egen sykdom, men viljen til å hjelpe andre muskelsyke. Han har fått et omfattende kontaktnett over det ganske land gjennom alle
disse aktive åra, og det er ikke få muskelsyke som har ringt til Roy - til alle døgnets
tider - og spurt om råd, hjelp, om støtte og
trøst. Og Roy har alltid tid, har råd, har
trøst å gi! Av og til skjønner jeg ikke hvor
han tar all energien fra, at han orker, år
etter år - men det gjør han!

Fra foreninga var vi en kontingent på ni
personer: Viggo Gangstad, Vidar
Gangstad, Vigdis Berg Kristiansen, Egil
Skjetne, Åse & Rolf Arild Saltvik, Laila
Benjaminsen, Åslaug & Jomar Berre.

Egil Skjetne har kjent Roy i mange år og
påpekte innledningsvis at jubilanten på
tross av sine 60 år heldigvis er like gær'n og
blid som alltid. De to satt sammen i styret
i Trøndelagsforeninga i ca ti år. Bl.a. reiste
de rundt til andre fylkesforeninger og holdt
foredrag og seminarer – Roy med fokus på
å bygge en solid organisasjon, Egil mer på
forvaltningsjuss.
-Så tett jobba vi sammen at det også gikk
greit de gangene vi ble innlosjert på
dobbeltrom med dobbeltseng, sa Egil til en
humrende forsamling.

Ledere samlet

Like gærn … Inn i hytta skal han Roy, da får
det bære eller briste. Metoden anbefales ikke til
etterfølgelse. Foto: Jomar Berre.

- Må latteren være like hjertelig og sitte like
løst, må gliset ditt være like bredt i de
kommende 60 åra som det har vært til nå!,
avsluttet Egil til stor applaus fra en feststemt forsamling.

Foreningen for Muskelsyke takker for godt samarbeid
og ønsker alle medlemmer, annonsører og lesere en riktig

God Jul

og et

Godt Nytt År!
23

FFM ORGANISASJON
Ungdomstreff med forhindringer i Hedmark/Oppland
Planen var å reise på fotballkamp på
Ullevål denne søndagen i oktober, men
kampen ble avlyst og vi havnet på
Bowling 1 på Gjøvik.
I Gjøvik hadde vi en kjempeflott konkurranse. Tre lag, myldrende liv og et stort
konkurranseinstinkt. Den var ikke noe
mindre på de voksne, må dere tro.
Hos den harde kjerne Sigbjørn, Snorre,
Magnus og Morten var det Sigbjørn som
gikk av med seieren. Gratulerer! Men jeg
må bare få lov å si: for en herlig gjeng! Hos
de voksne ble ikke det viktigste å vinne,
men å håne taperen. Vi fikk også et par kalkuner i samme familie.

Tore på sporet - Tore Ødegård, styremedlem i
FFM H/O.

Slike bannere er lette å skaffe og vekker hyggelig
oppsikt.

ting. Det kom ei dame i rullestol bort til
oss, vi hadde en lang fin samtale med
damen, som trodde hun var alene i Norge
med sin muskelsykdom. Men det finnes jo
mange med samme diagnose. Hun visste
ikke at det fantes en forening en gang, til
tross for at hun hadde hatt diagnosen i 20
år. Så vi fikk informert om foreningen,
likemannsarbeid, møter, rettigheter osv.
Damen reiste hjem blid og fornøyd, så jeg
håper vi får et nytt medlem der.
Bare det å møte denne damen, gjorde det
verdt å stå alle disse timene på messen. Det
er utrolig viktig å få synliggjort at vi finnes.
Vibeke Aars-Nicolaysen
og Heidi Gulbrandsen

FFM Hedmark/Oppland ble invitert av
Etac til å være med på hjelpemiddelmessa i
Kallerudhallen på Gjøvik 18. september,
en invitasjon vi tok imot med stor glede.
Leder Heidi Gulbrandsen og sekretær
Vibeke Aars-Nicolaysen stilte opp i god
tid. Det var mange stands, de fleste etter
hvert ganske kjent for oss med muskelsykdommer. Det føles godt å være inkludert i
et profesjonelt produksjonsapparat, de vet

ikke nok hva de skal gjøre for oss, føler vi.
Det var også fint å få kontakt med det profesjonelle besøket, stort sett ergoterapeuter,
ansatte på NAV og andre faginstanser.
Kallerudhallen ligger ved siden av
Høgskolen på Gjøvik som utdanner
ergoterapeuter, og det var utrolig mange
interesserte studenter til stede. Disse var
også ivrige på å bli kjent med oss som satt
under FFM-banneren, en flott ny banner
som Heidi hadde fått ordnet med. Vi
hadde med oss Muskelnytt, brosjyrer fra
FFM og brosjyre fra NMK Tromsø, alt var
etterspurt.
Alt i alt, utrolig flott å være til stede på et
slikt arrangement, og etter hvert som dagen
gikk og ytterdøra konstant sto åpen var det
ikke minst interessant for oss å prøve votter
og sokker med innlagt varme. Tenk at det
skulle kunne være mulig å få mer enn
0 grader i en tå? Og for de som gruer seg til
vinteren: det er mulig å få laget hull med
klaff i en varmevott slik at man kan bruke
joysticken ute. Den til rullestolen, mener jeg.
Vi var de eneste fra en forening som var
der, resten var forhandlere av hjelpemidler.
Men vi hadde en flott dag. Ikke så mange
som var innom oss, men det gjør ingen-

Vibeke Aars-Nicolaysen strikker i alle livets
sammenhenger. Til høyre Anita Bones Bakke.

Heidi Gulbrandsen prøver strandvogn.

Vi var 15 stykker til sammen. Gutta, assistenter, foreldre og søsken. Turen gikk
videre ved 19.30 tiden til Peppes Pizza på
Gjøvik. Der ble det inntatt fem store
pizzaer, 15 store brus, like mange desserter
og et par kaffe. Tusen takk alle sammen for
en helt super kveld. Det er bare så fint å få
være sammen med dere. Dere er helt unike
hver og en av dere. Enda en gang takk til
Maja som var så snartenkt.
Med vennlig hilsen Heidi Gulbrandsen

Hjelpemiddelmesse
på Gjøvik

Julebord på Feiring

Medlemshelg/julebord for Hedmark og
Oppland blir i år som i fjor på
Feiringklinikken 22-23. november. På programmet står produktdemonstrasjon ved
Minitech og Etac, et badebasseng som er
åpent for dem som ønsker å bade, diverse
måltider (derav noen med underholdning),
for ikke å glemme aperitif før middagen på
lørdag og trekning på søndag.

Styret i FFM Hedmark/Oppland.
- Vi har en utrolig hyggelig lokalforening,
med et bra styre, så vi koser oss verre, sier
Vibeke Aars-Nicolaysen.
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Nordland:

Første møte i lokallaget
Hei!
Lokallaget her i Salten hadde sitt første
møte. Vi var ca.15 stykker som møtte opp.
Vi diskuterte at vi burde få til en studiering
om eventuelle nye vedtekter. Til neste møte
vil vi prøve å få inn NAV for å fortelle om
forskjellige rettigheter for funksjonshemmede. Av erfaring vet vi at det ikke er så lett
å få de til å komme. Ellers hadde vi kaffe og
kaker.
I høst hadde vi i Nordland dessverre ikke
råd til å arrangere familietreff. Det var til
stor skuffelse både for barn og voksne.
Spesielt våre yngste medlemmer mente det
var trist.
Ellers skal vi holde et førjulstreff i november i Bodø og håper så mange som mulig
kan delta.
Hilsen Ingrid Storvik Nilsen

«Same procedure as last
year» i Bergen
Foreningen for Muskelsyke i Hordaland/Sogn og Fjordane inviterer til sin årlig
jule- og nyttårsfest søndag 11 januar 2009.
Som i tidligere år møtes vi på Høyteknologisenteret kl 1430, kl 1500 serveres
pinnekjøtt med tilbehør og dessert. Og går
det som det har gjort de andre årene,
kommer det sangkor og ikke til å
forglemme - nissefamilien!
Medlemmer med familie og venner er
hjertelig velkommen.
Alf Are Skog

Bedre arbeidsrutiner
i Vestfold
Programmet vi hadde planer om i høst har
dessverre blitt utsatt, derfor er det lite å
skrive om fra Vestfold i denne omgang. Vi
skal ha en julesamling første helg i desember på Eidene, julemat og underholdning
fra egne og eksterne krefter.
Vi i styret har da i stedet brukt tiden til å
lage en bedre organisasjon ved å lage bedre
rutiner på måten vi jobber på.
Jørund Lothe

Alvor og skjemt i Troms
og Finnmark
Vi skal holde høstsamling og julebord den
22.11.08 på Sydspissen Hotell. Vi har fått
Nevromuskulært kompetansesenter til å
informere litt om seg selv og hvilket tilbud
de har til muskelsyke. Ulike forhandlere
skal ha en minimesse med hjelpemidler for
funksjonshemmede, og en representant fra
Hjelpemiddelsentralen skal informere om
bilordningen.
Etter dette har vi et julebord som vi satser
på blir en like stor suksess som i fjor!
Annie Olsen

Avslappet i Buskerud
FFM Buskerud dro på hotelltur til
Langesund en helg i september. 40 barn
og voksne fikk et flott hotelldøgn med
mye vann, mange hyggelige mennesker
og masse god mat.
Vi bodde på Quality Hotell & Resort
Skjærgården som lå idyllisk til ved vannkanten. Hotellet var meget bra tilrettelagt
for funksjonshemmede med stor plass, bra
fremkommelighet overalt og funksjonelle
hc-rom. I tillegg var hotellet svært barnevennlig med store lekerom - og et badeland
hvor man kunne svømme ut i friluft, en
laang vannsklie, boblebad og mere.

Tradisjonen tro…
FFM Buskerud legger opp til en travel
desembermåned: først er det sydentur, så
julebord.
Vi har gleden av å invitere våre medlemmer
til et nytt opphold under Sydens sol.
Avreise er 2. november. Målet for turen er
også i år Los Christianos, Tenerife.
Den første søndagen i advent inviterer vi til
vårt tradisjonsrike julebord på Lampeland
Hotell. Vi får servert hotellets utmerkede
julebuffet med varme og kalde retter - og et
herlig dessertbord. I år kan vi tilby et
trylleshow som vil skape magiske øyeblikk
for store og små. Kristine Hjulsvik fra
Kongsberg er profesjonell tryllekunstner og
har vunnet mange prestisjetunge priser.
Dette er underholdning av høy klasse!
Ranveig og Henry Kristoffersen vil lede oss
i allsangen, og hvem vet? Kanskje nissen
kommer i år også! Det blir utlodning og vi
tar gjerne imot en liten ting til gevinst.
Vi ønsker hjertelig velkommen til en
hyggelig førjuls-ettermiddag! Ta gjerne
med familie og/eller venner.
Gro Wold Kristiansen

Flere pixler, takk!
Her kommer et hjertesukk fra
Muskelnytts redaktør: Dere er flinke
til å sende meg bilder, men grafikeren
vender tommelen ned for mange fordi
de har for dårlig oppløsning.
De fleste digitale kamera kan skilte
med flere megapixler. For å kunne dra
nytte av disse, må dere finne knappen
for innstilling av pixler, eller oppløsning. Finn fram bruksanvisningen
eller spør junior i huset. Send meg
gjerne testbilder.
Tusen takk - på vegne av leserne –
Marianne Wieser
Redaktør

Helgen var lagt opp som en ren avslapningshelg for store og små. Noen tok en tur
til sentrum av Langesund i strålende
septembersol, vi spiste mye og godt - og vi
slappet av! Etter middagen på lørdag kveld
samlet de fleste voksne seg i baren mens
ungene erobret hotellets lekerom. Det var
mange fornøyde (og litt slitne) unger som
sovnet godt denne kvelden. For så å stå tidlig opp neste morgen for noen timer i
badeland på søndag formiddag også.

Julenissen er en kjærkommen gjenganger hos
FFM i Bergen. Denne er fra 2003.
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Det er slett ikke umulig at FFM Buskerud
arrangerer en lignende helg på nytt - ved en
senere anledning.
Gro Wold Kristiansen

Bilder gjør seg i et tidsskrift. Dette er fra Aktiv
Uke 2008. Foto: Karianne Dewson
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Foreningen for
Muskelsyke omfatter
følgende nevromuskulære
sykdommer:

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.
• Tilbud om å delta i diagnosegrupper.
• 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 (2008):
Hovedmedlem kr 300,Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr 50,Støttemedlem kr 310,Abonnement kr 290,Fra 1/7 og ut året koster hovedmedlemsskapet kr. 150,Ta kontakt med kontoret for nærmere
informasjon eller innmelding.
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Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limbgirdle (scapulopeoneal og
scapulohumeral), facioscapulohumeral-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
ner ve-muskel
Myasthenia gravis, LEMS (LambertEaton Myasthenic Syndrom)
Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.
Perifere nevropatier
Hereditær motorisk sensorisk
nevropati type 1 og 2 (HMSN 1,2
Charcot-Marie-Tooth), også kalt
peroneal 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 muskelatrofi.

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 fondet for forskning om
muskelsykdommer
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 huske å oppgi
fødselsnummeret ditt. Økonomiske bidrag til
FFM og Forskningsfondet kan føres som fradrag
på selvangivelsen. Skattelovens § 44, 5. ledd, sier
at dette gjelder alle gaver over 500 kroner. For beløp over kr 10.000 gjelder det spesielle regler.

Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere en gave til FFM
og/eller Forskningsfondet, oppgir du i testamentet at gaven skal gå til:

Foreningen for Muskelsyke eller
Fondet for forskning om muskelsykdommer
Brynsveien 96, 1352 Kolsås
Ved testamentariske gaver oppfordrer vi deg til å
få opprettet testamentet i lovlige former og la det
fremgå tydelig hvem gaven gis til. Gaven er fritatt
for arveavgift etter arveavgiftslovens § 4, 5. ledd.
Dermed går arven i sin helhet til det testamenterte formålet.

Minnegaver
Minnet om en god venn eller slektning som har
gått bort, kan hedres med en gave til FFM
og/eller Forskningsfondet. På innbetalingen
skriver du navnet på avdøde, navn på pårørende
og givernavn.

Små og store gaver er viktige
Gaver kan gis til konkrete formål eller spesifikke
forskningsområder. Ta kontakt med oss for
informasjon, telefonnr.: 67 13 74 70,
e-post: ffm@ffm.no og fondet@ffm.no.
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Tillitsvalgte i Foreningen for Muskelsyke
SENTRALSTYRE
Leder:
Laila Bakke-Larsen
41 90 99 38
laila.bakke.larsen@
freewave.cc

Nestleder:
Sonja Jennie Tobiassen
sonjenn@online.no

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.Viggo Gangstad formidler kontakt.
Annie Olsen
Glimmerveien 1, 9022 Krokelvdalen
900 61 651
annieo@online.no

Viggo Gangstad
7120 Leksvik
Tlf 74 85 79 85 / 909 87 922
vgangsta@frisurf.no

Anita Bertinussen
Møllenbakkvegen 28, 8400 Sortland
76 12 30 52 / 907 49 550
aniobert@gmail.com

Ellen Longva
Langberggata 2, 6004 Ålesund
Tlf 70 12 44 34 / 950 69 140
eplongva@broadpark.no

Diagnosekontakter se neste side.
Økonomiansvarlig:
Lise Connelly
lise@connelly.no

Styremedlemmer:
Karl Henriksen
90 56 90 12
ka-henri@online.no

Bjørn Løe
99 22 72 56
bjorn.loe@nortura.no

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom
Leder:
Morten Tangre
993 73 904
mtangre@online.no
Nestleder/Sekretær:
Lene Henriksen
941 85 506
lenehenriksen54@hotmail.com
Økonomiansvarlig:
Guro Skjetne
992 47 796
gskjetne@hotmail.com

Fylkesforeningene
Bjørn Moen
bjornmoe@online.no
977 32 933

Vararepresentant:
Maria Hagen
97 56 98 00
m-hag2@frisurf.no

Landsstudiekontakt:
Johnny G. Johansen
johgut@online.no
452 25 531

FFMUs representant:
Stine Berre
sberre@online.no
993 51 324
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Agder
Jorunn Møll
Holumvn 763
4519 Holum
38 26 75 35
jorunmoe@online.no
Buskerud
Gro Wold Kristiansen
32 87 92 37/908 81 793
Postboks 78
3321 Vestfossen
buskerud@ffm.no
Hedmark og
Oppland
Heidi Camilla
Gulbrandsen
Smiuvegen 2, 2344 Ilseng
993 74 534
heidgulb@online.no
Hordaland,
Sogn og Fjordane
Alf Are Skog
45 60 65 98
alf.are.skog@gmail.com
co/ FFO Hordaland
Vestre Strømkai 7, 6 etg.
5008 Bergen

Styremedlem
Stine Berre
993 51 324
sberre@online.no
Kristina Nilsen
957 85 574
kristina_nilsen@hotmail.com
Varamedlem:
Mathias Barth
936 32 889
angry.beavers@hotmail.com

Kontortid: hver tirsdag
12.00 - 16.00,
eller etter avtale.
Tlf 55 33 31 36
Faks 55 33 31 21
ffm@fi-senteret.no

Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.privat: 35 55 48 38
kari.bjerketvedt@hotmail.com

Nordfjord, Møre
og Romsdal
Kristbjørg Dale Bolstad
6220 Straumgjerde
Tlf. 70 25 07 68
kribolst@xi.no
Nordland
Ingrid Storvik Nilsen
Kongleveien 14
8027 Bodø
75 51 45 05 / 47 85 02 85
instoni@online.no
Oslo og Akershus
Lisbeth Fjære
Granstangen 16 B
1051 Oslo
21 91 22 32/90 12 71 89
lisbeth.fjare@smartcall.no

Troms og Finnmark
Annie Olsen
Glimmerveien 1,
9022 Krokelvdalen
77 67 20 43 / 900 61 651
annieo@online.no
Trøndelag
Viggo Gangstad
7120 Leksvik
tlf. 909 87 922
vgangsta@frisurf.no
Vestfold
Jørund Lothe
Grevinneveien 78
3118 Tønsberg
901 94 589 e.kl. 19.
joerulo@online.no

Østfold
Rogaland
Eva Liz Moen
Ta kontakt med FFM- Falcheveien 5A
kontoret.
1618 Fredrikstad
21 69 92 08/922 82 232
evamonge@broadpark.no
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FFMs diagnosekontakter

Facio Scapulo Humeral
(FSH)
Eva Liz Moen
21 69 92 08 / 93 28 22 32
evamonge@broadpark.no

Arthrogryposis multiplex
congenita (AMC)
Kontakt kontoret
Amyotrofisk lateral sklerose
(ALS) Kontakt kontoret

Friedreichs Ataxi
Ingrid Anette Ihme
22 04 16 32
ihme@online.no

Becker muskeldystrofi
Tor Inge Nordnes
33 18 09 10
ti_nordnes@hotmail.com

Limb Girdle muskeldystrofi
Roy Staven
74 16 73 08 / 917 27 730
Roy.staven@ntebb.no

Charcot-Marie-Tooth
(CMT) og Polynevropatier
Hilde Sørlie 63 83 18 92
Duchennes muskeldystrofi
Håvard Malum
havard.malum@bbmail.no

Muskeldystrofi (uspesifisert)
Jorunn Møll 38 26 75 35
jorunmoe@online.no

For foreldre:
Karianne Grøstad Dewson
63 95 55 04 / 911 87 227
k-dewson@online.no

Myasthenia gravis
Hilde Westgård
928 08 508

Dystrophia myotonica
Jan Knutsen Øy
920 82 207

Spinale Muskelatrofier
(SMA)
Mari Storstein
92 09 61 34
For foreldre:
Lise Beate Strand
92 09 50 68

Pårørende:
Torill Knutsen Øy
torill_knu@yahoo.no

Boligtilpasning
Har du behov for å tilrettelegge din bolig
til ditt funksjonsnivå, evt. ominnredning,
ny adkomst, tilbygg o.l.?

Egen erfaring og min rolle som leder i kommunalt
råd for funksjonshemmede har gitt meg kunnskaper
om krav til boliger og offentlige bygninger mht.
tilrettelegging og universel utforming, og ellers har jeg
lang erfaring fra tegnebransjen.
Ta gjerne kontakt med
Grong arkitektkontor
v/Bente Gunn Søråsen, tlf. 970 77 278

Trenger du ideer og hjelp til planlegging
og utarbeidelse av tegninger til søknader mm.?
Ved å sende meg bilder, skisser, evt. eksisterende
tegninger og kart, så kan vi ta en prat.
E-post: post@grongarkitektkontor.no

Genzyme støtter
forskning for fremskritt
innenfor sjeldne lidelser
som Pompe sykdom
Genzyme AS, Islands Brygge 57, DK-2300 København, Danmark. Tlf. +45 32 71 26 00
www.genzyme.com

28 66835 Genzymeann Pompe NO.indd
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PRIVATIST?
NÅ kan du ta opp fag som privatist uavhengig av hvor du bor!
- Velg Norges største nettgymnas.
FINANSIERING VIA LÅNEKASSEN
DIN EGEN PRIVATLÆRER
EKSAMENSRETTET UNDERVISNING

Send kodeord
“Sonans nettgymnas”
til 1980
www. nettgymnaset.com

Telenor Open Mind
Arbeidspraksis for mennesker
med funksjonshindringer
TELENOR OPEN MIND
Et kurs- og arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshindrede,
samt hørsel- og synshindrede, som gir deltakerne muligheter til
relevant arbeidstrening og erfaring.
PROGRAMMET INNEHOLDER:
Først en 3 måneders kvalifiseringsperiode med kurs i MS Office
og kurset UNIK som jeg er, som tar for seg definisjon av målsetning
og bevisstgjøring av ressurser og evner. Kvalifiseringsperioden skal
gi deltakeren et innblikk i arbeidslivets forventninger og muligheter.
Om kvalifiseringsperioden blir fullført og bestått, kan deltakeren
få 21 måneders hospitering med tilrettelegging og oppfølging.
MER INFORMASJON ELLER SØKE NYE MULIGHETER NÅ?
Besøk vår webside på http:// www.telenor.no/openmind eller send
en e-post til openmind@telenor.com
Du trenger ikke gå på jobben, bare du kommer...

web:
www.telenor.no/openmind
e-post: openmind@telenor.com
telefon: 67 89 00 00

VIL DU JOBBE DEG
INN I ARBEIDSLIVET?

NYE MULIGHETER
Ta kontakt idag for en
samtale om hva du kan
gjøre for å jobbe deg inn
i arbeidslivet.
HVEM KAN SØKE?
Ønsker du å søke må du
være mottaker av yrkesrettet attføring fra NAV,
ha fullført videregående
eller annen tilsvarende
utdanning.
KURSSTART
Det er oppstart av kurs 3
ganger i året. Søknader
behandles fortløpende.

telenor

Ny dag. Nye muligheter.
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Rolltalk øyestyring – Intelligaze
Rolltalk er en helheltsløsning for kommunikasjon, omgivelseskontroll,
HPDLO606,QWHUQHWWUXOOHVWROVW\ULQJHWF5ROOWDONNDQEHWMHQHVSnÀHUH
måter: via pekeskjerm, med brytere, hodemus eller øyestyring.
Muligheter med Intelligaze:
%HWMHQ5ROOWDONYHGNXQnVHSnVNMHUPHQ
0RELOO¡VQLQJVRPNDQUXOOHVWROPRQWHUHV
5HYROXVMRQHUHQGHIXQNVMRQHUIRUHIIHNWLYEHWMHQLQJ
/¡VQLQJHQKDUPLQLPDOHLQQVWLOOLQJVEHKRY

9LKDUVROLGNRPSHWDQVHLQQHQYnUHWUHIDJRPUnGHU
NRPPXQLNDVMRQNRJQLVMRQRJYDUVOLQJ6HYnUKMHPPHVLGHIRUPHU
LQIRUPDVMRQRPSURGXNWHUO¡VQLQJHUQ\KHWHURJNXUVWLOEXGHOOHU
WDNRQWDNWPHGRVV9HONRPPHQ

Én viljestyrt bevegelse er nok!

Vi jobber med hjelpemidler – det handler om mennesker

)DOFN,JHO$6±7OI±SRVW#IDOFNLJHOQR±ZZZIDOFNLJHOQR

www.handi.no

Vii ønskerr alle
e en
n FIN
N VINTER-

Har du spørsmål når det gjelder tilpasning av bil
så ring oss på vårt gratisnummer 800 31 414.
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Hvorfor velge Mic-Key®?
ARTELLNO FOTO 3IGBJRN ,ENES 2EKLAMEFOTO

Ingen utstikkende tipp
mot magesekken
Mic-Key® er markedets eneste
knapp med endetipp trukket helt
inn i ballongen.

Innstøpt BAL-merking
Mic-Key® er eneste knapp med BALmerket innstøpt i selve produktet. Dette
hindrer at mat og medisin settes feil.

Enklere å bytte hjemme
Mic-Key® har nødvendig
fasthet i skaftet – som gir
enkel og rask innføring
i stomikanalen.

Svært høy
holdbarhet
Mic-Key® har 1- 8 mnd
levetid, og er produsert
i medisinsk silikon av
høyeste kvalitet.
Knappen Mic-Key® er spesielt
designet for hjemmebruk,
noe som gir deg ekstra frihet
og uavhengighet fra sykehuset.
Mic-Key® er markedets eneste
KNAPP MED 4RYGGHETS'ARANTI
Brukervennlige websider:
WWWSPISEHJELPNO
WWWMIC KEYNO

Mic-Key® – ditt valg, din trygghet!
-EDA !3 s 0OSTBOKS  .  !SKER s 4LF     s &AX     s INFO OSLMEDASE s WWWMEDANO
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B-BLAD

Returadresse
Foreningen for Mu skelsyke
Br y ns veien 96, 135 2 Ko ls å s

En hobby som passer for meg

RC-bil er en spennende hobby for Sigbjørn Solberg og tantebarnet Connie.

På barneskolen og ungdomsskolen var det greit å være
med på slikt som fotball, sykling osv., men etter hvert ble
det vanskeligere, og da må en
finne på noe annet.

entusiaster i alle aldre. Der kan de nye få
hjelp og veiledning av erfarne kjørere.
Det hører med at det blir noen reparasjoner, og da er det en fordel å være flere.
Hos oss er det storebror som er med som
reparasjonskyndig (lastebilmekaniker).
Vår bil startes med snortrekk, men
En radiostyrt bensinbil lukter ordentlig bil.

Tekst og bilder: Liv Solberg
Vi er en familie med to gutter, hvorav
den yngste er 17 år og har Duchenne
muskeldystrofi.
De er teknisk interessert, og med sans
for motorer og slikt bråk, ble RC-biler
(radiostyrte) bensinbiler tingen. De er
bygget rundt en motorsag-motor og går
på bensin. De kan gå opptil 40-50
km/time og bråker skikkelig, og det
lukter bensin. Disse kan både sprute
grus når det tar av gårde og de kan lage
piruetter.
I vårt distrikt er det en RC-klubb med
en bane bileierne kan kjøre på. Det er
kjøring to til tre dager i uka, og da møtes

vi har sett at det går an å få elektrisk
starter.
Hvis du synes dette høres spennende ut,
kan man sjekke i området om det finnes
en slik klubb, eller eventuelt lage en
klubb selv sammen med andre som
synes denne interessen høres fin ut.

FFMU feirer bursdag
Kristina Nilsen
gleder seg til festen.

FFMUs ”jordmor” Tone I Torp var selvskreven
hedersgjest på festen. Foran Karen Elise Hauge.
Espen Nordwall og mor/assistent Ellen Tobiassen
lurer på neste vers i sangen.

Den første helgen i november ble
spesiell for FFMUs ungdom. De ble
invitert til både kurs og festmiddag i
anledning FFMUs 10-års jubileum.
Hovedtema på kursene var ENØK, energiøkonomisering, men deltakerne fikk også
informasjon om assistenter og assistanse,
om pust, ernæring og arbeidsliv.
Styremøte med seg selv
Svein Erik Larsen fikk kursdeltakerne til å
tenke over hvordan hverdagen deres er og
hva de bruker kreftene til. Det endte med
lange lister på tavla: primære gjøremål (slik
som morgenstell, påkledning, spising etc.),
gjøremål andre kan utføre (vasking, handling, hagearbeid etc.), sosialt liv og annet
som omfattet alt fra krangling med NAV til
takling av stress, frustrasjon og sorg, fra fritidssysler til jobbsøking.
Poenget var å bruke energien man har
bevisst. Avhold styremøte med dere selv
hver dag om planlegging av aktiviteter!
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Hurra for FMU
Hurra for oss som fyller 10 år
Ja, oss vil vi gratulere
Vi som vralter og vugger, triller og går
Ja, oss vil vi jubilere.
Krabbe, nikke, neie, åle og gå
Danse litt og falle, kravle opp og stå
Godt humør og humor har vi alle mann
Livet vårt er verdt å LEVE.
Gratulere!!!
“Farlige” hjelpemidler
Neste punkt: Hvorfor er hjelpemidler så
farlige å ta i bruk? Flere hender fyker i
været: manglende tilgjengelighet, sviktende
teknikk, bli glodd på, innrømmelse at du
blir dårligere, misunnelse. Svein Erik smiler fornøyd. Ungdommene har helt av seg
selv satt fingeren på både ytre og indre forhold. Det gjør godt å gi ugne følelser et
navn.
Også de andre foredragene fenget interesse.
Det er greit å få vite mer om den maten

man putter i seg, om søknadsskriving når
man søker jobb og at dårlig pust kanskje er
årsaken til at man er så sliten.
Hurra for deg
På lørdagskvelden ble det fest. Styret hadde
lagt seg ordentlig i selene for å pynte festrommet til en tiårs-bursdag: fargerike ballonger i taket og på veggene, tegnestifter og
sjokoladenisser på bordet, en gavepakke til
hver, quiz og utlodning.
FFMs leder Laila Bakke-Larsen påpekte at
ungdommen er viktig for FFM ”fordi dere
er framtida i foreningen og dere kommer
til å forandre verden vi lever i”. Som gave
hadde hun meg seg ”Folk er folk”, bok og
DVD-boks med flere filmer fra ULOBA
(www.uloba.no).
Avtroppende leder Stine Berre syntes hun
hadde lært og opplevd mye i sine fire år i
FFMU-styret og møtt mange gode folk,
mens FFMUs ”jordmor” Tone I. Torp
gledet seg over at FFMU lever og vokser og
ønsket alt hell og lykke videre.
Man spiste og man skålte (forsiktig), fremførte bursdagssangen med nye vers som ble
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Takk for 10 fine år
For ti år siden var det en liten, litt
skremt, men forventningsfull gjeng
som møttes på Hove leir i Arendal
for å stifte Foreningen for
Muskelsykes Ungdom, FFMU. Vi
synes vi har kommet langt på den
tiden!
Av Guro Skjetne
Godt humør og humor har vi alle mann –
i hvert fall Bernt Anders Schea Bakke og hans
assistent Eyvind Opedal.

Anina Hee Monsrud er ivrig festsanger.

snekret sammen mellom matøktene, og
hvem husket nå hvor FFMU ble stiftet og
hvor mange medlemmer det er (240).
Da det gikk mot midnatt, hadde toastmasteren Mona Larsen noe på hjertet:
- I andre foreninger snakker de om sykdom
og behandling hele kvelden, men ikke her.
Det er bra at vi kan sitte og fjolle sammen.
Vi er først og fremst mennesker og ikke
funksjonshemmede. Det er gøy å være med
en så problemfri gjeng!

Hørt på FFMU’s
kurshelg
Assistanse
Det er ikke så gøy å bli båret opp trapper
av venner som ikke er helt edru. Og jo
mindre edru de er, jo sterkere blir de. Da
klarer de din elektriske rullestol på 200 kg
også. Det er mye greiere med en assistent
eller en støttekontakt.
Laila Bakke-Larsen
Parkeringskort
Når du har parkeringskort forventer folk
at du sitter i rullestol og er dum i hodet.
Karen Elise
Flytte hjemmefra
Foreldrene mine hadde aldri turt å la meg
flytte hvis ikke hus, assistent og alt det der
hadde vært på plass.
Bernt Anders
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Før stiftelsen hadde det vært et interrimstyre som hadde fungert i noen år, men nå
var det på tide å etablere foreningen på
riktig måte. De færreste av oss visste noe
som helst om det å drive ei forening, så det
var en spent gjeng som møttes. Vi kan
takke Tone Torp og Kjell Wahl for at vi har
greid å etablere den foreningen vi har blitt
i dag. Man kan rett og slett si at uten dem
hadde det ikke vært noe FFMU.
Hvor går aldersgrensen
En av de første sakene vi diskuterte var
aldersgrensen i FFMU. Medlemmene i
andre foreninger var fra 15 til 30 år. Men
da hadde vi et problem, for Tone var over
30, og hun hadde så fryktelig lyst til å være
med i FFMU. Og vi andre i styret hadde
like fryktelig lyst til å ha henne med!
Dermed var saken avgjort, aldersgrensen
ble 35 år. Jeg regner med at mange medlemmer er veldig takknemlige for det, for
på hvert kurs er det mange medlemmer
over 30, og de kommer igjen og igjen. Så vi
er veldig fornøyd med at vi fikk med Tone
i FFMU i mange år, og vi har fått mange
engasjerte medlemmer. To fluer i en smekk!

Fedre og mødre
Jeg hoppet fallskjerm da bodde et halvt år
på Hawai. Jeg sendte en sms til pappa på
forhånd, men mamma fikk først vite det
etterpå. Det var hun veldig glad for.
Solvei, rullestolbruker
Jeg tror mammaene er mye mer bekymret
enn pappaene. Pappaene trekker bare på
skulderen.
Anina
Ernæring
Jeg ser det på lunsjen hvem som har gått
på hvilket kurs. De som har gått ernæringskurs, går rett på grovt brød og
grønnsakene.
Bernt Anders
Fortrinn
Vi blir sterkere når vi kommer gjennom
en vanskelig situasjon. Det gjør at vi
kanskje blir flinkere til å finne ut av andre
problemer også. Vi blir veldig løsningsorientert.
Karen Elise

Mye å lære
Jubileet til FFMU hadde temaet ”barnebursdag”. Tiåringer feirer som oftest bursdag med ballonger, leker og stæsj. Og det
gjorde FFMU også.
Ser man på hvordan foreningen har utviklet seg, var vi nok ”barn” da vi ble stiftet i
1998. Vi var unge og uerfarne, vi beveget
oss inn på et helt nytt område og det var
ikke mange andre som jobbet for unge
muskelsyke. Vi måtte lære alt fra scratch.
Det var tøft mange ganger. Men vi lærte, vi
ble flinkere og flinkere, og med hjelp fra
våre gode mentorer kunne vi til slutt stå på
egne bein.
Stå på krava
Det som har gjort jobben til oss i styret
enklere etter som årene har gått, er at medlemmene våre er blitt flinkere til å markere
seg selv, de godtar ikke hva som helst lenger. De står på krava og krever sine rettigheter fra samfunnet. Det er vi kjempestolte
over, og vi håper at de har fått litt av denne
stå-på viljen av å være på våre kurs og bli
kjent med andre som er i samme situasjon
som dem selv.
Det ser vi på hvert eneste kurs vi arrangerer. Selv om kursene er interessante, får deltakerne de beste tipsene i de sene
kveldstimer når vi samles til sosialt samvær.
Da møtes medlemmene ansikt til ansikt,
og erfaringsutvekslingene der er gull verdt
for både deltakerne og FFMU.
Medlemmene bestemmer
Det er viktig å huske på at det er medlemmene som er FFMU. De er sjefene som
bestemmer hva vi i styret skal arbeide med.
Og det er så flott at vi i de siste årene har
fått flere og flere arbeidsoppgaver fra medlemmer, de kommer med innspill og tanker om hva FFMU skal jobbe med for å bli
en enda bedre forening.
Fordi vi i styret i FFMU har så flotte
arbeidsgivere, har foreningen utviklet seg i
en positiv retning i ti år. Og hvis utviklingen fortsetter på samme måte som den har
gjort (og det er vi bombesikker på at den
gjør), så finnes det ingen grenser for hvor
langt vi kan nå.
Vi i styret i FFMU vil takke våre medlemmer for en kjempefin jubileumsfeiring,
dere gjorde det alle til en uforglemmelig
kveld. Takk for ti fine år, og takk for at dere
er så engasjert i det arbeidet vi gjør, dere er
våre inspirasjonskilder.
Hilsen styret i FFMU
Morten, Lene, Stine, Kristina, Mathias
og Guro
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Nye styremedlemmer
FFMs medlemmer sørget for kontinuitet
i styret ved valget. Morten T. Tangre
rykket opp som leder. To nye medlemmer ble valgt inn, og Bernt Anders Schea
Bakke gikk ut.
Morten
Thingsaker
Tangre,
18 år, styreleder

Familieforhold:
Jeg bor hjemme hos foreldrene mine i
Fjerdingby (Akershus) og er på utkikk etter
eget bosted.
Utdannelse:
Jeg går på videregående allmenn og har
foreløpig ikke noe mål etter det. Jeg tar ett
år om gangen.
Vil du si noe om din diagnose?
Jeg har SMA type 3 og er vekslende gående
og rullestolbruker. Når jeg er ute og reiser
bruker jeg rullestol, hjemme i huset går jeg.
Jeg har ikke assistent. Når jeg bor for meg
selv, må jeg ha det.
Hva gjør at du stiller opp som leder i
FFMU?
Jeg har vært styremedlem og nestleder i til
sammen tre år og føler at jeg har noe å
bidra med når det gjelder system.
Kommunikasjon og organisasjon innad
kan alltid bli bedre, at ting glir lettere.
Har du noen hjertesaker?
Det viktigste er at brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) også under 20 timer blir
lovfestet.

STYRELIV
FFM har nettopp feiret sitt 10-årsjubileum med kurs og festmiddag på hotell. For
styret har det vært arbeidsomme dager og
uker. Det ble en skikkelig innspurt den
siste uka. Gledelig nok fikk vi en stor ekstrabevilgning fra likemannsutvalget, men
det ble jo litt hektisk å få omorganisert tilbudet. Bl.a. fikk vi anledning til å ta imot
alle som hadde søkt, men vi måtte bytte
hotell i siste liten.
6

Har FFMU mulighet til å spille en
politisk rolle?
Der har alle. FFMU er ikke så stor, så det
er ikke så mange som har hørt om oss. Men
vi kan bli mer aktiv utad. I forrige periode
ble vi for eksempel medlem av Unge funksjonshemmede, det er ungdomsorganisasjonen til FFO (Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon). Lene og jeg var på
deres ledermøte i Bergen og fanget opp
ideen med arbeidsprogrammet for styret.
Listen er stor, og det er nok å ta av.

Utdannelse
Jeg tar mitt siste år på videregående, allmennfag. Etterpå har jeg tenkt å studere
psykologi, eller kanskje kunst eller litteratur.

Hva synes du om styrejobben?
Det er veldig mye mer enn man tror, men
det er i perioder. Det kan ligge brakk i et
par måneder, så kan det bli hektisk i en
måneds tid. Hele styret har gjort en glimrende jobb for arrangementet i helgen. Nå
er vi ganske slitne, men jeg tror det har gått
veldig bra.

Hva gjør at du stiller som styremedlem i
FFMU?
Jeg synes det er viktig at foreningen klarer
å gjøre sitt arbeid, og hvis de trengte meg
til hjelp, så står jeg til disposisjon. Jeg sitter
også som varamedlem i lokallaget i Troms
og Finnmark og skal ta meg av kontakten
til tidsskriftet.

Tynger vervet?
Du har det overordnete ansvaret, ja. Men
jeg tror det skal gå greit. Jeg kjenner de
andre og de kjenner meg i styret. Jeg føler
at vi er en sammensveiset gjeng.

Har du noen hjertesaker?
Jeg er veldig engasjert i at det skal bli universell utforming overalt. Dessuten er det
viktig å minske fordommene og informere
folk om muskelsykdommer. Det er faktisk
en grunn til at man bruker rullestol. Det er
ganske utenkelig for de fleste at noen kan
gå og bruke rullestol samtidig.

Kristina Nilsen,
19 år, styremedlem

Vil du si noe om din diagnose?
Jeg hadde diagnosen muskeldystrofi, nå
tror legene at det er en bethlem myopati.
Det betyr at jeg har svake hofter og skuldre.
Jeg bruker rullestol til forflytning og på
dårlige dager.

Mathias Barth,
varamedlem

Familieforhold
Jeg bor hjemme med mamma og tre søsken
på Sandstrand i Troms.

Det lyktes oss å lure alle deltakerne med
på årsmøtet, og vi har ikke inntrykk av at
de har angret på det. Vi fikk bl.a. vedtatt
en uttalelse om BPA. Nytt av året er at
deltakerne i felleskap laget en arbeids- og
handlingsplan som blir styrets arbeidsredskap i året som kommer. Da har vi noe å
strekke oss etter.
Økonomien i FFMU er stabil. Vi har søkt
om et likemannskurs til høsten neste år,
og styret jobber godt sammen med komiteen for Aktiv Uke i 2009.
På loddsalget under jubileumsmiddagen
fikk vi inn 340 kroner som går til Leger
uten grenser.

Mathias var ikke til
stede under årsmøte og vil bli presentert i neste
nummer.

Ved valget fikk FFMU-styret to nye medlemmer. Vi ser fram til et godt samarbeid
i året som kommer og takker Anders som
gikk ut av styret.
Vi ønsker alle en riktig god jul og godt
nytt år!
Morten, Lene, Guro, Stine, Kristina og Mathias

Styrets sammensetning etter valget:
Leder Morten T. Tangre
Nestleder Lene Henriksen
Økonomiansvarlig Guro Skjetne
Styremedlem Kristina Nilsen
Styremedlem Stine Berre
Varamedlem Mathias Barth
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Framtidsønsker til styret
Kursdeltakerne ble riktig så kreative da
de skulle finne ut hvilke oppgaver
FFMU skal arbeide med.
Ønskelisten ble så lang at styret måtte legge
inn en hjemmelekse til seg selv på fredagskvelden og lage system på forslagene. Det
viste seg å være hensiktsmessig å dele oppdragene i en arbeidsplan for neste år og en
langtidsplan.
Arbeidsplan 2009
Likemannsarbeid: Aktiv Uke 2009, opprette likemannskontakter for FFMU, idébank for kurs og sosiale samlinger, likemannskurs på høsten
Organisasjon: stabilt og godt samarbeid
med FFM og kontoret, starte lokallag,
nettsider, kontakt med EAMDA Youth,
Muskelnytt
Politisk: BPA, tilgjengelighet, hjelpehund,
samarbeid med Unge funksjonshemmede
Langtidsplan 2010-2012
Likemannsarbeid: rullestoldans, matlagingskurs, jobbkurs, boligkurs, hjelpemiddelkurs, overgang fra ung til voksen, fra
frisk til syk (leve med), Aktiv Uke hvert år.
Organisasjon: informasjon om muskelsykdommer, film, fagseminar, aldersbestemte
tiltak
Politisk: universell utforming
Arbeidsplan og langtidsplan ble enstemmig
vedtatt.

Ledermøte
FFMU er nettopp blitt medlem av Unge
funksjonshemmede, og vi tror vi vil få
masse nytte og lærdom av å være medlem her.

Uttalelse fra FFMU’s årsmøte 09.11.2008

Foreningen for Muskelsykes ungdom (FFMU)
krever rettighetsfesting av BPA
FFMU er en interesseorganisasjon som
har mange medlemmer som har assistansebehov. Mange lever et liv med
brukerstyrt personlig assistanse og har
derfor lang erfaring innen dette området.
For mange er dette helt avgjørende for å
leve et aktivt, selvstendig liv.
Vi ser med glede på at det er bred enighet
om å rettighetsfeste BPA for personer
med store assistansebehov, men ser med
bekymring på at det legges en grense på

Helgen 18-19/10 deltok Morten og jeg på
Unge funksjonshemmedes ledermøte i
Bergen.
For Morten og meg var dette utrolig
lærerikt og artig. Vi ble kjent med mange
nye mennesker og ikke minst så vi hvor
mange foreninger det egentlig finnes her i
Norge. Både synlige og ikke tydelige funksjonshemninger ble veldig synlig for oss.

Unge Funksjonshemmede
Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Ungdomsparaplyen het tidligere Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom.
Unge funksjonshemmedes overordnede
mål er samfunnsmessig likestilling for
funksjonshemmet ungdom.
Unge funksjonshemmede jobber med
påvirkning overfor beslutningstakerne for

20 timer pr uke for å få rett til assistansen
ytt som BPA.
Personer med et assistansebehov under
20 timer pr uke har et like stort behov for
en fleksibel assistanseordning. Dette er
personer som trenger assistansen for å
fungere i forhold til skole, studier, arbeid
etc. All erfaring viser at dette vanskelig
kan fungere inn under de ordinære
hjemmetjenestene fra kommunen.
FFMU krever derfor rettighetsfesting av
BPA, uavhengig av timetall.

Vi opplevde det også som positivt at her
skal alle få være med, selv de unge med
barn. Lene fikk ha med seg sin sønn,
Benjamin på ni år, i tillegg til assistent, og
det fungerte utmerket.
FFMU vil jobbe for et tett samarbeid med
Unge funksjonshemmede i fremtiden og
håper at vi kan lære masse som vi igjen kan
gi videre til våre medlemmer.
Lene og Morten
å sikre funksjonshemmet ungdom like
rettigheter og tilrettelegging av samfunnet
generelt, og spesielt med tanke på skoler,
utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv.
Unge funksjonshemmede driver også
aktivt opplysningsarbeid.
Som paraplyorganisasjon ser Unge
funksjonshemmede det som en viktig
oppgave å støtte og hjelpe organisasjoner
i deres arbeid, samt gi kurstilbud for tillitsvalgte.
Kilde: www.ungefunksjonshemmede.no

Man får mye igjen for å stille opp i styret, synes
Lene Henriksen (t.v.) og Guro Skjetne

Gruppearbeid engasjerte. F.v. Anina, Elisabeteh,
Lin Christine, Carolyn og Solvei..
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To på FFMs helgekurs
Hoppe ut i det

Espen Nordwall, 19 år
Jeg går siste året på videregående skole.
Neste år vil jeg ta spillutvikling i Hamar.
Det heter egentlig opplevelsesteknologi,
men det er et så vanskelig ord. Jeg liker å
være kreativ og når jeg ikke kan ta fram
kamera og filme selv, må jeg gjøre det på
data og lage videospill og animasjoner. All
teknologi som gjør at du opplever ting.

Hadde du foretrukket å vente med å flytte
hjemmefra?
På en måte, men jeg må jo flytte en eller
annen gang. Jeg vet ikke hva jeg får ut av
det hvis jeg drøyer det. Jeg er klar til å
hoppe ut i det kalde vannet. Men jeg vet jo
ikke hvor kaldt det er, hva som venter meg
der ute.
Men du er ved godt mot?
Ja, det vil jeg si.
Har du vært på FFMU-møter før?
Det er første gang jeg er med på et kurs i
foreningen. Det er mye interessant
informasjon som angår meg, og her er alle
muskelsyke. Jeg vet at jeg kan snakke med
alle om ting som angår meg. Problemet
mitt er at jeg alltid kritiserer meg selv når
jeg gjør ting. Når jeg snakker feil, så tror jeg
andre ser på meg som dum. I et av foredragene ble det snakket om at man må ha
en indre sikkerhet. I gruppearbeidet etterpå
gikk det helt greit. Når man er sammen
med friske, tør man ikke vise at man er syk.
Det annerledes her – man er ikke redd for
å vise fram svakheten.

Livet er ganske fint
uansett

Hva innebærer det for ditt dagligliv?
Det blir en stor forandring. Nå bor jeg
hjemme sammen med mamma. Jeg har
hjemmehjelp om morgen, og om kvelden
legger mamma meg. Mamma hjelper meg
med det meste praktiske, ringe til alle etater og sånt. Jeg får alt servert i fanget
akkurat nå.

Når du har problemer, kommer du til å
ringe hjem?
Jeg vil nok ringe hjem først, men jeg tror
jeg kommer til å bli mer selvstendig sånn
generelt sett. Kanskje jeg ikke kommer til å
reagere på samme måte som nå.
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Sosialt liv
Leiligheten er ganske stor, og hun setter
pris på å kunne ha masse besøk av venner.
Hun har BPA 18 timer i uka, og det opplever hun som passe:
- Jeg kan gjøre mange ting, men det er
bedre at assistenten gjør det så jeg kan ha et
sosialt liv og har krefter til noe annet enn
studier og jobb, sier hun.
Funksjonstap ikke det viktigste
Solvei har en progredierende diagnose og
vet godt hva sorgreaksjoner er:
- Det er en prosess man aldri blir helt ferdig med. Det hender at det kverner på nytt
og på nytt i hodet og du kommer inn i en
ond sirkel og disse tankene tar overhånd.
Da er det viktig å snakke med andre om
sorg og det som er vanskelig, Kanskje ser
du at du setter pris på de samme tingene
som andre, at du gjør det uansett funksjon
- venner og familie, opplevelser – der er så
mye å sette pris på. Funksjonstapet er ikke
det viktigste. Man lærer seg å leve med sykdommen og finner ut at livet faktisk er
ganske fint uansett.
Psykolog i rullestol
Bergensjenta lyser opp når hun snakker om
sitt studium:
- Jeg har praksis på poliklinikk for barn og
ungdom på psykologisk fakultet og i PPT.
Jeg liker best å jobbe med barn og ungdom,
men jeg synes all praksis er veldig gøy
akkurat nå. Det er så spennende å treffe
mennesker og høre hvordan de har det.
Med yrket mitt kan jeg også prøve å hjelpe
dem å få det bedre med seg selv, snakke om
håp og muligheter. Det er veldig spennende.

Når jeg skal bo alene, må jeg ordne alt dette
selv og det blir litt vanskelig. Hvis jeg får en
bra assistent, så hjelper jo det. Jeg tror det
kommer til å gå bra, men det blir spennende for det.
Hva sier mamma til at du vil flytte?
Hun liker nok å ha meg i nærheten, men
hun skjønner at jeg har lyst å flytte ut. Og
hun har heller lyst å hjelpe meg videre enn
å beholde meg, på en måte. Hun er nok
redd for at jeg ikke får det livet jeg har lyst
på, og hun vil ikke at det skjer noe galt.

for at assistenten gjør det hun virkelig
trenger hjelp til:
- Jeg kan også gjøre ting spontant og inni
mellom, men det krever litt mer planlegging for meg enn for andre.

Solvei Harila Skjold, 23 år
Solvei skal bli psykolog når hun er ferdig
med studiet om ett og et halvt år. Hun har
ordnet livet slik hun selv vil og er fornøyd
med det hun har fått til.
Solvei bor sammen med en venninne i egen
leilighet midt i sentrum i Bergen. Det er
veldig kjekt og sosialt. Solvei vil helst at
hun er venninne og prøver å legge til rette

- Jeg kan også trekke inn min egen bakgrunn. Jeg har mye erfaring med møter
med helsevesenet, og jeg vet hvordan jeg
selv liker å bli møtt av ulike mennesker. Jeg
tror mange mennesker som møter en
psykolog i rullestol tenker at hun har opplevd ting hun også, og har lettere for å åpne
seg. Jeg synes jeg har en fordel her fremfor
de andre.
- Ulempen er praktiske hindringer, hvis du
for eksempel skal på hjemmebesøk eller
observasjon på en skole som ikke er tilettelagt. Men jeg har enda ikke møtt folk som
har negative holdninger til meg som rullestolbruker og psykolog.
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Hovedstadsprosessen

ende av fagfolk, brukere og tillitsvalgte
anbefaler at det etableres et eget rehabiliteringsforetak. I foretaket samles bl.a. dagens
regionale funksjoner ved SSR (Spesialsykehuset for rehabilitering i Stavern) og
Sunnaas sykehus HF.

Etter sammenslåingen av Helse Sør og
Helse Øst pågår nå et gigantisk
«Program for omstilling og utvikling» i
Norges største helseforetak. Det vil
danne mønster for organiseringen av
helsetjenesten i Norge og etter hvert
berøre oss alle.

Arbeidsgruppen foreslår at dette regionale
rehabiliteringsforetaket etableres f.o.m.
1. januar 2009. Fram til denne datoen må
det avklares hvilke funksjoner som skal
inkluderes i foretaket og hvilke som skal
overføres til sykehusområdene.

Helse Sør-Øst har foreslått å dele helseregionen inn i sykehusområder der flere sykehus skal samarbeide om behandlingstilbudet til befolkningen, skriver foretaket på
nettsiden sin. Spissfunksjoner skal samles i
større grad enn i dag, mens de vanligste
sykdommene fortsatt skal behandles på
lokalsykehus. Målet med hovedstadsprosessen er å gjennomføre nasjonale mål om
bedre kvalitet og bedre utnyttelse av ressursene.

Ekspertisen skal samles
Aftenposten er mer direkte i sin tale:
- Mer enn 44 milliarder kroner er involvert, både når dyre og kompliserte pasientgrupper og pasienter med mer eller mindre
hverdagslige og vanlige sykdommer skal
fordeles mellom sykehusene i hele regionen. Helse Sør-Øst vil rendyrke sykehusene og hva de skal gjøre langt tydeligere
enn i dag. Det skal bli slutt på at alle driver
med det samme. Ekspertisen skal samles.
Det skal gi bedre kvalitet på behandlingen.

Ressursene skal utnyttes bedre. Pasientene
med de vanligste lidelsene, som det er flest av,
skal få egne lokalsykehus med breddekompetanse på nettopp dette, skriver avisen.
En modell foreslår tre nivåer for sykehusstrukturen i Oslo:
1. En storbylegevakt
2. Lokalsykehus. Det blir Aker sykehus,
Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg sykehus.
3. Et stort og høyspesialisert regionsykehus, som blir et sammenslått Aker,
Ullevål og Rikshospitalet/Radiumhospitalet.
Hit skal alle dem som trenger avansert
medisinsk og kirurgisk behandling.

Hvor blir det av muskelsykdommene?
- De som har sjeldnere lidelser vil få best
behandling på sykehus med spisskompetanse på denne spesielle tilstanden. Her vil
helsepersonellet ha behandlet akkurat
denne sykdommen mange ganger, skriver
Helse Sør-Øst.
Muskelmiljøene på Rikshospitalet og Ullevål har allerede startet et tettere samarbeid
med tanke på formell sammenslåing.

Rehabilitering i støpeskjeen
I omstillingsprogrammet er utredning av
spesialisert rehabilitering definert som et
særskilt prosjekt. En arbeidsgruppe bestå-

Samhandling i helsevesenet
I løpet av april 2009 skal helseog omsorgsminister Bjarne Håkon
Hanssen arbeide fram en ny helsereform, en samhandlingsreform, for
helsetjenesten. Statsrådens egen
ekspertgruppe skal hjelpe ham å
finne økonomiske og juridiske grep
for å løse utfordringene i HelseNorge.
- Norge bruker mest i verden på helse,
men får ikke mest helse igjen for hver
krone. Det er systemet det er noe galt
med. Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste
hinderet for å gjøre helsetjenesten enda
bedre. Dette skal vi nå gjøre noe med.
Samhandling skal skje på grunn av, ikke
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Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon
Hanssen omgitt av ekspertgruppa

på tross av systemene, sier Bjarne Håkon
Hanssen.
Han har ingen tro på at problemene i
helse-Norge løses bare ved å pøse inn
noen flere helsemilliarder.
- Det er systemet det er noe galt med.

Sunnaas koordinerer
Helse Sør-Øst har allerede gitt Sunnas
sykehus HF i oppdrag å etablere en regional koordinerende enhet. Bakgrunnen er
bl.a. et viktig mål i Nasjonal strategi for
habilitering og rehabilitering: Pasienter,
samarbeidspartnere og øvrig tjenesteapparat skal ha ett sted å henvende seg for å
få informasjon og lik tilgang til rehabiliteringstjenester.
Administrerende direktør ved Sunnaas
sykehus HF, Einar Magnus Strand, sier at
dette vil være første byggestein på å etablere
et kraftsenter for rehabilitering i regionen,
og det vil utvikles på et solid kompetansegrunnlag fra både Sunnaas og SSR.

Prosessen videre
Frist for høringsuttalelsene var 20. oktober.
I april 2009 skal styret i Helse Sør-Øst
behandle et forslag som blant annet vil
inneholde forslag til sykehusområder, regionale funksjoner og prinsipper for organisering av lokale tjenester.
Les mer på www.helse-sorost.no og www.
sunnaas.no

Manglende kontakt mellom sykehus og
kommuner er det viktigste hinderet for å
gjøre helsetjenesten enda bedre. Dette
skal vi nå gjøre noe med, sier Bjarne
Håkon Hanssen.
Ekspertgruppa som skal hjelpe statsråden
med dette arbeidet, består av fagfolk,
byråkrater og politikere, men bare en
brukerrepresentant, tidligere fotballspiller Dagfinn Enerly som nå er tverrsnittslammet og rullestolbruker. FFO
(Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) har gått i dialog med ministeren og
fått forsikringer om at brukermedvirkningen skal være på plass i reformarbeidet.
Les mer på
www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/
samhandlingsreformen.html?id=524777.
Der kan du også si din mening om den
nye helsereformen.
Kilder: FFO og pressemelding fra Helseog Omsorgsdepartementet.
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