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FFM

sprer kunnskap om
muskelsykdommer og
muskelsykes livssituasjon, medvirker til
bedre behandlingsmuligheter og støtter
forskning omkring muskelsykdommer.
Foreningen er med i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) og har søsterorganisasjoner i en rekke land.
FFM ble stiftet i 1981. Foreningens høye
beskytter er prinsesse Märtha Louise.

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

Ta gjerne kontakt med
FFM-kontorets ansatte
Line Wåler
Informasjons- og
kommunikasjonsmedarbeider
Telefon: 957 43 307
Telefontid:
Man. til ons., kl. 11–17
E-post:
line.waaler@ffm.no

Unni Tangerud
Regnskap og medlemsregister
Telefon: 403 29 009
Telefontid:
Man., ons., tors. kl. 9–15
E-post:
unni.tangerud@ffm.no

Kjære lesere!

J

eg er heldig og har fått rikelig med inspirasjon av å være med FFMU på Aktiv
uke på Solgården i Spania. Det gir håp for fremtida, samtidig som tankene løper
bakover i tid.

For mange år siden laget FFM i Trøndelag en film om nevromuskulære sykdommer
og om å leve med en muskelsyk. Informativt og godt laget, for å ha sagt det. I denne
omgang vil jeg knytte noen tanker til filmmusikken. Åge Aleksandersens ”Eldorado”:
“Kjære barn du e framtida for mæ
Alt æ trur på ska veks i lag med dæ
Du e sannhet og sang sjølve livet

Og framfor dæ står daga og år
Glede og sorg e ditt navn
I ei fin gammel bok står det skrevet noen ord
Gjør det gode søk fred sky det onde gjør du det
Da ska du finn Eldorado”

Sangen ble spilt mens vi ble kjent med Guro. Ho har en muskelsykdom og viste
hvordan ho levde med den. Koblingen mellom sang og bilder berørte meg veldig.
Jeg tenker på uroen og uvissheten som oppstår når det konstateres muskelsykdom i
familien. Drømmer som omformes, og framtid som blir annerledes. Livet byr på gleder
og sorger. Det er likt for alle mennesker. Om vi har en muskelsykdom eller ikke.
FFM har gleden av at Guro er en av dem som har ledet arbeidet med aktive uker i
mange år. Den arven tar heldigvis de unge med seg videre. Det er mye jobb å arrangere aktive uker, men det gir mange gode opplevelser og økt tro på framtida. I år fikk
FFMU strålende tilbakemeldinger. Ei som deltok for første gang, skriver: ”Det hadde
ingenting å si hvor fremmed dere var for meg, og jeg for dere, for alle sammen tok
imot meg med åpne armer!" For meg gir det følelsen av å være i et ”Eldorado”.
De eldste FFMU-erne sier de er klare for verv i moderforeningen. En av de yngste
røpet at han er klar for verv i FFMU. Flere vil være med på prosjektarbeid. FFMs
arbeid skal vokse sammen med dere. Kjære ungdom – dere er framtida vår!

Kristin M. Gran Rolfsnes
Forskningsfondet/
Erik Allums Legat
Telefon: 413 14 046
Telefontid: Tors. 9–15
E-post: fondet@ffm.no

Tone I. Torp
Leder i FFM

Tollef Ladehaug
Prosjekt- og
organisasjonsrådgiver
Telefon: 411 90 702
Telefontid: Man. til fre. 9–15
E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge.
Gjennom 13 fylkesforeninger informerer og hjelper vi muskelsyke og deres pårørende,
og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser.
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Andreas
i fri flyt

Foto: Privat
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Medlem
Guro Skjetne
E-post: gskjetne@hotmail.com
Medlem
Elisabeth Lillegrend
E-post: elisabeth@lillegrend.no
Medlem
Tore Græsdal
E-post: tore@gresdal.no

Innhold
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Redaksjonskomité
Leder
Gro W. Kristiansen
E-post: wold4@online.no

ANDREAS GJORDE
DRØMMEN SIN TIL ALVOR
Paragliding i rullestol? Er det
virkelig mulig? Jo da!

OM LIVET HADDE VÆRT
20 TENK
ANNERLEDES?

EN LANDSMØTEHELG MED
FULL KONTROLL ...
Men det var enighet om å arbeide
for å få flere til å delta.

MØT POLYNEVROPATIKERNE
24 PÅ
HEDMARKEN

Malin Fredrikke Pedersen (23)
om sine innerste tanker.

De møtes 3-4 ganger i året. Nå er
de klare for FFM!

Layout
Steigar Myrvold
www.macnart.no
Trykk: IT Grafisk
Opplag: 1 500 stk.
Forsidebilde: Æresmedlem Annie Aune
Foto: Bernt Roald Nilsen
Annonser:
Hel side kr 6 000,Halv side kr 4 500,Kvart side kr 3 500,-

RAAEN DRO
14 ELDBJØRG
EUROPA RUNDT I BIL!

ER NÅ EGENTLIG NMK26 HVA
SAMARBEIDET?

Støtteannonser: Kr 3 000,- for et år (4 utg.)

56 FFMU’ERE DRO PÅ
16 HELE
LEIR TIL SPANIA!

OG MUSKELSYK –
29 VOKSEN
HVA VET FAGFOLK?

Kontakt
Foreningen for Muskelsyke
E-post: ffm@ffm.no
Adresse: Fekjan 7, 1394 Nesbru

Få med deg hennes praktiske tips
om byer og hoteller.

Les Mulan Friis’ levende beretning fra årets Aktiv Uke!

NMK-samarbeidet er et samarbeid for deg. Hvordan da?

71 påmeldte fra alle fylker i
Helse Vest fikk info i Bergen.

Annonsekontakt: Steigar Myrvold
E-post: steigar.myrvold@ffm.no
Mob.: 480 79 688

Innholdet i annonsene står for
annonsørens egen regning og gir ikke
nødvendigvis uttrykk for Muskelnytts
eller FFMs syn.
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UTFORDRINGEN

Andreas i
Å fly i luften i en rullestol? Er det mulig? I sommer fløy 13 år gamle
Andreas Eikin i en spesialkonstruert rullestol i 1200 meters høyde.
Og han gjør det mer enn gjerne igjen ...
Tekst: BERNT ROALD NILSEN
foto: PRIVAT

”

Dette skal jeg
prøve flere ganger!

D

u sitter i en rullestol på et stort,
flatt jorde. Du er spent fast i
stolen, kommer ikke ut av den.
Foran deg ligger en innsjø, en båt duver
på vannet. En vaier er festet i båten. Den
andre enden av vaieren er festet til stolen.
Bak stolen går snorer til en skjerm som
ligger utslått på bakken. En sånn skjerm
som paragliderne bruker. Så begynner
båten å kjøre ...
RULLESTOLEN AKSELLERER når
båten gir gass. Nå kiler det ikke bare i
magen, nå kiler det overalt i kroppen.
Du nærmer deg vannkanten. Før du
når den, skjer det. Stolen letter, den flyr
i luften, stadig høyere etter hvert som
vaieren strekker seg lengre ut. Du sitter
fortsatt i stolen, menneskene under deg
blir mindre og mindre, og du blir større
og større. Fortsatt er vaieren festet til
stolen, bak deg sitter en pilot og styrer
skjerm og vaier. Når alt er ørsmått, og du
er 1200 meter over vannet, hører du et
klikk. Vaieren er borte. Du er i fri flyt i en
rullestol ...

chAIR POSSIBLE heter stolen. Bygget av
lette materialer, supermyk fjæring, kan
justeres i forhold til vekt og flyte i vann,
både med og uten passasjerer. Amun
Røstøen Løvland fra Vennesla er mannen
bak ideen, han har selv lang erfaring med
paragliding og konkurrerer i akrobatikkflyging. Nå vil han at sporten også skal
bety noe for funksjonshemmede. Spør du
Andreas og pappa Terje, er det ingen tvil
om at Amun vil få ønsket oppfylt.

VI HAR PRØVD å legge til rette for at
Andreas skal kunne benytte mulighetene når sjansen byr seg. Han er ikke en
utpreget akrobat i luften, men tar gjerne
en utfordring på strak arm. Nå var det
et kurs i paragliding i Byglandsfjord, og
Andreas satt i en spesialdesignet rullestol
under flygingen med en paraglider. Spesialkonstruert ved Fagskolen i Kristiansand. Andreas har Duchenne, og var kald
og rolig i minuttene før han skulle ut i fri
flyt. Da alt var over, var det én ting han
var sikker på. Dette skulle han prøve flere
ganger, sier pappa Terje Eikin.

Andreas og oppfinner Amun Røstøen Løvland.
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fri flyt
”

Livet handler
ikke lenger om
mission impossible ...

UTFORDRINGEN
PARAGLIDING ER en risikosport. Du
skriver under på et skjema som beskriver
sporten og at den kan ha døden til følge
hvis ting går galt. chAIR impossible har
en vaier som kan ta deg hele 2200 meter
over bakken, og du flyr på egen styring
når vaieren er koblet av. Vi snakker
tandem for deg som sitter i rullestol, bak
deg sitter en erfaren paraglider og styrer
skjermen. Pappa Terje forteller at det
var flinke, rutinerte folk som sto for et
trygt og skikkelig opplegg de minuttene
Andreas var i fri flyt.
DEN FRIHETSFØLELSEN når du utfordrer deg selv høyt oppe i luften. På lik
linje med andre. Du hører bare det fjerne
suset av skjermen som styrer retning.
En helt spesiell stol har gjort det mulig.
Livet handler ikke lenger om mission
impossible. Nå er det chAir possible som
gjelder. Stolen som gjør fri flyt mulig. For
Andreas. For mange flere. Er du nestemann ut?

MUSKELNYTT nr. 3 – 2017
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LANDSMØTEHELG

Vellykket landsmøtehelg
D

Siste helg før sommerferien satte inn for fullt
møttes 40 deltakere på Hotell Scandic Oslo
Airport. Landsmøtehelgen viste at FFM er en
organisasjon i siget.

Oslo og Akershusbenken slapper av i solveggen utenfor Hotel Scandic.

et startet på fredag med en
diskusjon om FFMs oppgaver i
tiden fremover. En seanse som
kanskje tok litt av brodden av diskusjoner
på Landsmøte på lørdag, men mange
interessante sider ved FFMs eksistens ble
godt belyst. Det var enighet om at det få
flere til å delta i Landsmøtehelgen er en
viktig oppgave i årene fremover.
Lørdag var det erfaringsutveksling og
presentasjon av utstillere før Landsmøtet
begynte etter lunsj. Et Landsmøte som for
øvrig ble avviklet på rekordtid. Etter middagen ble vi vitne til et genialt 30-minutters revyinnslag kalt Funksjonshemmet
minutt for minutt, der flere av skuespillerne er med i FFMU. Helgen ble avsluttet
med en interessant seanse om Diagnose
og Psyke, suverent ledet av psykolog
Torun Vatne fra Frambu.

Tre på Landsmøtet – og en utstiller
BM Kristine Holmberg
Aslaksen fra Karasjok deltok
på sitt første Landsmøte. Hun
ble medlem i fjor, da hun fikk
vite om FFM på et Frambukurs. Hun syntes det var interessant å bli kjent med andre
muskelsyke. Hun har gått med
feil diagnose i førti år, og i fjor
fikk hun endelig konstatert
at hun har CMT. Nå vil hun
gjerne prøve å bidra til at foreningen i Troms og Finnmark
gjenoppstår, og var med på
at møte om dette i løpet av
helgen. Ifølge Kristine er det
mange muskelsyke i de to fylkene som ikke er klar over at
foreningen er et helt naturlig
møtested for mennesker med
muskelsykdommer.
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Jørund Lothe bor i Holmestrand, og er leder av FFM
i Vestfold i tillegg til å være
leder i Valgkomiteen sentralt.
Han har en sønn med Limb
Girdle og har vært på flere
landsmøter tidligere. Jørund
benyttet anledningen til å rose
deltakerne i valgkomiteen,
men la til at det ikke lenger
er så enkelt å skaffe folk til de
ulike vervene. Folk som kan
tenke seg å ta i et tak i frivillig
foreningsarbeid ser ut til å
være en utdøende rase, ifølge
Jørund.

Kine Lyngås fra Nesna er ny i
landsmøtesammenheng. Hun
har SMA Type 3 og har vært
medlem av FFM noen år, men
det var først i år at hun sa ja til
å gjøre en frivillig forskjell og
ble valgt til nestleder i FFMU.
Kine går fjerde året på lærerstudiet på Nesna, og trives
med å jobbe med ungdom.
Hun syntes det var spennende
å være til stede, både sosialt
og faglig, ikke minst at de hun
har lest om har fått et levende
ansikt. Kine har sittet i styret
i Studentsamskipnaden på
Nesna tidligere, og benyttet
anledningen til å gi ros til
dem som sto bak arrangementet av Landsmøtehelgen.

Heidi Biek stilte som utstiller
for HjemmeBest, der hun
er personal- og driftskonsulent. De er ikke minst kjent
for sin kompetanse innen
BPA, og har hovedkontor på
Jessheim. Det var viktig for
HjemmeBest å vise at de er
til stede og interesserer seg
for sine kunder. De har 120
assistenter i 60 kommuner, og
8-10 ansatte. Heidi var opptatt
av å formidle at HjemmeBest
ikke bare leverer assistenter,
de bistår også når det gjelder
søknadsskriving og i intervjurunder.

LANDSMØTEHELG
Psykolog Torunn Vatne:

Hvilket selvbilde
har du?
– En av tre rammes av psykiske lidelser i løpet av
livet. Men vi vet også at kronisk syke har større
psykiske vansker.

S

øndag morgen kan by på så mangt.
På Landsmøtehelgen sto psykisk
helse på menyen. Psykolog Torunn
Vatne fra Frambu var et verbalt fyrverkeri da hun snakket om helse og uhelse
i psykisk forstand. Det ble en lærerik
kursøkt.
Ulike symptomer
– Årsakene til psykisk uhelse er mange,
og forskjellige fra person til person. En
som har Dystrofia Myotonica kan ha mye
angst. En med Duchenne kan være mye
deprimert som barn. En med SMA kan
ha en god psykisk helse. Uansett vet vi at
det er viktig å snakke om hvordan du har
det. Mange trekker seg bort, det bidrar
til færre mestringsopplevelser. Og hvis
det går bra, var det fordi de andre hjalp
meg, sa Torunn Vatne og speidet utover
mot de spisse ørene. Så la hun til at

muskelsyke ofte har bak seg traumatiske
medisinske hendelser som virker negativt
på psyken. Men det MÅ ikke ha en slik
betydning.

ner og familie. Det handler om de ytre
forhold, hvordan miljøet tilrettelegger for
at du skal integreres og ha det bra. Og det
handler om din fysiske helse, å ta vare
på kroppen så godt du kan. Da kreves en
positiv innstilling og god utholdenhet.
Her er det hjelp å få
Det finnes teknikker. Avspenningsteknikker. Pusteteknikker. Teknikker som
handler om å reservere tid til tankene.
Teknikker som lærer deg å sette ord
på tanker. Teknikker som identifiserer
negative tanker og reduserer dem. Og
det finnes ekstern hjelp. En psykolog på
et familievernkontor. En privatpraktiserende psykolog. Og kanskje må du ta i
bruk den distriktspsykiatriske enheten.
Mulighetene er mange, det gjelder bare å
gripe dem.

Planlegg fremtiden
Hvilket selvbilde har du? Trekker du deg
tilbake i sosiale sammenhenger? Skjuler
du den depressive tankegangen? Dette
var sentrale temaer, uten at det finnes en
fasitløsning. Vi mennesker er forskjellige,
det er også behandlingen av psykisk uhelse. Vatne sa at det var viktig å planlegge
fremtiden, viktig å bruke evnene, viktig å
ta en sosial rolle. Det går an å forebygge
psykisk uhelse.
Ta vare på kroppen
– Det handler om å ta i bruk dine personlige egenskaper. Det handler om relasjoner, om å være åpen i forhold til ven-

Psykolog Torunn Vatne

Strålende "minutt for minutt"

E

t av høydepunktene på
Landsmøtet var forestillingen Funksjonshemmet minutt for minutt, som ble
fremført etter middagen lørdag
kveld. En forestilling som etterlot mange inntrykk og tanker.
Flere fra FFMU er med i forestillingen, og det er lett å forstå
at dette er mer enn et skuespill
for dem. Her ble ting satt på
spissen, det er jo som kjent der
de står best, og da forestillingen
var ferdig var det ingen ende på
applausen. En flott avslutning
på en innholdsrik og hyggelig
lørdag.
MUSKELNYTT nr. 3 – 2017
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Effektivt

Landsmøte
Landsmøtedeltaker Gro Wold Kristiansen viste stort engasjement.

Årets Landsmøte var preget av gode forberedelser, effektiv
gjennomkjøring og god stemning. Annie Aune ble tildelt
æresmedlemskap for sin årelange innsats for FFM.

L

eder Tone I. Torp åpnet Landsmøtet med å vise til stor aktivitet
i foreningen. Hele sju prosjekter
gikk sin gang i fjor, og kursaktiviteten var
stor. Økonomisk står det også bra til med
FFM, i fjor høst ble vi blant annet tildelt
et ekstra tilskudd fra Norsk Tipping på
360 000 kroner. Tone I Torp ble gjenvalgt
som leder.

Sterkt årsresultat
Det startet med Årsberetningen, som ble
enstemmig vedtatt. Medlemstallet er stabilt, og det ble slått fast at FFM er en organisasjon med godt samarbeid mellom
de ulike leddene. Regnskapet ble enstemmig godkjent med et årsresultat på kr
747 310,-. Kontrollkomiteen påpekte at
budsjett må være med og revisor hadde
ingen bemerkninger. Forskningsfondet
hadde en avkastning på kr 970 000, og
hadde fire tildelinger på til sammen kr
225 000,-.

Landsmøte er viktig
Handlingsplanen for 2017-2018 ble gått
gjennom av Vibeke Aars-Nicolaysen.
Det kom forslag fra salen om at deltakelse på Landsmøte må prioriteres, og
det skal jobbes for lik rett i arbeidslivet.
Planen var kortere og mer overordnet
enn tidligere, og ble enstemmig vedtatt.
Så ble budsjettet gjennomgått av økonomiansvarlig Lars Bruun. Det er budsjettert med et overskudd på kr 17 650,-,
og budsjettet ble enstemmig vedtatt av
Landsmøtet.
2016 – et solid år
Valgkomiteens leder, Jørund Lothe
presenterte Valgkomiteens forslag til
kandidater til de ulike vervene, og det
som vakte mest spenning var valget av
interessepolitisk talsperson. Ingeleiv Haugen slo Patricia Melsom på målstreken,
og det første året fungerer Ingeleiv som
styremedlem, og ikke som interessepoli-

Dypt konsentrerte landsmøtedeltakere.

tisk talsperson. Alt i alt var det ingen tvil
om at FFM har gjennomført et solid år
i 2016, og er godt rustet til å ta tak i nye
utfordringer i årene som kommer.

FFMs nye
Sentralstyre
Leder: Tone I. Torp
Nestleder: Vibeke Aars-Nicolaysen
Økonomiansvarlig: Lars Bruun
Landsstudiekontakt:
Johnny G. Johansen
Styremedlem: Ingeleiv Haugen
Styremedlem: Annie Aune
Likepersonsutvalget:
Guro Skjetne
FFMUs representant: Line Nordal
Varamedlem: Gustav Granheim
Varamedlem: Sven Olav Frogner
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Et friskt pust
Ingeleiv Haugen fra Hardanger var et friskt pust på Landsmøtet. Hun ble valgt inn i Sentralstyret som styremedlem,
og er klar til å gjøre en innsats for FFM.

I

ngeleiv har lang og bred erfaring
innen organisasjonsarbeid. Hun
er sosionom, har jobbet i helse- og
sosialetaten i fylkeskommunen, har vært
helse- og sosialsjef, har vært fylkes- og
regionsleder i Handikapforbundet, har
jobbet ved statlig flyktningmottak og har
jobbet med ulike forskningsprosjekter.
Hun ble leder i FFM i Hordaland og Sogn
og Fjordane i fjor. Nå gleder hun seg til
styrearbeidet i FFM sentralt.
Interessepolitisk erfaring
– Jeg ser frem til å bli bedre kjent med
organisasjonen, selv om jeg er godt
kjent med det interessepolitiske feltet fra
før. Styret skal jo dessuten ta det totale

ansvaret for det som handler om interessepolitikk, og så regner jeg med at et
av styremedlemmene senere vil få det
ansvaret spesifikt igjen, sier Ingeleiv, som
selv har SMA Type 3.
Overskudd til å bidra
Hun har kuttet ut flere verv og oppgaver
i det siste, og har overskudd til å bidra
på bred basis, ikke bare det interessepolitiske. Hun er generelt kulturinteressert
og har allsidige musikalske interesser.
Når vinteren tar over, reiser hun gjerne til
Lanzarote, der hun har hus. Ellers handler fritiden om å holde kroppen i gang,
gjerne i terapibasseng, og være i lag med
familien, ikke minst moren, som er 92 år.

Hvem NMKsamarbeider?
Nytt æresmedlem

A

nnie Aune fra FFM i Troms og
Finnmark ble tildelt æresmedlemskap da Landsmøtet var over.
Annie har levert en stor innsats over
flere år for FFM, og er nå styremedlem i
Sentralstyret. Hun har vært spesielt engasjert i ungdommen i FFM, og har også
bidratt sterkt i forhold til Fagkonferansen
i Tromsø. Det var stor enighet om at hun
er et verdig æresmedlem i foreningen.

Hva er NMK-samarbeidet? Hvem samarbeider
hvor? Hvorfor det rare navnet? Deltakerne på
Landsmøtet fikk gode forklaringer.

T

re organisasjoner samarbeider. Det
er Frambu sørøst for Oslo, NMK
(Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø og EMAN (Enhet for
medfødte og arvelige nevromuskulære
tilstander) på Rikshospitalet i Oslo. Nå
har de spurt brukerne hva de vil ha.
Behov for å kommunisere
De fikk inn 74 svar, og 58 av dem som
svarte hadde en relevant diagnose. Brukerne søker særlig info om diagnoser,
behandling, forskning, kurs og like-

personskontakt. Foretrukne infokanaler
var nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev,
epost og brosjyrer. Deltakerne på Landsmøtet ble også spurt om hva de trenger
av bistand, og informasjon om hvor du
kan få hjelp, treningsmuligheter, fysioterapimuligheter, fagkurs og rehabtilbud
kom høyt opp på listen. NMK-samarbeidet ønsker både tips og råd, tekst og foto
for å kunne løfte frem ulike historier som
er relevante for mennesker med muskelsykdommer.

MUSKELNYTT nr. 3 – 2017
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Foto: Colourbox

Leder Tone Torp oppsummerer:

– En bra FFM-helg
– Det organisatoriske grunnlaget er på plass, og
fremover håper vi å bli mer synlige. For eksempel
gjennom interessepolitiske prosjekter.

D

et var en sliten, men fornøyd
Tone Torp som oppsummerte
Landsmøtehelgen på søndag
formiddag. Denne gang var det tatt en del
grep som viste seg å fungere godt.
Flere må med
– Jeg var litt urolig og nervøs foran
Landsmøtehelgen. Man er jo alltid litt
engstelig for at ting ikke skal gå som
planlagt, og så er det også sånn at man
skal kjenne litt nerver for å yte sitt beste.
Vi i Sentralstyret setter pris på konstruktive tilbakemeldinger, ikke minst at vi må
få flere til å delta under Landsmøtehelgen, sier Tone Torp.
Debatt fredag
En del av diskusjonen som gjerne er
på Landsmøtet var flyttet til fredag, da
FFMs ståsted og fremtid sto på agendaen.
Sentralstyret skal diskutere om dette var
smart og nyttig, og hvilken betydning
det hadde for selve Landsmøtet. Det
medførte uansett at Landsmøtet nå ble
gjennomført på rekordtid. Høydepunktet
på Landsmøtet var for øvrig valgduellen
om den ledige plassen i Sentralstyret.

Det er forøvrig bra at temperaturen stiger
av og til, sier Tone Torp om den hårfine
valgduellen mellom Patricia Melsom og
Ingeleiv Haugen.
Er godt i gang
FFMs leder likte også psykolog Torunn
Vatnes interessante innlegg om psykisk
helse, og vil ta opp om NMK-samarbeidet skal ha faste innslag på Landsmøtehelgene. Hun er også fornøyd med at
organisasjonshåndboka er revidert, og at
prinsipprogrammet er på plass. Personalhåndboka skal gjennomgås etter hvert,
og fremover skal det vies mer plass til det
interessepolitiske arbeidet. Ingen som
helst tvil om at Tone Torp og Sentralstyret hennes gleder seg til å ta fatt på nye
utfordringer i året som kommer.

Bra kandidater
– Det var to knallgode kandidater til
styrevervet, de var jevngode og med
ulik tilnærming til jobben i styret. Når
Ingeleiv Haugen fra Hordaland ble valgt,
er det selvsagt positivt å få en stor geografisk region inn i styret. Jeg føler meg
dessuten sikker på at hun vil bli et verdifullt tilskudd til vårt styrearbeid, gjerne
også som interessepolitisk talsperson.
Østfoldbenken følger interessert med.

10
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LANDSMØTEHELG

Festmiddag!
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MIN MENING
I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene
snakke rett fra levra. Denne gang lar vi Thrine Bjerknes fra Oslo slippe til.
Thrine er spesielt opptatt av god informasjon, ikke minst Muskelnytt.

Thrine Bjerknes:

– Muskelnytt
er viktig
Tekst: Bernt Roald Nilsen
foto: privat

– Muskelnytt er viktig for meg. Jeg gleder meg
til bladet kommer hver gang. Lov meg at dere
aldri kutter ut papirutgaven!

T

hrine Bjerknes har vært medlem
av FFM siden hun fikk diagnosen
Limb Girdle for tretti år siden.
Både hun og tvillingsøsteren har samme
diagnose, og da de kunne lese om diagnosen i Muskelnytt var det som en slags
faglig åpenbaring. Derfor synes hun
diagnoseinfo er viktig i bladet, og en
viktig oppgave for foreningen generelt.
Ros til Muskelnytt
– Jeg leser Muskelnytt fra perm til perm,
og synes det er mange gode artikler der.
Det var blant annet der jeg fikk høre om
Troll-samlingene på Beitostølen, som
jeg var med på første gang de ble arrangert for snart ti år siden. Jeg bruker også
nettsiden aktivt. Flere av linkene der er
nyttige, sier Thrine.
Full fart i yrkeslivet
Hun har en ”snill” variant av Limb
Girdle. Er 62 år og fortsatt oppegående,
den manuelle rullestolen brukes kun i
spesielle situasjoner. Hun klarer seg ved
hjelp av vandrestaver, to staver når hun
er ute, en stav hjemme i leiligheten på

12
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Frogner i Oslo. Døtrene på 24 og 28 har
ikke Limb Girdle, og selv har hun vært i
fullt yrkesliv som teknisk oversetter inntil
for to år siden, da oversetteravdelingen i
IBM ble flyttet til Danmark.
Arrangement for alle
– Ett hundre prosent yrkesliv har gjort
at jeg ikke har hatt behov for og tid til
å delta på noen av arrangementene til
FFM, men det er veldig interessant å
lese om hva som skjer sentralt og i de
ulike fylkesforeningene. Jeg synes også
det er viktig at det er arrangementer for
alle aldre, og at Muskelnytt har stoff som
interesserer både unge og gamle, sier
Thrine.
Talerør mot politikere
Hun er opptatt av Muskelnytt. Vil ha
enda mer forbrukerrettet stoff, spalten
Smarte Ting er super, og reisetips om
destinasjoner og bosteder som er tilpasset
vil hun ha mer av. Stoff om forskning er
også viktig, og sist men ikke minst, mener hun at det er FFMs oppgave å være et
talerør mot politikere lokalt og sentralt.

Fornøyd med FFM
– Jeg har drevet med bassengtrening i
bassenget på Diakonhjemmets Sykehus
i tretti år. Det er en fantastisk aktivitet
for muskelsyke, du får virkelig brukt
kroppen på alle måter i vannet. Så ble
bassenget nedlagt, og i aksjonen for å
forhindre nedleggelse tenker jeg at FFM
kunne vært en lokal pådriver. Uansett er
jeg veldig fornøyd med Muskelnytt og
den måten FFM drives på, oppsummerer
Thrine Bjerknes.

BPA gir meg
friheten til å leve
livet – fullt ut!

«På konsert med gode venner, nyter god musikk og litt forfriskende i
glasset – livet er herlig! Uten min personlige assistent ville ikke dette
vært mulig!»
I Uloba er det du som bestemmer hvem som skal assistere deg,
hva assistenten skal gjøre, hvor og når assistansen skal finne sted.
Ulobas BPA er skapt av oss funksjonshemmede og det er vår måte
å organisere hverdagen vår på.
Ta kontakt med oss på telefon: 32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!
For mer informasjon se våre nettsider: www.uloba.no
MUSKELNYTT nr. 3 – 2017
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UT PÅ TUR
En rullestolbrukers perspektiv:

Europa rundt i bil
Tekst: Eldbjørg Raaen
foto: COLOURBOX

M

ed bilen fylt opp av kofferter,
en ekstra Balder, elektrisk dusjog toalettstol og en sekk full av
ladere, forflytningsutstyr, hostemaskin og
bi-pap, dro vi på tur i mai. Reisefølget var
meg og Svein, Vigdis og Tore. Dette var
8. Europaturen. Som vanlig tok vi Kielbåten til Tyskland, og som alltid hadde vi
to biler. Planen var å kjøre fort gjennom
Tyskland. Vi liker ikke å kjøre noe særlig
mer enn 40 mil om dagen. Da blir vi ikke
altfor slitne, og får litt tid på stedet vi skal
overnatte.
Årets reiserute
Første stedet vi bodde mer enn en natt
var Hallstatt i Østerrike. En liten perle
50 km fra Salzburg. Fra Hallstatt dro
vi til Trieste, nordøst i Italia, på grensa
til Slovenia. Her bodde vi i 6 netter. Vi
pleier alltid å ha et lengre opphold, og for
å ha størst mulig sjanse for godt vær, ble
det i Italia. Fra Trieste kjørte vi tilbake
til Østerrike, denne gangen til Graz, den
nest største byen i landet. Neste stopp
var fantastiske Cesky Krumlow i Tsjekkia. Mange mener den lille sjarmerende
byen kan konkurrere med Praha. På
en smal åsrygg, tett ved byen, ruver et
kjempestort slott, og mellom husene snor
elva Vlatala seg som en stor S. Det var
brostein over alt, men Balder holdt ut,
og det var verd å riste mye her. Etter å
ha rista rundt i Krumlow i to dager, gikk
turen mot Kiel igjen. Siste overnatting var
i Gollzen, på et koselig hotell, noen mil
øst for Berlin.
Planleggingen
Det ligger mye planlegging bak en slik
tur. Vi var borte i nesten 3 uker, og mye
kan skje. Å ha med to rullestoler er
14
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I mai var hun på sin åttende Europatur. På oppfordring gir Eldbjørg Raaen noen gode tips til
deg som har planer om å reise Europa rundt i bil.
tungvint, men for meg en stor trygghet,
og det betyr mye for at jeg skal ha det bra
på tur. Jeg er helt avhengig av seteløft for
å komme på toalettet, og rullestolen er
bilsetet mitt. Vi kan aldri være sikre på at
hotellrommene fungerer for oss. Vi bestiller på Booking.com. Der ser vi hvilke
hotell som sier at de er HC-vennlige. Vi
skriver til hvert hotell at vi ikke må ha
trapper, vi må ha “Roll in shower” og at vi
har elrullestol.
Ting kan skje
Likevel hender det heisen er for trang,
badedøra så smal at vi ikke engang
kommer inn på badet, at det er badekar
og ingen dusj, og at det er for trangt til
å komme fram til toalettet. Det hender
også at det ene hc-rommet hotellet har,
som vi bestilte i januar, er gitt til noen
som booket inn før oss samme dag. Alt
dette må vi ta høyde for. Vi har med
toalettstol og bekken, og en mengde
våtservietter. Det fikk vi god bruk for
på denne turen, hele tre av baderommene var ubrukelige. I Trieste måtte vi
bytte hotell. Der skulle vi ligge i 6 netter,
og rommet var en katastrofe for meg.
Heldigvis var betjeningen hjelpsomme,
vi fikk nytt hotell i et koseligere strøk av
byen. Enkelt har det ikke alltid vært, men
vi må bare gjøre det beste ut av situasjonene som oppstår. Vi legger opp reisa på
forhånd. Først finner vi ut hvilke land vi
vil besøke, så hvor det er interessante steder. Med NAFs ruteplanlegger finner vi
avstander. Deretter bestiller vi hotell. Vi
sørger for at det er mulig å avbestille på
både ferje og hotell. Tre av oss har helsemessige utfordringer, så vi er aldri sikre
på om det blir tur før vi sitter på båten.

Gode hotelltips
Fra denne turen er det noen hoteller
jeg kan anbefale som veldig godt tilrettelagt: Park inn by Radisson i Gøttingen
Tyskland – Haus Mobene/Hotel Garni
i Graz Østerrike (til og med el. seng) –
Hotel & Restaurant Zur Spreewalderin i
Gollzen Tyskland, og Hotel Berliner Hof i
Kiel. Det siste hotellet er også utstyrt med
el. seng. Alle disse hotellene har “Roll in
Shower”. Hotellet i Hallstatt, Fenix Hall,
er også brukbart.
Hvorfor reise?
Når du bruker elektrisk rullestol, og reiser på en såpass utfordrende tur, må du
være godt forberedt. Hvorfor gjør vi det?
Fordi vi synes det er moro å reise på tur,
det er så fint å oppleve spennende, fine

Borgen i Cesky Krumlow, Tsjekkia

UT PÅ TUR

Castello di Miramare, Trieste

steder, vi har noe å glede oss til, og ikke
minst oppleve at det er godt å komme
hjem. Jeg er evig takknemlig for at Svein
orker å dra på tur med meg, og at Vigdis
og Tore liker denne måten å reise på.
Hvis noe alvorlig skulle skje, er det viktig
å reise sammen med noen.

Gatemiljø, Graz

Hallstatt, Østerrike
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Aktiv Uke 2017 –
Tekst: Mulan Friis
foto: privat

F

or to år siden var jeg for sent ute,
denne gang var jeg så heldig å få
være med i komitéen, bestående av
Lin Christine Solberg, Gustav Granheim,
Ingebjørg Larsen og Line Lillebø Nordal.
Derfor var jeg i lykkerus.
DAG 1:
Jeg var spent. Det var første gang jeg
skulle få oppleve hvordan det er å reise
med rullestol. Et kaos uten like jeg ikke
hadde erfaring med. Vi ble ønsket
velkommen av Gustav Granheim og Lin
Christine Solberg fra komitéen og fikk
utdelt rommene. Jeg fikk et lite rom langt
unna alt. De tenkte nok at jeg hadde godt
av mosjon.
DAG 2:
Onsdag startet med informasjonsmøtet.
Alle presenterte seg, det tok en del tid,
men dermed fikk alle 56 deltakere sagt
litt om seg selv og hvilken farge de hadde
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En spent gjeng møttes på Gardemoen og reiste
ned til Solgården utenfor Alicante. Det var andre
gang Aktiv Uke skulle arrangeres på Solgården.
på tannbørsten. En god icebreaker. Etter
møtet fikk vi som trengte det, utlevert
hjelpemidler som elektrisk rullestol,
scooter etc. Det var gøy og litt skummelt
på grunn av uforutsigbar bremselengde.
Solgården har rullestolvennlig planløsning både ute og inne. De tre svømmebassengene var tilrettelagt for rullestoler.
Kvelden gikk med til quiz og brettspill.
DAG 3:
Torsdag var strand- og markedsdag. De
som ønsket å bli på Solgården kunne det.
Vi som dro på markedet, fikk titte på mye
juggel og prute litt. Vi vendte omsider
nesene ned mot stranden. Siden jeg gikk,
ble det i meste laget med bakker. Så vi
fant oss heller en pub på promenaden.
Det ble ikke så mye bading, men fem
minutter avkjøling er jo bedre enn ingenting. På kvelden var det pokeraften. Vår
gjestedeltaker Tone Ingeborg Torp vant
turneringen.

DAG 4:
På formiddagen hadde vi temasamtaler
og diskusjon om utenlandsstudier, foreningsarbeid, livsglede og energiøkonomisering. En lærerik stund. Kvelden ble
et høydepunkt. Det var tid for Solgårdsmesterskapet, et rebusløp med innlagte
øvelser, som bondesjakk, Kims lek og
minigolf. Her lærte jeg at ”løp” ikke
nødvendigvis er et negativt ladet ord. Når
man har en rullestol er alt mulig, da betyr
det ”rull!”. Og som vi rullet! Det ble noen
ublide møter med husvegger og busker,
men så var jeg da også lite erfaren med
den nevnte bremselengden.
DAG 5:
På lørdag dro de som ønsket det til
dyreparken Mundomar. Her så vi storker,
papegøyer, apekatter, sjøløver og høydepunktet: Delfin-showet. Spektakulært!
Tilbake på Solgården ble det servert buffetmat. Dagens vinner var vel Spaghetti

NYTT FRA FFMU

en vellykket uke!
Kine Lyngås

Eirik Enger og Mulan Friis

carbonara. Etter middag var det klart for
filmaften: ”The Fundamentals of Caring”.
DAG 6:
Tone Torp hadde innlegg om ”Pisspreik
og reising”. Det ble godt mottatt, de fleste
kjente seg igjen i utfordringen når det
gjelder vannlating. Etter lunsj var vi fri til
å gjøre som vi ville. Noen dro på stranden, andre på shopping og noen ble ved
bassenget. På kvelden deltok flere av våre

på Solgårdens åpen-mikrofon-kveld. Og
bidro med pianospill og sang. Moro.
DAG 7:
Mandag var siste dag med program,
og Tone Torp hadde sitt innlegg om
muskelsykdom og trening. Et viktig
emne. Deltakerne utvekslet erfaringer
og synspunkter. Inspirerende og nyttig.
På ettermiddagen tok noen seg en tur i
bassenget og utnyttet de siste solstrålene.
Etter middagen hadde vi fellesevaluering
av uka. Alle var enige om at det hadde
vært en vellykket tur, og flere ønsket å
delta neste gang.

Vegard Berge og Randi Janett Nordnes

DAG 8:
Det var trist å ta farvel med alle de man
hadde blitt kjent med. En time før bussene hadde kommet, eksploderte det ene
hjulet på rullestolen til Vegard Berge. Det
gikk heldigvis bra, Solgården hadde rullestoler å låne bort. På flyturen ble det litt
venting. Flyet var forsinket, men vi holdt
motet oppe, og til slutt slapp de oss inn i
gaten. Reisen gikk fint. Men det ble igjen
litt forsinkelser for å komme av flyet. Det
må man være forberedt på, når man er
i en gruppe med rullestoler. Nå gjenstår
det å sortere minnene fra en begivenhetsrik og lærerik tur. Sees vi neste år?
MUSKELNYTT nr. 3 – 2017
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Leders hjørne

NYTT FRA FFMU

Stiklestad og Spelet
om Heilag Olav
Line Nordal, leder FFMU

N

ok en Aktiv Uke for ungdom er
vellykket gjennomført. Komiteén
har gjort en strålende jobb, og
uken kunne ikke blitt bedre. Jeg satt selv
i komiteén denne gangen og vet hvor
mange timer som har blitt lagt ned for at
deltakerne skulle få en fantastisk leir.
Jeg holdt et kort innlegg under leiren
om foreningsarbeid, og det fikk meg til
å tenke. Foreningsarbeidet har gitt meg
mening de siste årene. Det har fått meg til
å føle at jeg har hjulpet andre. Jeg har blitt
kjent med så utrolig hyggelige mennesker. Og til tross for arbeid, stress, og frustrasjon (for ja, det følger også med av og
til), ville jeg aldri vært foruten. Uansett
hva fremtiden bringer, vil FFMU alltid ha
en spesiell plass i mitt hjerte.
I forrige utgave av Muskelnytt skrev jeg
at “vi har en spennende tid foran oss”. Jeg
ante ikke hvor spennende tiden faktisk
skulle bli når jeg skrev det, men nå vet
jeg. Jeg skal bli mamma i januar, og for
meg kan ikke tiden bli mer spennende
enn det. Det blir altså enda en FFMUbaby i foreningen. Flere i FFMU har fått
barn den siste tiden. Jeg nevner ikke
navn, men vil si til dem det gjelder:
Gratulerer så mye! Det er spennende
med nytt liv.
Når vi først snakker om nytt liv: Ønsker
du å sitte i styret i FFMU, og gi foreningen nytt liv? Ta kontakt med leder i
valgkomiteén Kristoffer Pedersen Brede
på mail bredekristoffer@gmail.com!
Nyt høsten og sett pris på hverandre,
vi ses på FFMUs høstkurs!
Med vennlig hilsen
Line Nordal
Leder, FFMU
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I juli hvert år feires Olsokdagene på Stiklestad,
en tradisjon som strekker seg tilbake til 1954.
Jeg hadde billetter til Spelet om Heilag Olav.
Tekst: Aina Fismen Bjerkli
foto: stiklestad.no

J

eg har hatt lyst til å se spelet i mange
år, helt siden familien var på Stiklestad for mer enn 15 år siden. Da var
vi der en uke for tidlig, og mine foreldre
lovet meg at vi skulle dra og se spelet et
annet år.
Et utendørs amfi
Jeg reserverte billetter i april, og skal man
ha rullestolplass er man nødt til å ringe.
Ledsager slipper inn gratis, og har man
honnørbevis blir det billigere. Det er
verdt det, da rullestolplassene er på første
rad midt på scenen. Spelet fremføres i
et utendørs amfi, med mange rader med
benker av tre til publikum. Og scenen
er en gressbakke med små, gammeldagse tømmerhus med torvtak mot en
bakgrunn av hengebjørker. Selve spelet
fremføres av flinke, til tider kjente, skuespillere, og akkompagneres av levende
musikk levert av orkester og mannskor.
En annen historie
Jeg forventet et stykke om selve slaget
på Stiklestad, med kamp, Tore Hund og
banesår. Et stykke der Olav den Hellige
var hovedpersonen. I stedet fortelles
historien om dagene før slaget, på gården
Sul, hvor Olav Haraldsson og hans hær
overnattet. Historien om bondens datter
Gudrun, som blir hjemsøkt av en utburd,
og som Olav den Hellige helbreder gjennom frelse. Det ender selvfølgelig i Olavs
død, men selve spelet er mer om konflikten mellom og overgangen fra hedendom
til kristendom, og om hvor lite makt bøndene hadde når de ble trukket mellom to

større makter – Olav den Hellige og Kalv
Arnesson.
Ta med elektrisk!
Selve området på Stiklestad er fint
fremkommelig med rullestol, og de har
relativt mange HC-parkeringsplasser,
men det er en fordel å komme litt tidlig,
for plassene fylles opp ganske fort noen
timer før spelet begynner. De selger mat,
men alle bordene er piknikbord, så å
komme til med elektrisk rullestol kan
være litt vanskelig. Selve området har
brede grusveier, gresslettene er navigerbare med rullestol. Jeg anbefaler å ta med
elektrisk rullestol med setetilt, for bakken
er ujevn, og sitter man i en ikkeregulerbar stol kan det fort bli slitsomt. Anbefaler også at familie eller assistenter tar
med pute eller sitteunderlag, for spelet tar
2 timer og trebenkene er harde.
Bestill rom tidlig!
Overnattingsmuligheter i området er
begrenset. Det er et Scandic-hotell på
Stiklestad, men man må være tidlig ute
hvis man skal bo der. Når jeg ringte i
april var de fullbooket for hele uka. Det
er to hoteller i Verdal, 4 km unna. Vi
bodde på Verdal Hotell, som har to tilrettelagte rom. Det er også et hotell der som
heter Verdal Park Hotell. De har også
noen tilrettelagte rom. Alt i alt var det en
flott opplevelse, gjort enda bedre av at vi
var kjempeheldig med været. Om man
ønsker en sommeropplevelse i Norge, er
Stiklestad under Olsokdagene absolutt å
anbefale.
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Kurs i Mestring av
egen livskvalitet

H

elgen 10.- 12. november 2017
arrangerer FFMU kurs med
tittelen Mestring av egen livskvalitet på Scandic Oslo Airport Hotell,
Gardermoen. Kurset arrangeres ved hjelp
av midler fra fondet Herreløs Arv om
midler.
Temaer:
- Mestring og Livskvalitet
- Kosthold/ernæring
- Fysisk aktivitet
- Kognitiv tenkning og mindfulness
Tanken er å kunne gi våre medlemmer
hjelp til å mestre en krevende hverdag.
Ved å lære mer om f.eks. det å endre
tankemønster og fokusere på positive
opplevelser. Ved å møte andre i samme

situasjon og lære tips som kan bidra til
å endre og akseptere de psykiske påkjenningene og frustrasjonene som kan
komme når man er ung og muskelsyk.
Vi har begynt å jobbe med å finne inspirerende foredragsholdere. Det kommer
mer info på vår blogg (ffmu.blogg.no)
og vår Facebookside (Foreningen For
Muskelsykes Ungdom).
Link til påmeldingsskjema ligger på
vår blogg og Facebookside
Påmeldingsfrist: 9. oktober 2017.
Egenandel: 600 kr
Med vennlig hilsen
Karin M Dons Ranhoff
Økonomiansvarlig, FFMU

Foto: Colourbox

REHABILITERINGSTILBUD FOR MUSKELSYKE
INTENSIV GANGTRENING - VOKSNE

REHABILITERING BARN OG UNGDOM

Målgruppen er voksne med nevrologiske sykdommer
og manglende eller nedsatt gangfunksjon.
Rehabiliteringsoppholdet varer i 3 uker.
I samarbeid med den enkelte pasient settes det opp
individuell rehabiliteringsplan. Planen har definerte mål
og et individuelt tilpasset program.
Målsettingen er:
• Å gjenopprette/bedre gang- og stå-funksjon.
• Bedring av motorikk, balanse, styrke og koordinasjon.
• Mestring, øke kunnskap og trygghet i forhold til
tilstanden/funksjonsnedsettelsen.
• Sosial mestring.

Målgruppen er barn og ungdom (4-18 år) med behov
for habilitering/rehabilitering i etterkant av alvorlig
sykdom eller skade.
Rehabiliteringsoppholdet varer i 2 + 2 uker, over en
periode på 3-6 måneder.
Et tverrfaglig team - i samarbeid med det enkelte barn setter opp en individuell rehabiliteringsplan.
Utgangspunktet er barnets egendefinerte mål for et
individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
Ledsager er påkrevd for pasienter barn og ungdom, og
vil dele rom med pasienten under oppholdet.
Det tilrettelegges for skoleundervisning.

HENVISNING OG INNTAK

INFORMASJON PÅ NETTSIDEN

Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til
tilbudet. Søknaden sendes til vurderingsenhetet ved
ditt lokale helseregion.

Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon,
se nettsiden: www.kurbadet.no
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Tekster av gode skrivere

FFM kjørte skrivekurs for seks voksne medlemmer en langhelg helt i
slutten av oktober 2016 i Oslo. To
av dem har allerede levert tekster
til Muskelnytt, og denne gang lar
vi en helt ny skriver slippe til.

Tekst: Malin F. Pedersen
foto: Frank Pedersen

Tenk om …

Pleier du av og til å tenke: Hvis det bare hadde
vært sånn og slik, ville livet mitt ha vært mye
bedre? Du gjør det, ja? Jeg også. Jeg tror det er
noe alle gjør i blant.

A

lle lever seg inn i en verden som
egentlig ikke eksisterer, og tenker
at den verdenen skulle man
gjerne vært i. Si at du fikk komme med
et ønske som kunne forandre noe tidlig i
livet ditt, og ønsket skulle bli oppfylt uansett hva det var. Det kunne vært hva som
helst. Kanskje tenker du at du skulle ha
vokst opp i rikdom, eller i et annet land.
Kanskje du ønsker å bli født i en annen
kropp – en kropp som fungerer optimalt
og aldri kommer til å hindre deg i noe i
livet. Det siste er noe jeg kunne ønske.
Tenk om jeg ikke ble født med en mus-
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kelsykdom som gjør at jeg er avhengig av
rullestol, andre hjelpemidler, og sist, men
ikke minst: Tenk om jeg ikke hadde vært
100% avhengig av andre mennesker for å
leve livet mitt.
På kino helt alene
Jeg hadde en samtale med en venn
tidligere denne uka. Vi pratet om en film
ingen av oss hadde sett, og jeg spurte
hvorfor han ikke hadde sett den. Han
svarte at han ikke hadde hatt noen å se
den sammen med, og jeg lurte på hvorfor
han ikke bare hadde gått alene på kino.
Han sa at det var kjedelig å gå alene, noe
som jeg sikkert burde ha forstått. Og jeg
forsto det jo da han sa det. Men likevel
tenkte jeg at det må være fint å gå på
kino alene. Tenk å gjøre noe sånt alene!
For meg er noe så enkelt en slags luksus
som jeg aldri kan få. Jo da, noen kan
plassere meg i en kinosal, gå ifra meg,
og så komme tilbake å hente meg etter
at filmen er ferdig. Men det blir ikke det
samme. (Og uansett ville jeg aldri ha
gjort det av diverse andre årsaker, som at
jeg ikke engang hadde fått av meg jakken
om jeg faktisk var alene). Poenget er at
jeg tenker på ting som er små for friske
mennesker, som noe stort og uoppnåelig for meg. Tenk om jeg kunne gått på
kino alene. Tenk om jeg kunne tatt med
en av hundene på en fjelltur, bare vi to.
Tenk om jeg kunne kjøpt meg en flybillett
og reist på besøk til en venn langt unna.
Tenk om jeg ikke hadde vært avhengig av
alt som jeg er avhengig av. Hvor ville jeg
ha vært i dag?
I en annen kropp?
I blant tenker jeg at en funksjonsfrisk
Malin ville ha vært Jorden rundt allerede.

NYE SKRIVERE

”

Ville jeg ha valgt å
bli født i en kropp uten
de begrensningene jeg
har i dag?

”

Jeg ville ha opplevd så mye som mulig.
Jeg ville sikkert ikke ha bodd i Norge.
Jeg ville ha vært et aktivt menneske – tur
og trening hver dag. Jeg ville kanskje
ha kjøpt et lite hus og pusset det opp på
egenhånd. Jeg ville ha danset rundt hele
dagen. Små ting, store ting. Jeg ville ha
gjort så mye mer, om jeg var født i en
funksjonsfrisk kropp. Å drømme om et
liv man vil ha, men som man aldri kan få.
Slike tanker kan jo gjøre enhver person
deprimert. Om jeg fikk det ene ønsket,
ville jeg da ha valgt å gå tilbake til starten
og endret på noe? Ville jeg ha valgt å bli
født i en kropp uten alle begrensningene
jeg har i dag? Svaret mitt er NEI. Jeg ville
ikke det, og skal forklare hvorfor.
Tenker du halvveis?
Om jeg ble født funksjonsfrisk, ville
barndommen min ha vært bare lek.
Jeg ville ha løpt. Jeg ville ha hoppet tau.
Jeg ville ha deltatt i alle gymtimene på
skolen. Jeg ville ha lekt med alle de andre
barna uten bekymringer for noe som
helst. Jeg ville ha fullført hele
skolegangen med lite fravær. Sånn ville
det fortsatt – jeg ville ha fortsatt livet mitt
totalt uten fysiske hindringer i hverdagen. Alt ville ha vært annerledes, og jeg
ville ikke ha vært meg i det hele tatt. En
annen oppvekst, et annet miljø, helt andre opplevelser og andre holdninger, ville
ha gjort meg til et annet menneske. Jeg
ville ha vært Malin, men jeg ville ikke ha
vært denne Malin. Jeg ville ikke ha vært
den jenta jeg er i dag, og det er grunnen
til at jeg aldri ville benyttet meg av et
slikt ønske. Jeg ville aldri ha valgt å ikke
være meg. Av og til er det fint å tenke
på ting som dette. Det du gjerne ønsker
deg, er det noe du egentlig ville ha hatt?

Svaret mitt er NEI.

Har du tenkt på om ønsket ditt kanskje
kunne forandret mer enn det burde? Én
liten ting kan bety mye, og i blant er det
vanskelig å se det. Noen ganger tenker
vi bare ting halvveis, og det kan skade
oss mer enn det ville gjort om vi virkelig
hadde tenkt over det.
Vil ikke være perfekt
Jeg kunne ha tenkt halvveis. Jeg kunne
ha vært sint og lei meg fordi jeg ikke ble
født i den kroppen jeg alltid ønsket meg
som barn, da jeg så de andre ungene
som løp av gårde og jeg ble sittende igjen
alene, eller da jeg lå i en seng på sykehuset og kjempet for livet på grunn av
noe som startet med noe så enkelt som
en forkjølelse. Men jeg er ikke sint og
lei meg. Jeg er ikke bitter. Jeg er takknemlig. Takknemlig for alt livet har gitt
meg, både på godt og vondt. Hver eneste
hendelse i livet mitt har gjort meg til den
jeg er i dag, og jeg liker den jeg er i dag.
Jeg er ikke perfekt på noen måte, men jeg
vil ikke være perfekt. Om jeg var perfekt,
hvordan skulle jeg da kunne utvikle meg
videre som person? Det ville jo ikke vært
noe poeng i å utvikle meg om jeg allerede
var perfekt, og tenk så kjedelig livet ville
ha vært da. Prøv å huske disse tingene
når du graver deg selv ned i ”tenk hvis”tanker. Skal du først grave, så grav deg
helt til bunnen. Ikke bare pirk på overflaten. Grav deg ned til bunnen, se på hva
du ville mistet om du hadde forandret
den ene tingen. Er det noe du egentlig
har lyst til å miste, eller er det på tide å
klatre opp av hullet du gravde og heller
være takknemlig for alt du har?

Om Malin

Malin Fredrikke Pedersen er 23 år,
muskelsyk, og deltok på sin første
FFMU-uke i sommer. Hun og søsteren Lone har sin egen blogg som
er vel verdt å følge! Malin deltok
ikke på skrivekurset til FFM i fjor,
men vi synes likevel det er verdt å
slippe henne til under vignetten
Nye skrivere.
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Familiedag
på Teknisk
museum

Etter en rolig vinter arrangerte FFM i Oslo og
Akershus Familiedag på Teknisk museum i mai.

S

eks glade familier hadde en super dag
og fikk utforske både ny og tidligere
kjent kunnskap. Det spesielt spennende
denne gangen var å se 3D-printere in
action. Barna rullet rundt i full fart, og
foreldrene prøvde å henge med så godt de
kunne. Hele dagen ble avsluttet med en
lunsj ute i sola.
FFM i Oslo og Akershus ønsker velkommen til FAMILIEBOWLING 15.oktober!

Informasjons- og kurshelg for FFMs
medlemmer i Troms og Finnmark

FFM

har invitert alle medlemmer i Troms og Finnmark
til en trivelig informasjons- og kurs
helg på Hotel The Edge i Tromsø helgen
8-10 september. FFMs leder Tone Torp,
likeperson Annie Aune og leder i FFM
i Buskerud, Gro Wold Kristiansen, er til
stede.
Dette er en helg med likepersonskurs, organisasjonskurs – og god tid til samtaler,

hyggelig samvær og kanskje en shoppingtur i Tromsø for de som måtte ønske det.
Det er et ønske blant noen av medlemmene i nord om å få fylkeslaget i Troms
og Finnmark opp å stå igjen. Kanskje
denne helgen er et første skritt på veien?
Arrangementet går av stabelen mens
dette nummeret av Muskelnytt er på vei
til medlemmene. Vi kommer tilbake med
referat fra arrangementet i neste nummer.

Foto: nordicchoicehotels.no

Skreddersy
din hverdag

HjemmeBest tilbyr personlig assistanse (BPA)
i alle hverdagens gjøremål.

Ring oss for en uforpliktende prat!

BPA -Velg assistenten som passer DEG!
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Tlf: 4005 4007

www.hjemmebest.no
post@hjemmebest.no

NYTT FRA FFM
Tekst og foto: Elin Sunde

FFM i Agder til
Göteborg

D

e første deltakerne kom på i Lyngdal. Lyngdal er også stedet hvor
den splitter nye, tilrettelagte turistbussen fra Sirdalsbussen holder til. Bussen
kjørte deretter langs E18 via Mandal,
Kristiansand, Grimstad og Arendal for
å plukke opp deltakerne, før vi tok ferja
Sandefjord-Strömstad. Buffet og faste sitteplasser under overfarten. Vi bodde på
Scandic Europa i Göteborg, vegg i vegg
med kjøpesenteret Nordstan. Etter en
lang reise ble dagen avsluttet med felles
middag på hotellet.
Shopping og Liseberg
Fredag var det planlagt utflukt til Gekås
Ullared, kjent for mange via TV. Vi kan
vel si det sånn at ingen kom tomhendte
hjem. Både nyttig og unyttig nips ble vel
plassert i bagasjerommet. Middag på
hotellet om kvelden. Lørdag var til fri

Annonsere i
MUSKELNYTT?
Støtt FFM og gjør
deg synlig!
Kontakt Steigar Myrvold:
steigar.myrvold@ffm.no
eller telefon 480 79 688

disposisjon. Mange benyttet anledningen
til shopping, kafétur og gåtur i områdene
rundt hotellet. Sent om ettermiddagen
reiste vi til fornøyelsesparken Liseberg
for grillbuffet og hygge der. Vi glemmer
ikke regnbygen som fant det passende
å komme akkurat når vi skulle inn i
Liseberg og komme oss til andre enden
av parken for å spise. Med unntak av
noen spredte regnbyger bød Sveriges nest
største by på oppholdsvær og passende
temperaturer hele helgen.

Årets medlemstur
gikk av stabelen 17.20. august. 26 spente
deltakere entret
bussen med Göteborg
som reisemål.

Godt å reise sammen
Søndag var det hjemreise, ferje Strömstad-Sandefjord og retur til Sørlandet
med avstigning underveis. Samtlige
deltakere var enige om at det betydde
mye å kunne reise sammen som gruppe,
uavhengig av funksjonsevne, fremfor å
kjøre til bestemmelsesstedet i hver sin
bil. En stor takk til sjåfør Rune Stave i
Sirdalsbussen for en komfortabel reise og
for fantastisk service! Medlemstur 2017
ble en stor suksess!

FFM på Arendalsuka 2017
FFMs leder Tone I. Torp
snakket med mange
politikere, og delte ut
FFMs eget flyveblad.
– Min oppgave på Arendalsuka var å formidle det sentralstyret mener er viktig for
FFM. Det viste seg at våre tema var ukjent
for mange av de partipolitiske standene.
Jeg mener det er nyttig at vi forteller om
oss og om våre utfordringer til så mange
som mulig. Arendalsuka er stor, og jeg
kjenner på følelsen av å drukne i mengden, men vi vet jo ikke hvem som tar våre
saker videre. Derfor er det viktig at FFMs
stemme høres der, sier Tone.
MUSKELNYTT nr. 3 – 2017
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Polynevro patikerne

på Hamar

På Hamar er vi en gjeng med polynevropatikere som møtes 3-4
ganger i året. Vi har én fellesnevner: Polynevropati. Forstavelsene
er mange. Det finnes visstnok flere hundre ulike polynevropatier.
Tekst: Liv Torild Grøndahl
foto: privat og Hedmarksmuseets fotoavdeling

L

ikevel har vi mye som arter seg likt
og kan gi hverandre råd og støtte.
Vi får konstatert når vi snakker
med andre: Jammen, slik er det for meg
også. Første møte ble holdt i 2013. Vi fikk
tak i nevrolog Gunnar Thoresen, som
har diagnostisert mange. Arbeidsgruppa,
som besto av fire personer, var spente på
om det ville komme 10 eller 25. 60 personer kom, og bekreftet at slike møter var
savnet. Det ga mersmak til flere møter og
en form for organisering. Vi låner gratis
møtelokale via Seniorsenteret, Velferden.
Mot en liten inngangssum rekker det til
kaffe og kringle og en liten takk til foredragsholderne.
Har valgt FFM
Etter mange møter har vi kommer til at vi
bør få organisert oss. Arbeidsgruppa har
funnet fram til at FFM er organisasjonen
vi favner under, enten vi har arvelige polynevropatier eller de typene som ”bare
dukker opp”. Nå lurer vi på om det er andre grupper som har liknende møter og
hvordan dere er organisert. Vi har ingen
medlemslister, derfor må folk følge med i
avisene for å få med seg neste møte. Ofte
har vi heldigvis hatt dato til neste gang
klar, slik at de får vite det på møtet før.
Temaer på møtene
NAV informerte om tjenester, stønader,
frikort og hjelpemidler. Hamar Ortope-
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diske orienterte om sko, såler og andre
hjelpemidler. Grand Fysioterapi v/Audun Garshol tok imot oss i sitt senter. Det
ble trangt med over 50 frammøtte, men
han snakket varmt om at vi må trene
det vi greier. Minitech informerte om
hjelpemidler som varmet oss med frysesymptomer. Boots Apotek snakket om
medisinbruk, ulike typer vi har nytte av
og når de bør tas. Ankerskogen svømmehall har et stort treningssenter, mange
bassenger med ulikt antall grader. Flere
garderober er tilpasset funksjonshemmede. De frammøte fikk god informasjon
og det ble snakket om hvor viktig trening
er. Heidi Gulbrandsen, fylkesleder FFM
Hedmark og Oppland, har vært på to
møter og snakket om foreningen og hva
den kan bidra med. Samtidig hadde vi
besøk av fotterapeut, for stell av bena er
viktig. Nevrolog Eli Anne Torp snakket
om sykdommen og svarte på spørsmål.
En massasjeterapeut snakket om bevegelse, kosthold og øvelser.
Tar gjerne imot ideer
Arbeidsgruppa finner på tema, foredragsholder, inviterer til møte og serverer
kaffe. Nå vil vi videre. Vi vet at vi er
mange. Vi vet også at FFM har laget ny
brosjyre om polynevropati. Det betyr
at de har skjønt at vi bør ha et tilbud.
Vi har erfart at det er veldig ulikt hva
legene vet om sykdommen. Vi tror dette

er en sekkepost for symptomer som
ligner på hverandre, men som de ikke
finner årsaken til. NAV er ikke spesielt
oppmerksomme. Slik kan vi fortsette å
ramse opp. Hvilke erfaringer blir gjort
rundt omkring? Er det mange aktive lag/
grupper? Hvordan er dere organisert, og
hvordan når dere fram? Vi tar gjerne i
mot synspunkter, ideer og erfaringer via
Muskelnytt eller direkte til arbeidsgruppa
v/Liv Torild Grøndahl, 974 35 113.

LIKEPERSONSSTOFF
Mette Lovise Nonseth:

Ny i Likepersonsutvalget
Jeg er Mette Lovise Nonseth, 41 år. Diagnosen
min er Benign Hereditær Chorea. Jeg har tre
ungdommer med samme diagnose.

H

obbyene mine er å strikke, trene og
drive med diverse foreningsarbeid. Jeg
har nå vært med i styret i FFM i Trøndelag noen år, og det er noe jeg trives veldig
godt med.
Nytt likepersonskurs
Jeg liker å engasjere meg i foreningsarbeid, så
derfor takket jeg umiddelbart ja til å være med
i Likepersonsutvalget. Jeg gleder meg til å ta fatt
på oppgavene i utvalget sammen med de andre
mer erfarne medlemmene i LPU. Vi driver i
disse dager og finner tid og sted for et nytt likepersonskurs, der vi håper at både gamle og nye

Tekst: mette lovise nonseth
foto: privat

medlemmer vil bli med på en innholdsrik helg
med både kurs og erfaringsutveksling.
Topp med Aktiv Uke – 18
Jeg har også takket ja til å være med på å arrangere Aktiv Uke – 18. Det er en sommerleir
for barn og unge i FFM og deres familier. Jeg
har deltatt med familien to ganger tidligere, noe
som har gitt meg, og ikke minst ungene mine,
gode minner. Nå er jeg så heldig at får jeg være
med å arrangere denne leiren, og det gleder jeg
meg virkelig til. Det har alltid vært veldig trivelig på de leirene jeg har deltatt på, så jeg regner
med vi får til en fin leir i 2018, også.

Om Likepersonsaktiviteter
skriver Bufetat:
§ 7 Likepersonsaktiviteter:
”Med likepersonskurs menes en tidsavgrenset aktivitet med pedagogisk
innhold. Det gis poeng per dag kurset gjennom-føres, jf. § 11.

En kursdag må ha en varighet på minst
2 ganger 45 minutter med minimum 5 deltakere inklusive kursleder.

Med samtalegruppe og aktivitetsgruppe menes en tidsavgrenset og
temabasert samling ledet av en likeperson. Det gis poeng pr. dag samtalegruppen møtes og aktiviteten gjennomføres.”
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NMK-samarbeidet

Om NMK-samarbeidet
NMK-samarbeidet ønsker å være synlig og tilgjengelig.
Derfor har vi bedt våre målgrupper om tilbakemeldinger.
Tekst: Jorun Willumsen, kommunikasjonsrådgiver NMK foto: privat

I

mai 2017 gjennomførte NMK-samarbeidet
en spørreundersøkelse blant personer med
arvelige nevromuskulære sykdommer, deres
pårørende og helsepersonell.
NMK-samarbeidet består av Nevromuskulært
kompetansesenter (NMK), Enhet for medfødte
og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)
ved Oslo Universitetssykehus og Frambu
kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Vi
jobber sammen for å gi et likeverdig og effektivt
kompetansetjenestetilbud til personer med arvelig nevromuskulær sykdom, deres pårørende,
helsetjenesten og andre tjenesteytere.
Synlig og tilgjengelig
Ideen om å lage en spørreundersøkelse kom etter tilbakemeldinger både fra personer med arvelig nevromuskulær sykdom og helsepersonell
om at kompetansesentrene er som ”de hemmelige tjenestene”. NMK-samarbeidet har som mål
å være synlig og tilgjengelig for å kunne tilby
gode tjenester og spre informasjon til personer
med arvelige nevromuskulære sykdommer i
alle aldre, over hele landet.
Spørreundersøkelse
Vårt ønske er å kommunisere best mulig med
våre målgrupper. I denne forbindelse gjennomførte vi en spørreundersøkelse der vi håpet å få
svar svar på om målgruppene kjenner til oss,
hva de mener om oss, og hva de synes om den
informasjons- og kommunikasjonsformen vi
bruker.
Behov for ny innsats
Vi fikk 72 besvarelser. En del av svarene bidro
til å bekrefte det vi allerede vet: At det ofte er
tilfeldig om og hvordan man blir kjent med at
det finnes kompetansesentre for nevromusku-
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lære sykdommer, og at det fortsatt er behov for
innsats for å gjøre tjenestene bedre kjent.
Lav fastlegeprosent
Svarene på spørsmålet ”Hvor har du fått informasjon om at kompetansetjenesten finnes?”
viser at i underkant av 9 % av personene med
diagnose sier at de har fått informasjon fra
fastlegen, 23 % sier de fikk informasjon hos
lege i spesialisthelsetjenesten. Svaralternativet
”annet” har fått høyest score: 33 %, og de fleste
kommenterer at de har fått informasjon ved å
lese i Muskelnytt, tidsskriftet fra Foreningen for
Muskelsyke, eller ved å kontakte Foreningen
for Muskelsyke. Flere respondenter etterlyser
informasjon om sentrene fra Foreningen for
Muskelsyke og Muskelnytt.
Mange positive svar
Ellers var svarene i stor grad positive. Mange
kjente til og/eller hadde vært i kontakt med ett
eller flere av kompetansesentrene, og de fleste
hadde stort sett fått svar på det de lurte på.
Mange kjente også til og hadde besøkt en eller
flere av nettsidene våre. Selv om ikke alle fant
det de søkte etter, synes de fleste at innholdet
var relevant og forståelig.
Takker FFM for bidrag
Vi har fått mange nyttige kommentarer. De
fleste spørsmålene ga mulighet til å utdype
svarene gjennom kommentarer. Mange har benyttet seg av dette, og det er vi svært takknemlige for. Vi har lest hver eneste kommentar, og
vil ta med oss innspill og forslag fra deltakerne
i forbedringsarbeidet. Takk til alle som har tatt
seg tid å svare, og til Foreningen for Muskelsyke
som har bidratt med å formidle spørreundersøkelsen til sine medlemmer!

SMARTE TING

Glatte sokker?
Følelsen av fast grunn
under bena er essensielt,
og med svake muskler
er glatte gulv noe av det
skumleste som finnes. Tore
synes spesielt ullsokker på
tregulv er kjempeskummelt. Det finnes sokker
med gummibelegg som en
kan kjøpe, men mange av
dem er for barn.
Tekst og foto: Tore Græsdal

T

ore kjøpte en flaske med flytende
latex hos en morobutikk til 49
kroner. Deretter brukte han Q-tips
som han dyppet i flasken og deretter
trykket denne forsiktig på sokkene slik at
de lagde flekker.. Når dette tørker så blir
det til et fint gummibelegg som fungerer
som antiskli på gulvet. Du får kjøpe latex
i flere farger, men Tore brukte naturell
som blir gjennomsiktig når den tørker.

Ps. Sjekk at du ikke har latex-allergi før
du gjør dette med alle sokkene dine.
Den flytende latexen kostet 49 kroner
pluss frakt på:
www.coolstuff.no/Flytende-LateksAmmoniakkfri-28-ml
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NYTT & NYTTIG
800 millioner
fattige funksjonshemmede
unksjonshemmede diskrimineres,
sulter, glemmes og dør. Av vår
verdens mer enn én milliard funksjonshemmede bor 800 millioner i en fattig del
av verden. Forskning viser at funksjonshemmede ekskluderes og får ikke oppfylt
grunnleggende menneskerettigheter. Det
kan vi faktisk gjøre noe med.”
Slik argumenterer Atlas-alliansen i årets
søknad om å få tildelt TV-aksjonen 2018.
Alliansen, som koordinerer bistandsarbeidet til funksjonshemmede organisasjoner, har hatt TV-aksjonen to ganger
tidligere, sist i 2002. Årets TV-aksjon går
til Unicef.
Kilde: Handikapnytt

Foto: Colourbox

Fjern gæppen!

M

Behandling for
Spinal muskelatrofi
U-kommisjonen har godkjent
medisinen nusinersen (Spinraza) til
behandling av spinal muskelatrofi. Artikkelen fra EMA (Det europeiske legemiddelkontoret) om behandling for Spinal
muskelatrofi er nå oversatt til norsk.
Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency - EMA) har
anbefalt å gi markedsføringstillatelse i EU
for Spinraza (nusinersen) som behandling av pasienter med spinal muskelatrofi
(SMA). Spinraza skal gis ved hjelp av
injeksjon (i ryggen) i spinalvæsken hver
fjerde måned.

Sanoﬁ Genzyme støtter
forskning for fremskritt
innenfor sjeldne lidelser
som Pompe sykdom
sanofi-aventis Norge AS · Prof. Kohtsvei 5-17 · 1366 Lysaker, Norway
Tel: +47 67 10 71 00 · www.genzyme.no
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årørendesenteret.no er et nettsted for
deg som er pårørende i Norge. Her
finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt
over rettigheter. Les også om andre pårørendes erfaringer.

ind the gap, sier de på undergrunnsbanen i London. I NHF
Oslos variant heter det ”Fjern gæppen”,
en kampanje som i vår satte søkelyset på
de farlige og utestengende avstandene
mellom perrongkanter og vogner på
Oslos T-banestasjoner. Selv på flere helt
nye stasjoner, som liksom skulle være
universelt utformet, er dette et problem.

E

Foto: Colourbox
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Nettstedet er for alle voksne pårørende,
uansett hvor de befinner seg i landet eller
hvor nær de står den som har funksjonsnedsettelse og/eller sliter med rus,
psykiske lidelser eller kroppslige plager.
http://www.parorendesenteret.no/hjem

Annonsere i
MUSKELNYTT?
Støtt FFM og gjør
deg synlig!
Kontakt Steigar Myrvold:
steigar.myrvold@ffm.no
eller telefon 480 79 688

GZNO.MYOZ.16.01.0004

”F

Et nettsted
for pårørende

PÅ TAMPEN

Nevromuskulære tilstander hos
voksne – tverrfaglig tilnærming,
fysioterapi og brukerperspektiver
Tekst: Hanne Ludt Fossmo (EMAN), Gry
Cecilie Dalby (EMAN) og Kari Øen Jones
(Haukeland Universitetssjukehus)

K

urset var et samarbeid mellom
muskelklinikken på Haukeland
universitetssjukehus og Enhet for
medfødte og arvelige nevromuskulære
tilstander (EMAN) på Oslo universitetssykehus. Det var 71 påmeldte fra
alle fylker i Helse Vest. Majoriteten var
fysioterapeuter, men også ernæringsfysiologer, ergoterapeuter og andre faggrupper var representert. Spesielt gledelig at
60% var fra primærhelsetjenesten, blant
annet flere fysioterapeuter som jobber på
institutt.
Hele NMK-samarbeidet bidro som forelesere. NMK-samarbeidet består av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)
ved UNN, Frambu kompetansesenter
for sjeldne diagnoser og EMAN. De er
ansvarlig for kompetansesentertilbudet
for arvelige nevromuskulære tilstander.
Lang tid før pasientene får
riktig diagnose
Kurset ble innledet av nevrolog Petter
Schandl Sanaker fra Haukeland universitetssjukehus. Hans oversiktsforelesning
omfattet de vanligste nevromuskulære tilstandene og deres viktigste problemstillinger. Han snakket blant annet om at det
ofte går lang tid før pasientene får riktig
diagnose, noen av de viktigste trekkene
ved de største diagnosegruppene og hva
en bør være spesielt påpasselig med.
Fysioterapi og individuell tilpasning
Kurset fortsatte med forelesninger av

Det ble arrangert fagkurs for helsepersonell
om nevromuskulære tilstander i Bergen i vår.
Formålet var å gi grunnleggende kunnskap og
informasjon, skape større helhetlig forståelse for
utfordringene og viktigheten av riktig behandling til rett tid.
to fysioterapeuter fra NMK og EMAN
om fysioterapi. Ane Fadnes er spesialist
i nevrologisk fysioterapi ved NMK, og
snakket om hvor viktig det er å tilrettelegge for forutsetningene for å få til en
bevegelse. Fadnes tok også opp hvor
viktig det er å berøre pasienten, ta og se
på fotens stilling og funksjon.
Fysioterapeut Gry Cecilie Dalby fra
EMAN fokuserte på trening for muskelsyke. Dalby la fram hovedpoengene fra
Tremus-trening for muskelsyke, et avsluttet gruppetreningsprosjekt i 2016. Et av
resultatene var at individuell tilpasning er
essensielt, og at det ofte kan ta tid å bygge
opp forståelse for hvordan kroppen virker. Både brukeren og den som veileder
må erfare over tid hva som fungerer for
den enkelte.
Det ble også holdt en forelesning om
lungefunksjon hos personer med nevromuskulære tilstander av spesialfysioterapeut og Phd-stipendiat Tiina Andersen
fra Haukeland universitetssjukehus. Hun
påpekte fysioterapeutens rolle i å undersøke og behandle nedsatt lungefunksjon
og sørge for at riktige tiltak blir iverksatt
tidlig nok.
Forelesning om ernæring
Kurset fortsatte med en forelesning om
ernæring. Klinisk ernæringsfysiolog Phd
Marianne Nordstrøm ved Frambu og
EMAN holdt en oversiktsforelesning om
de viktigste problemstillingene relatert
til ernæring. De 4 hovedutfordringene
er underernæring, overvekt, mage-

tarmproblemer og utfordringer knyttet
til beinhelse. Lav beintetthet som følge
av feil ernæring og som bivirkning av
behandling kan føre til brudd som kan ha
stor innvirkning på tap av funksjon.
Manglende kunnskap
Brukerrepresentant Karl Peder Henriksen fortalte om sine erfaringer i møtet
med helsevesenet. Blant annet om en
lang prosess med å få en riktig diagnose
og utfordringer i møte med et helsevesen
som har manglende kunnskap om sjeldne
diagnoser.
Tverrfaglig tilnærming
Muskelklinikken ved Haukeland universitetssjukehus fortalte hvordan de jobber
tverrfaglig med nevrolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosialkonsulent for sammen å kunne gjøre det beste
for pasienten. Dette belyste de gjennom
en kasuistikk hvor de konkret beskrev
hvordan hver enkelt ville hjelpe en pasient i en gitt situasjon. Tilbakemeldingene
etter kurset var meget gode. Over 90 %
syntes forelesningene var bra eller veldig
bra. Erfaringene fra å arrangere et slikt
kurs som et samarbeid mellom et regionssykehus og kompetansetjenesten er
også meget gode. Ved å kunne tilby slike
kurs i de ulike helseregionene har man
mulighet til å nå fagpersoner som ikke
nødvendigvis har mulighet for å delta
på nasjonale kurs. Det gir også grobunn
for videre samarbeid mellom de kliniske
fagmiljøene og kompetansesentrene.
MUSKELNYTT nr. 3 – 2017
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FORENINGSINFO
FFM omfatter følgende
nevromuskulære
sykdommer:
Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-girdle
(scapulopeoneal og scapulohumeral),
facioscapulo-humeral-type, congenitt
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi,
distal muskeldystrofi, Emery-Dreifuss
muskeldystrofi og en rekke sjeldnere
tilstander.
Congenitte myopatier
Omfatter ca. 30 forskjellige og meget
sjeldne sykdommer, bl.a. central core
disease, nemalin myopati, mitochondrial
myopati, myotubular myopati.
Myotonier
Myotonia congenita (recessive og
dominante typer), paramyotonia,
dystrofia myotonica (Steinerts disease).
Spinale muskelatrofier
Congenitt hypotonia. Amyotrofisk
lateral sclerose (ALS). De spinale
muskelatrofiene (SMA) type 1, 2 og 3.
Sykdommer ved overgangen
nerve-muskel
Myasthenia gravis, LEMS
(Lambert-Eaton Myasthenic Syndrom)
Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

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

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.

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).

Gaver til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
Like kjærkomment er
gaver til Forskningsfondet.
Gavene innbetales til konto
1600.47.91197.

30

MUSKELNYTT nr. 3 – 2017

Medlemskategorier (2016):
• Hovedmedlem kr 350,• Studenter/institusjonsbeboere halv pris
• Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr 50,• Støttemedlem kr 375,• Abonnement kr 400,-

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

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

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

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.

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

Skattefradrag for gaver
Ønsker du skattefradrag
må du oppgi fødselsnummeret ditt. Økonomiske
bidrag til FFM kan føres
som fradrag på selvangivelsen. Skattelovens
§ 44, 5. ledd, sier at dette
gjelder alle gaver over
kr 500,-. For beløp over
kr 10 000,- gjelder
spesielle regler.
Testamentariske gaver
Ønsker du å testamentere
gaver til FFM og/eller
Forskningsfondet, oppgir
du i testamentet at gaven
skal gå til:
Foreningen for Muskelsyke
eller Forskningsfondet om
nevromuskulære sykdommer, Fekjan 7,
1394 Nesbru.
Ved testamentariske gaver
oppfordrer vi deg til å få
opprettet testamentet i
lovlige former og la det
fremgå tydelig hvem
gaven gis til.

Gaven er fritatt
for arveavgift etter
Arveavgiftslovens § 4, 5.
ledd. Dermed går arven
i sin helhet til det
testamenterte formålet.
Minnegaver
Minnet om en god venn
eller slektning som har
gått bort, kan hedres med
en gave til FFM og/eller
Forskningsfondet. Innbetalingen merkes med
avdødes navn og navn og
adresse til pårørende.
Små og store gaver er
viktige. Gaver kan gis
til konkrete formål eller
spesifikke forskningsområder.
Ta kontakt med oss for
informasjon,
telefonnr.: 411 90 702,
e-post: ffm@ffm.no og
fondet@ffm.no.

Foto: Colourbox

FORENINGSINFO
Sentralstyret

Likepersonsutvalget

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

Vil du snakke med en likeperson? En likeperson er en mann eller kvinne, men først og
fremst et medmenneske som har gjennomlevd samme situasjoner som du selv er oppe i
eller lett kan komme opp i.

Nestleder:
Vibeke Aars-Nicolaysen
Tlf.: 988 94 163
E-post: vib-aars@online.no

Likepersonsleder:
Guro Skjetne

Økonomiansvarlig:
Lars Bruun
Tlf.: 913 42 595
E-post: lars.bruun@ntebb.no
Landsstudiekontakt:
Johnny G. Johansen
Tlf.: 452 25 531
E-post: johgut@online.no
Styremedlem:
Ingeleiv Haugen
Tlf: 901 67 626
E-post:
ingeleiv.haugen@gmail.com
Likepersonsleder:
Guro Skjetne
Tlf.: 992 47 796
E-post: gskjetne@
hotmail.com
FFMUs representant:
Line Lillebø Nordal
Tlf.: 902 91 125
E-post:
linenordal22@gmail.com
Varamedlem:
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201
E-post: g@granheim.org
Varamedlem:
Svenn-Olav Frogner
Tlf.: 938 45 882
E-post: svenno81@gmail.com
Varamedlem:
Morten Tangre
Tlf: 993 73 904
E-post: morten@tangre.no

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

Medlem:
Ian Melsom

Medlem:
Mette Nonseth

Medlem:
Tore Ødegård

Kontrollkomité – Kontaktinfo: kontroll@ffm.no
Leder: Asbjørn Gausdal

1.medlem: Aud Jorun Løvehaug

2.medlem: Viggo Gangstad

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom
Leder:
Line Nordal
Tlf.: 902 91 125
E-post:
linenordal22@gmail.com
Nestleder:
Kine Lyngås
Tlf.: 918 83 587
E-post: 93kinel@gmail.com
Økonomiansvarlig:
Karin Margrethe Dons
Ranhoff
Tlf.: 901 71 263
E-post:
karinranhoff@gmail.com

Valgkomiteen:

1. styremedlem:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
2. styremedlem:
Alina Fismen Bjerkli
Tlf.: 454 38 527
E-post: souvraya@gmail.com

Leder:
Kristoffer Pedersen Brede
Medlem:
Gabriel Wilhelmsen Hoff

3. styremedlem:
Rebecca Harcourt
Tlf.: 980 01 452
Varamedlem:
Mulan Friis

Fylkesforeningene
FFM i Agder
Syvert Skagestad
Marviksveien 36
4631 Kristiansand
Tlf.: 38 04 81 96
Epost: syskage@online.no

FFM i Møre og Romsdal
Bjarthild Slagnes
6146 Åheim
Tlf.: 991 26 115
E-post: sslagne@online.no

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

FFM i Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 H, leil. 408
8009 Bodø
Tlf.: 958 07 078
E-post:
inger.sydnes@outlook.com

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

FFM i Oslo og Akershus
Tor Egil Roheim
Rolf Hofmos gate 13C
0655 Oslo
Tlf.: 971 76 206
E-post: ffm.oslo.akershus@
gmail.com

FFM i Hordaland,
Sogn og Fjordane
Ingeleiv Haugen
Stadionveien 19A
5162 Laksevåg
Tlf.: 901 67 626
E-post: ffm.hordaland.
sognogfjordane@gmail.com

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

FFM i Troms og Finnmark
Kontakt FFM sentralt.
FFM i Trøndelag
Guro Skjetne
Gamle Kongevei 20A
7604 Levanger
Tlf.: 992 47 796
Epost: gskjetne@hotmail.com
FFM i Vestfold
Jørund Lothe
3085 Holmestrand
Tlf.: 954 93 802
E-post: joe.lothe@gmail.com
FFM i Østfold
Herman Holthe
Industriveien 18
1614 Fredrikstad
Tlf.: 457 69 936
E-post:
Hermanholthe@gmail.com
FFM i Rogaland
Eli Eikje
Osebergveien 13
4028 Stavanger
Tlf.: 902 60 690
E-post: el.ei@online.no
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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

human-care.no

Brukerstyrt
personlig
assistanse.
Helt enkelt.

Kontakt oss på telefon 950 43 000

eller bpa@human-care.no så forteller vi deg mer om
hvordan vi kan hjelpe deg med brukerstyrt personlig
assistanse.

Human Care Assistanse AS | Strandveien 35 | 1366 Lysaker

Human Care

