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Forandring fryder, frustrerer og forstyrrer

G

odt nytt år! Jeg håper, og vi i FFM jobber for, at dette skal bli et år med forandringer som fryder. For forandringer fryder, sies det jo. I mange tilfeller gjør de
det. I mange andre tilfeller kan forandringer forstyrre.

Redaksjonen tar gjerne imot bidrag,
helst via e-post.
E-post: bernt@total-kommunikasjon.no
Muskelnytt kommer ut med fire nummer
hvert år.

Mange muskelsykdommmer svekker musklene gradvis. Det er forandringer som forstyrrer, tenker jeg. Vi vil så gjerne klare oss selv, og i perioder blir vi frustrerte hvis vi
ikke får til forandringer som fryder.

Redaksjonen avsluttet: 7. mars 2018
Foto: Liv osmundsen, Det Kongelige Hoff

Hva når du har søkt BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) og ser fram til å få nødvendig assistanse. Så avslår kommunen søknaden. Det er innmari frustrerende. Du vet at
det er en frivillig jobb å være arbeidsleder, men det er du villig til å yte for å oppleve
forandringer som fryder.

Starstruck
på Slottet!

Og hva når vi vet at det finnes medisiner som kan forsinke muskelsvekkelsen? Det gir
håp om forandringer som fryder, men så vil ikke staten gi medisinene til dem som kan
dra nytte av dem. Det er også innmari frustrerende.
Og hva når du flytter til en annen kommune og vet at du har krav på tilrettelegginger
og hjelpemidler, men det er en kjempestor jobb å få alt på plass. Igjen innmari frustrerende.
Muskelkraft er medlemsbladet for Muskelsvindfonden i Danmark, FFMs søsterorganisasjon. I nummer 5 2017 skriver de om kampen for å få medisinen Spinraza tilgjengelig i Danmark. I Norge er heller ikke den medisinen godkjent i skrivende stund. Jeg
siterer fra Muskelkraft:
”Når forskningen giver håb, sier Marianne, kan den også give frihed. Frihed til at
komme ud af den situation, vi er i nu. Men friheden kan også ende i frustration, hvis
muligheden synes indenfor rækkevidde, men alligevel ikke er der. I det øjeblik vi aner
en mulig vej ud, bliver den situation, vi er i nu mindre udholdelig og mindre acceptabel. Det bliver frustrerende, hvis medicinen f.eks. ikke virker, eller vi ikke kan få den.”
Marianne Raakilde Jespersen har i de seneste fem år undervist bl.a. medicinstuderende i filosofi og etik på Aarhus Universitet.

Håp, frihet, frustrasjon og mulighet gjelder mange områder i livet. Når noe synes
innen rekkevidde, blir vi ofte mer utålmodige. Jeg tror vi må leve med frustrasjoner og
forstyrrelser, men håper vi vil oppleve forandringer som fryder.

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

Tone I. Torp
Leder i FFM

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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Kjære lesere!

Telefontid:
Mandag-fredag 9–15
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BPA ble rettighetsfestet i 2015.
Men er det blitt enklere å få det?
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HAR DU REGISTRERT DEG I
MUSKELREGISTERET?
Muskelregisteret fyller 10 år. Bare
1300 av 4000 er registrert.

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
HAR SØKT BPA I OSLO,
4		TORE
MEN HAR FÅTT AVSLAG

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

Layout
Steigar Myrvold
www.macnart.no

HAR DUCHENNE,
16 SONDRE
MEN DRO PÅ FREDSREISE

Erik Allums legat gjorde reisen til
Polen og Tyskland mulig.

FORT22 NMK-SAMARBEIDET
SETTER INN I NY PERIODE
Samarbeidet startet for fullt i
2015, men hva går det ut på?

Trykk: IT Grafisk
Opplag: 1 500 stk.
Forsidebilde: BPA-søker Tore Græsdal
og junior.
Foto: Privat
Annonser:
Hel side kr 6 000,Halv side kr 4 500,Kvart side kr 3 500,-

ER EGENTLIG ET
FORTJENT FORSKNINGSPRIS
10 HVA
24 TIL
VOKSENT MENNESKE VERDT?
NILS ERIK GILHUS

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

FFM FIKK AUDIENS HOS
13 DA
PRINSESSE MÄRTHA LOUISE

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

Anette Aga har SMA, men kan
ikke få Spinraza. Hvorfor det?

Mulan Friis og Vibeke AarsNicolaysen har besøkt Slottet.

Nils Erik Gilhus har forsket på
Myasthenia Gravis i mange år.

ØKER HOSTE26 HOSTEMASKIN
EVNEN FOR BARN MED NMD
Spesialfysioterapeut Brit Hov
forsker på mekanisk hostestøtte.

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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T

ore Græsdal er 38 år, har Limb
Girdle, bor i Bydel Gamle Oslo,
er gift og har ett barn. Han kan
fortsatt gå noen skritt på plant
underlag, men må ha hjelp til å komme
opp hvis han faller overende. Våren 2017
bestemmer han seg for å søke BPA, og på
en befaring hjemme får han forklart hva
han må ha hjelp til. Han føler seg forstått,
og sender søknaden med håp om at den
skal bli innvilget.
Får kommunalt avslag
–Det falt meg ikke inn at det å få BPA
skulle bli et problem! Jeg søkte om assistanse to timer per dag pluss litt mer i
helgene. Jeg har deler av ansvaret for barnet vårt og har en 100% jobb på dagtid.
Men i juni kommer det første brevet om
utsettelse av svaret, og hele sommeren
går jeg spent og venter på et nytt brev. I
august kommer det. Jeg skjønner ingenting når brevet forteller at jeg har fått
avslag. Begrunnelse: Barnepass er ikke en
del av BPA. Jeg er fortvilet, og får hjelp av
en tidligere kommunalsjef, som nå jobber i ULOBA, til å skrive en svært godt
begrunnet klage etter først å ha kontaktet
Pasientombudet, forteller Tore. Han sender klagen i august 2017. Fem måneder
senere – i januar 2018 – kommer svaret
fra kommunen.

Å søke BPA – en
knallhard prosess?
BPA (brukerstyrt personlig assistanse) ble rettighetsfestet i 2015.
Kommunene fikk 500 millioner kroner i frie midler for å følge opp
vedtaket. Det betyr ikke at de følger opp.
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BPA minutt for minutt
–Noen kommuner bruker lovteksten om
rettighetsfestingen for alt den er verdt.
Den sier at du har begrenset rett til BPA
ved behov for assistanse mellom 25 og 32
timer i uka. Hvis du ikke har behov for
nok timer, virker det som om saksbehandlerne tolker det til at du ikke har
behov for BPA. Det er viktig å begrunne
søknaden så tydelig som mulig, forklare hvorfor du trenger BPA minutt
for minutt. Alt du gjør må defineres og
begrunnes, også hvor lang tid hver enkelt
oppgave tar. Er søknaden ikke god nok
og kommunen ikke viser interesse, får
du ingen ting, selv om alle kommuner er
lovpålagt å ha BPA, sier styreleder i FFM,
Tone Torp.
Viktig å søke – uansett
Tone Torp har hatt BPA i Oslo siden år
2000, og fikk innvilget en ny søknad om
BPA da hun flyttet til Grimstad i 2015.
Hun sitter i rullestol, er et tydelig tilfelle,
sykdommen er synlig og behovene er
tydelig skissert. Hun har 47 timer assistanse i uken, og mener at søknader bør
bli innvilget selv om du søker om mindre

vedtak. – Alle skal ha nok hjelp til å leve
det livet de mener er godt for dem. Dette
handler om livskvalitet, og derfor må
saksbehandlere i kommunene nå våkne
og tenke helt annerledes. ULOBA jobber
godt med denne saken, men når kommunenes behandling er på stedet hvil,
vil kanskje en statlig finansiering funke
bedre? spør Tone Torp.

Tone I. Torp, leder FFM.

enn 32 timer eller er over 67 år. Hvis du
ikke får BPA, bør du ta imot det kommunen tilbyr, for deretter å kunne begrunne
hvorfor BPA er bedre for deg. Samtidig er
hun krystallklar på at prosessen den som
søker må gjennom, er tøff.
Bevise alt du ikke kan
–Søkeprosessen er knallhard psykisk.
Du skal legge vekt på alt du ikke kan
eller klarer når du søker, bare det er en
stor belastning. Ved akutte lidelser er det
ofte enklere å se behovet, mens vi med
progredierende lidelser kan glemme at
nå klarer jeg mindre, og dermed blir
det vanskelig å forklare i detalj for å bli
forstått. Kommunene forstår ikke hvor
vanskelig og vondt det er å ikke få til
ting på grunn av manglende assistanse.
Assistanse er synonymt med muligheten
til å delta, og det er viktig at kommunene
forstår at mennesker trenger assistanse
for å kunne ha muligheten bruke sine
ressurser, sier Tone Torp.

Skal stå distansen helt ut
Når svaret på klagen til Tore Græsdal
endelig kommer etter fem måneders
behandlingstid i kommunen, er det negativt. Nå er begrunnelsen forandret: Tores
behov for BPA er ikke av varig karakter,
dessuten er sønnen hans nå så gammel at
han kan gå selv. Tores behov for assistanse ved toalettbesøk utenfor hjemmet
er ikke vektlagt, og saksbehandleren
kan ikke forstå at behovet for assistanse
virkelig er så stort som det Tore beskriver
i søknaden. Tore blir rett og slett ikke
trodd. Etter å ha ventet på svar fra kommunen i fem måneder, får han beskjed
om at en anke må være Fylkesmannen
i hende i løpet av en uke. Tore Græsdal
har bestemt seg for å stå distansen helt ut,
han skal ikke gi seg, og leverer en anke
før fristen er ute. Nå må han bare vente
på et vedtak, uten å vite hvor lenge.

Handler om livskvalitet
Hun synes det er bra at folk klager på avslag. Det har vært en viss økning i antall
klager etter at BPA ble rettighetsfestet,
og av dem som klager er det flere tilfeller
der Fylkesmannen gjør om kommunens
Fakta om BPA
Brukerstyrt personlig assistanse er rettighetsfestet for dem med stort og langvarig behov for assistanse. Lovteksten sier at du har en begrenset rett ved behov for assistanse mellom 25 og 32 timer i uken. I slike tilfeller må kommunen
begrunne et eventuelt avslag på søknaden med at BPA vil være betydelig mer
kostbart enn andre tjenester.
Har du behov for 32 timer eller mer, så har du krav på ordningen – så fremt
du har behov for assistanse i mer enn to år og er under 67 år. Du kan også
innvilges BPA om du har behov for færre timer eller er eldre enn 67 år, men du
omfattes ikke da av rettighetsfestingen.
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Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−18
Inkluder avdøde: Nei
Forløpstype: Basisregistrering

Muskelregisteret
fyller ti år!

Antall registrerte
Antall registrerte med arvelige nevromuskulære sykdommer

1500

Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−18
Inkluder avdøde: Nei
Forløpstype: Basisregistrering

1340
1155
983

2018 er året for Muskelregisterets 10-årsjubileum! Ved inngangen til
2018 var det 1340 personer med arvelige nevromuskulære sykdommer i registeret, men vi tror det er cirka 4000 diagnostiserte i Norge.

R

egisteret har økt jevnt og trutt
i oppslutning årlig (tabell 1),
men den er fremdeles lav og
ujevn i landet (tabell 2), og det
er derfor ennå ikke godt nok egnet til
kvalitetsmålinger på helsetjenestetilbudet
i landet, noe som er hovedintensjonen
med de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Det trues med å fratas nasjonal
status og ressurser til administrasjon og
drift.

Tekst: synnøve jensen
foto: bernt roald nilsen

Viktig å registrere seg
Vi er avhengig av en dugnadsinnsats i
landet for å få opp rekrutteringen, og
håper brukerne vil ta initiativ til å
registrere seg (se boks). Det er behandler/fastlege som registrerer, men
det kreves alltid skriftlig samtykke fra
personen det gjelder, eventuelt foresatte.
I tillegg til å kartlegge og bidra til å forbedre tjenestetilbudet faglig og politisk,
fasiliterer registeret forskning, og kan
bidra til internasjonal kunnskapsdeling
og samarbeid. Dette er særlig relevant for
sjeldensykdommene.

Registerets muligheter
Registeret får økende aktualitet etter
hvert som diagnosespesifikk behandling
lanseres. Registeret gjør det mulig å identifisere og kvantifisere personer tilgjengelig, og å overvåke effekt i et livsløpsperspektiv, ikke bare på kort og mellomlang
sikt. Eksempler på kvalitetsindikatorer i
registeret er utredningstid, andel som har
fått genetisk diagnose, hjerteoppfølging
hos relevante diagnosegrupper, fysiooppfølging, psykisk helsetjeneste, rehabiliteringsopphold og kostveiledning.
Oppslutningen må økes
Vi planlegger også å supplere med livskvalitetsskjema, for å kunne si noe om
hvordan populasjonen har det subjektivt,
både fysisk, psykisk og sosialt, samt å se
dette i relasjon til tjenestetilbud og tilrettelegging i samfunnet. I tillegg planlegger
vi nå en generell oppdatering for å øke
aktualiteten og nytten, men det kreves
altså en stor oppslutning om Muskelregisteret hvis det skal kunne oppfylle
sitt potensial og fortsette som nasjonalt
kvalitetsregister.

Du kan be din fastlege/behandler om registrering, eller sende egenregistreringsskjema og samtykkeerklæring til Muskelregisteret, som så vil innhente tilleggsopplysninger fra behandler.
• Samtykke (obligatorisk)- og egenregistreringsskjema på
www.muskelregisteret.no
• Telefon: 777 54287
• Postadresse: Muskelregisteret, Pb 20, UNN, 9038 Tromsø
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Ønsker du å registrere deg/ditt barn?
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Antall
Antall

1000

0

15
2008

128

89
2009

2010

207

2011

283

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tabell 1. Kumulativ vekst i registeret siden oppstart i 2008

Fylke
Oslo
Akershus
Hordaland
Rogaland
Sør-Trøndelag
Østfold
Buskerud
Møre og Romsdal
Vestfold
Nordland
Hedmark
Oppland
Vest-Agder
Telemark
Troms
Nord-Trøndelag
Aust-Agder
Sogn og Fjordane
Finnmark
Ukjent
Total

Innbyggere

Registrerte

658 390
594 533
516 497
470 175
313 370
289 867
277 684
265 290
244 967
241 906
195 356
188 953
182 701
172 494
164 330
136 399
115 785
109 530
75 758

150
139
113
77
49
54
50
110
50
124
37
42
34
29
157
35
25
15
46
5
1341

5 213 985

”

Har du
registrert deg?

Tabell 2. Antall registrerte på bostedsfylkenivå.
MUSKELNYTT nr. 1 – 2018
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MIN MENING

SMARTE TING
Tekst: tone edvardsen

I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene snakke rett fra
levra. Denne gang lar vi Johnny Johansen, styremedlem fra 2003 til 2018, slippe til.

Medlemmene

i fokus!

Han har sittet i Sentralstyret i FFM i femten år. Til sommeren gir han seg. Og Johnny Johansen er klokkeklar
på hva som er viktigst for FFM: Medlemmenes behov.

H
Tekst og foto:
bernt roald nilsen

an har sittet i Sentralstyret siden
2003, under ulike ledere. Vært på
hvert eneste landsmøte, først var
han studieleder, nå er han landsstudiekontakt i Sentralstyret. De siste årene har
han bestemt seg for å gi seg i Sentralstyret, uten
å klare det. Nå har han bestemt seg igjen og skal
ikke la seg lure av Valgkomiteen, som han selv
sier det. Men han vil fortsatt gjerne stille opp for
FFM, og vet hva som er viktigst for foreningen.

alle andre, og her er det langt fram før målet
er nådd. Han ser stadig forskjeller på flere
områder, og det må vi ta på alvor. Det henger sammen med et annet område FFM skal
være aktive på, nemlig Brukerstyrt Personlig
Assistanse (BPA). Johnny har ikke BPA selv,
men mener FFM bør ha en tydelig, foroverlent
stemme når det gjelder medlemmenes tilgang
til BPA. Fortsatt praktiseres ulike regler i ulike
kommuner.

Diagnoseinformasjon
–Medlemmene. Vi må lytte til medlemmene.
Jobbe aktivt for deres behov. Ta de sakene de er
opptatt av. Uten fornøyde medlemmer er FFM
ingenting. Og viktigst er diagnoseinformasjon.
Det vil alltid være en viktig oppgave å holde
medlemmene våre helt oppdatert på behandling, medisinering og forskning, ikke minst
når utviklingen går fort. Det er blitt lettere
fordi vi når medlemmene våre godt gjennom
sosiale medier og Muskelnytt, og det er viktig
å trå varsomt når vi informerer, så vi ikke gir
medlemmene våre forhåpninger som ikke er
der, sier Johnny.

”Reine ord for penga”
–Jeg mener vi gjør en så bra jobb som mulig ut
ifra ressursene FFM rår over. Det er nok noen
som mener at vi kunne gjort mer, men da er
det viktig å huske på at Norge er et langt land.
Vi stiller opp når vi blir spurt og holder gjerne
foredrag i lokalforeningene, sier Johnny og
legger til at FFM har to oppegående damer på
toppen av foreningen. Og nå ser han frem til å
få enda mer tid til å kunne kose seg med keyboardet sitt når landsmøtet er over til sommeren. Og til å besøke beste sted på jord, nemlig
Reine i Lofoten. Akkurat det er det ingen tvil
om, Johnny er vokst opp ved Reine og har fortsatt en eiendom der å ta vare på. Når han snakker om Reine, er det reine ord for penga med et
glimt i øyet. Som alltid når Johnny tar ordet.

Universelle forskjeller
Han er også opptatt av universell utforming.
Muskelsyke skal ha tilgang til områder som
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Brann og evakuering
F

or personer som har utfordringer
i forhold til bevegelse eller sanser
kan en evakueringssituasjon være
krevende. Det kan være nyttig å tenke
igjennom hvordan du vil opptre i egen
bolig eller steder du oppholder deg ofte
eller lenge. Det er noen produkter på
markedet som kan lette situasjonen. Når
du beveger deg langsomt, er det naturlig
å komme deg til en trygg plass i stedet for
å prøve å slukke brannen. Det er viktig
med tidlig varsling der du også informerer om eventuelt behov for assistert
rømming.
Heis og brann
Heisen må ikke benyttes ved brann! Det
er den farligste plassen du kan oppholde
deg. Heisen vil stanse hvis strømmen i
bygget går. Heissjakten kan fungere som
en skorstein der røyken vil ta veien. Du
er derfor ekstra utsatt i heisen.
Må jeg ned trappen?
Mange ganger kan du gå til neste brannsone for å vinne tid i stedet for å ta trappen ned. Noen bygg har svalganger mellom bygg, slik at du kan gå til nabobygget
på samme nivå og vente til brannvesenet
kan hjelpe deg ned. Det er nyttig å vite
hvor brannskillene er i bygget.

Forflytningssele
En del har allerede en forflytningssele de
bruker på fly/buss og liknende når de skal
løftes over fra rullestol til flysete. Denne
selen kan også brukes til å bli båret ned
ved behov for rømming.
Evakueringsstol
En del offentlige bygg og arbeidsplasser
har evakueringsstol til bruk for evakuering ned trapper. Disse er laget for å
kunne få folk som ikke går trapp ned på
en kontrollert måte.
Redningslaken
Dersom du ligger i sengen og ikke kommer deg derfra på egenhånd, kan et redningslaken som ligger under madrassen
være nyttig. Da er det lettere å få hjelp til
å bli dratt ut på madrassen dersom det
blir behov for evakuering.

Brannvarsling med
vibrasjon eller lys

Forflytningssele

Vanntåkeanlegg
Det er utviklet mobile vanntåkeanlegg.
De kan ettermonteres og automatisk
starte slukking av brann.

Seriekobling av røykvarslere
Det er nå røykvarslere som kan seriekobles slik at alle røykvarslerne vil varsle
dersom en blir utløst. Dette kombinert
med å ha flere røykvarslere vil bidra til
tidligere varsling hvis en brann oppstår.
Brannvarsling ved vibrasjon eller lys
Dersom du ikke hører en vanlig røykvarsler, er det smart med varsling ved
hjelp av blinkende lys (når du er våken)
eller vibrasjon (når du sover). Dette er
det mulig å installere i eget hjem. Mange
hotell har også dette til utlån dersom du
spør.
Fluktmaske/gassmaske
Ved brann er det farlige gasser som tar
flest liv – ikke flammene. En gassmaske
kan gi deg ekstra, livsviktige minutter til
å komme deg i sikkerhet eller vente på at
noen kan hjelpe deg ut.

Vanntåkeanlegg
Redningslaken

Evakueringsstol

Fluktmaske/gassmaske
MUSKELNYTT nr. 1 – 2018
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SPINRAZA

SPINRAZA

Hva er et

menneske

verdt?

Jeg er sint. Hva skal til for at staten skal komme ned
fra sin høye hest og oppdage menneskene i dette?
Tekst: Anette Aga, Student og illustratør, SMA-pasient av type 3
foto: privat

J

eg har fulgt flittig med i mediene
den siste tiden, og det jeg leser både
stikker meg i hjertet og gjør meg
veldig sint. Jeg forstår at finansieringen av Spinraza er en svært vanskelig
sak å håndtere, og at statens og legemiddelfirmaets økonomiske vinning selvsagt
spiller inn. Jeg ser at bildene av svært
syke barn med spinal muskelatrofi 1 ikke
har mye effekt på deres beslutning om å
tillate medisinen. Og det er ille.
I denne sammenheng vil jeg dele litt av
min erfaring med SMA, belyse hvorfor
Spinraza også haster for oss med SMA
2 og 3, og hvorfor vi ikke har tid til å
vente. Mens dere ruller kroner, lirker
mot økonomisk vinning og tjener fett på
Spinraza-behandlinger andre steder enn
i Norge gjennom oljefondet, renner tiden
ut for oss.

Beslutningsforum har sagt ja til
innføring av Spinraza, men bare til
personer under 18 år.
Anette Aga fyller dermed ikke
kriteriene som er lagt til grunn for å
få behandling.
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Da jeg og min familie oppdaget forskningen på Spinraza for omtrent ti år
siden, ble vi fra oss av glede. Min bror og
jeg (begge diagnostisert med spinal muskelatrofi type 3) var gående da, og friske
nok til at sykdommen ikke overskygget
alle aktiviteter. Siden den gang har vi
holdt oss oppdatert på Spinrazas progresjon, mer oppdatert enn vårt lokale
sykehus. Min familie har klart å holde
hodet over vannet. Holdt seg optimistiske

og tålmodige. Men over tid sliter dette på
en familie. Noe annet ville vært rart.
Min opplevelse av sykdommen er at
den gjør alt tyngre. I dag sliter jeg med
ryggsmerter og utmattelse. Jeg må passe
på hva, hvor mye jeg spiser og mitt aktivitetsnivå. Alt handler om energisparing.
Jeg kan gå litt, men det er begrenset. Jeg
trenger hjelp til mye og er avhengig av
hjelpemidler. Jeg har klart å holde meg
frisk nok til å ta høyere utdanning. Heldige meg. Høyere utdanning er et enormt
energisluk, og har tatt lengre tid enn ved
et vanlig studieløp.
Min bror har derimot vært mindre
heldig. Han hadde en ganske aktiv barndom, han syklet og klatret i trær. Barn er
uforsiktige når de leker, og som mange
andre falt han og skadet seg. SMA og en
brukket arm er ingen god kombinasjon.
Det førte til ekstra muskelsvinn på grunn
av lite bevegelse i helbredelsesprosessen.
Min bror skulle vise seg å bli veldig høy
og lang. En lang kropp og SMA går ikke
sammen. Med lite muskelmasse oppleves
kroppen, armene og beina som svært
tunge. Da musklene i ryggen og magen
ikke klarer å holde ryggsøylen oppe, utvikles skoliose som deretter legger press på
lungene.

Min bror kan ikke lage mat, rydde eller
vaske hus selv. Bare det å dusje er utmattende. Han har måttet avbryte skolegangen på videregående flere ganger, og tar
opp fag i sakte tempo. Min bror er 21 år
og isolert fra omverdenen på grunn av
sykdommen.
Dette handler også om psykisk helse:
Vi vet at SMA forårsaker store fysiske
utfordringer, men hva den gjør med den
psykiske helsen er verst, og det snakkes
lite om. Jeg går til psykolog, og jobber
med mine egne tanker for ikke å utvikle
depresjon. Min dårlige rygg, samt kontinuerlig sykdomsrelaterte tanker, har gitt
meg kroniske søvnproblemer. Derfor får
jeg medisiner for å tvinge ned tankekjør
og for å presse døgnrytmen på plass. De
er ikke alltid like effektive.
Tidligere elsket jeg å spille instrumenter,
men forverrende fingermotorikk gjør at
jeg ikke kan automatisere det jeg lærer
lenger. Det er ikke noe poeng i å plukke
opp et instrument. Det som pleide å gi
mye glede, er blitt en kilde til irritasjon
og nedstemthet.
Jeg opplever en lignende progresjon
når jeg skal skrive på datamaskin. Fingrene henger ikke helt med. Jeg er utdannet
illustratør, som har vært min livslange
drøm, et yrke jeg valgte med omhu fordi
jeg kunne gjøre det sittende. Om ikke så
lenge vil kroppen sette en stopper for det.
Min høyre hånd er blitt tyngre og tregere
i reaksjonsevnen, jeg tør ikke tenke på
hvordan jeg vil takle den dagen jeg ikke
kan holde en blyant. Å oppleve mestring
er det som holder slike som meg og min
bror i gang.

FFMs standpunkt:

Si ja til Spinraza!

V

i er informert om at NT-rådet i
Sverige har åpnet for å gi Spinraza til visse SMA-pasienter. De
skriver at legemiddelfirmaet har redusert
prisen. Det gir oss håp for de pågående

For å forklare hvordan vi med SMA
opplever hverdagen og hvilken psykologisk effekt dette har på sinnet over tid, vil
jeg liste opp noen eksempler:
• Isolasjon: Når verden utenfor huset
ditt ikke er bygget for deg, er det lett
å isolere seg. Skal du et sted, må det
planlegges og organiseres. Dagligdagse
gjøremål som å handle kan være bortimot umulige oppgaver. Å besøke krever
store energiressurser. Velger du å ikke
gå, slutter folk å invitere deg. Selv det
å holde vennskap gående er energitappende. Det er lettest å være alene – en
sikker oppskrift på depresjon.
• Papirmølle: Du har rett på stønader,
NAV-penger, hjelpemidler og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For å
få tilgang, må du gjennom en papirmølle som ville gjort en frisk person
utmattet. For ikke å snakke om alle
sakene du ofte må anke på grunn av uenigheter mellom etatene, misforståelser eller uklare legeerklæringer. Jeg er
takknemlig for at ordningene finnes.
Men det er ingen hemmelighet at dette
krever mye av brukeren, som kanskje
ville ønsket å bruke det lille man har av
energi den uken til å besøke en venn.
• Å spørre om hjelp: Med SMA får
du etter hvert et ganske omfattende
hjelpebehov. Tanken på å slite ut venner
og familie er svært skremmende. Hva
om de trekker seg bort? Å be om hjelp
til å kle på seg, dusje, gå på do og pusse
tennene kan oppleves degraderende og
som en psykisk påkjenning, spesielt når
du er ung. Å søke om BPA eller hjemmesykepleier sitter ofte langt inne. BPA
krever en viss modenhet og struktur

forhandlingene mellom Beslutningsforum
og legemiddelfirmaet i Norge, og håp om
rask avklaring.
Når forskningen viser effekt, må medisinene raskt bli tilbudt. Små organisasjoner,
som FFM, må ha tillit til at norske myndigheter uten unødvendig byråkrati gjør
medisiner tilgjengelig.
FFM mener at alle med SMA som kan
ha nytte av medisinen, må få den. For en
muskelsvak person betyr litt økt muskelkraft veldig mye.

av brukeren, som kan ha mer enn nok
med seg selv og befinne seg psykisk
langt nede.
• Mestring: Med SMA lærer du å legge
listen veldig lavt. Mestring handler om
å gå på butikken, være ute med venner
en kveld eller ta en dusj – for så å sove i
to døgn for å ta seg inn igjen. En ser at
venner får jobb og familie, mens en selv
ikke har mulighet til noe sånt. Jeg pleier
å beskrive denne følelsen som ”implodering”. Kroppen siger sammen, du
mister styrke og bevegelighet. Fortsatt
helt oppegående i hodet ligger du til
slutt inne i ditt eget skall, bestående av
verkende muskler og vonde tanker. Når
mestringsfølelsen er borte, er det ingenting igjen. Det finnes voksne mennesker med SMA i mitt liv som opplever
hverdagen sånn. Dette er mennesker
hvis liv bokstavelig talt avhenger av
Spinraza.
Jeg er sint. Jeg vet ikke hva som skal til
for at Staten eller Biogen skal komme ned
fra sin høye hest og oppdage menneskene
i dette. De prater bare tall og kaster ballen
mellom seg, som om de skulle ha all tid i
verden.
Tydeligvis er det ikke nok med artikler
om døende barn koblet til respirator
og gråtende, sinte, desperate foreldre.
Kanskje det er mer effektivt å forklare at
sånne som meg og min bror, og mange
andre som lider av SMA, vil være i stand
til å bli skattebetalere dersom Spinraza
blir tilgjengelig. Verdien av et menneske
later jo til kun å handle om penger.
Artikkelen er skrevet før vedtaket i
Beslutningsforum 11.02.2018.

Det må utarbeides kriterier for oppfølging,
måling av effekt og eventuell avslutning av
medisineringen. Vi i FFM vil gjerne bidra
med våre erfaringer, og vi mener kompetansetjenesten og Muskelregisteret må
involveres i det arbeidet.
Ikke sett prislapp på mennesker – se individet, ikke kostnaden! Ta gjerne kontakt
med oss.
Med vennlig hilsen
Tone I. Torp, Styreleder
lngeleiv Haugen, Styremedlem
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Flyttedrømmen

- del 1

Tekst: Malin F. Pedersen
foto: PRIVAT

Jeg var ikke gammel da tankene begynte å vandre mot
noe annet enn jeg var vant til. Små tanker gikk fra å
være en drøm til å bli et mål. Målet var å flytte fra nord
til sør. Det burde vært enkelt, men ble alt annet enn det.

J

eg vokste opp utenfor Tromsø, og har alltid
vært vant til lange avstander. Nærmeste by
lå en times biltur unna, og veien var dårlig.
Jeg ble derfor utslitt av en bytur. Det resulterte i at jeg gjorde slikt sjeldnere og sjeldnere,
fordi jeg ble gradvis svakere. I tillegg gjorde vær
og temperatur livet i nord vanskelig. Det føltes
som om vinteren skulle vare hele året, og det
betydde mye innetid. Det ble alltid bare en kort
tur ut med vinterklær på. Lite bevegelighet gjør
det vanskelig å holde varmen. Mye klær gjør
bevegelsesmuligheten mindre.
Til Spania
Å aktivisere meg inne. Det var det som var
livet mitt. Men noe inni meg sa: ”Er dette
nok? Kan jeg ikke få mer ut av livet?” Jeg gikk
fremdeles på ungdomsskolen, så det var ikke
stort jeg kunne gjøre. Livet var som det var, og
det aksepterte jeg. Men da jeg var 15 år, tok jeg
og familien min et prøveår på Gran Canaria.
Dette året, langt vekk fra alt som hadde vært
min hverdag, viste meg at det fantes andre veier.
Her kunne jeg være ute døgnet rundt – uten å
fryse – og en bytur var en svipptur unna. Her
fant jeg og familien ut at det var på tide med
forandring. Vi dro tilbake til Troms, solgte
huset og flyttet til feriehuset vårt i Lofoten.
Planen var å bo der midlertidig, og så forflytte
oss videre sørover. Drømmen var å komme til
et sted i Norge der vinteren var kortere, som-

Malin (24) har lenge hatt en drøm om å flytte fra nord til sør, hun ønsket
å få mer ut av livet. Nord-Norge hadde for lange avstander og for dårlig
vær til at hun kunne gjøre alt hun ønsket å gjøre, en forandring var nødvendig. "Prosjekt Flytting" viste seg å bli en lang, utfordrende prosess.
Hun har Spinal muskelatrofi (type 2) og et stort hjelpebehov, derfor
måtte mye på plass før flytting var mulig.
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meren varmere og mulighetene til å leve mer
større. Dessverre skulle drømmen vise seg å bli
vanskelig å gjennomføre.
Satse stort?
Mitt hjelpebehov i hverdagen er stort. Min
eneste hjelp i barndom- og ungdomsårene, fikk
jeg av familien. Foreldrene mine var mine assistenter og storesøsteren min har hatt en rolle
som støttekontakt, avlaster og assistent. Ønsket
mitt var å fortsette å ha familien nær, og så få en
mild overgang til en hverdag der andre hjelper
meg. Etter seks år ga jeg opp etter å ha vært i
kontakt med over tjue kommuner på Øst- og
Sørlandet. Et fåtall ville gi meg det jeg ønsket.
De ville ikke ansette familien min selv om det
hadde fungert utmerket. Men jeg hadde en
drøm – et mål – og nektet å gi meg helt. Greit,
jeg kunne ikke ha familie ansatt, og det betydde
muligheter. Jeg kunne bli i Lofoten og leve et liv
innenfor fire vegger, eller være modig og satse
stort.
Et nytt liv
Akkurat nå sitter jeg i en leilighet på Østlandet.
Jeg flyttet hit i oktober 2017. Familien min bor i
nord. Nå har jeg et team på åtte assistenter, syv
var ukjente da jeg kom hit. Jeg bor alene med
hunden min. Alt er nytt. Nytt hjem, nytt sted,
nye assistenter, ny hverdag, nytt liv. Det har ikke
vært enkelt. Årevis med motgang og nedturer
gjorde det vanskelig å finne styrke til i det hele
tatt å forsøke. Jeg møter fortsatt motgang. Har
flere kamper jeg må ta, men nå har jeg energi
og pågangsmot til å gjøre det. Å flytte til andre
siden av landet har vært utfordrende, men jeg
er her nå. Jeg har nådd målet. Jeg klarte det. I
neste nummer av Muskelnytt skal jeg fortelle
hvordan.

FFM-audiens

		på Slottet
Tekst: Vibeke Aars-Nicolaysen
foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

J

eg er litt nervøs”, sa Mulan da vi
møttes kl. 09.00 på Nationatheatret
stasjon. ”Det behøver du ikke tenke
på”, sa jeg, ”hun er verdens godeste
og blideste person. Hun var med på jubileet på Lillestrøm for 11 år siden, og det
var utrolig hyggelig”. Mulan og jeg hadde
en liten oversikt over hva vi skulle snakke
om, vi visste ikke helt om det gikk fra oss
til vår beskytter eller omvendt. Vi hadde
fått beskjed om å møte i nordre inngang,
der var det en flott rampe ned til døren,
og innenfor en god heis. Gullfarget, må
vite. En splitter ny og moderne heis som
faktisk genererer strøm når den brukes,
et av mange miljøtiltak på Slottet. Vi var
tidlig ute, jeg hadde sjekket hjemmesiden
og så at vi var de første av foreningene
som prinsessen er høy beskytter for.
Aktivitetene våre
Vi ble behørig fotografert, og så ble vi tatt
med inn på kontoret og fikk servert kaffe
ved et hyggelig bord. Prinsessen spurte
og vi svarte. Jeg tok først opp Spinraza
og problemet med at den er så dyr at den
ikke blir gitt på nåværende tidspunkt.
Mulan kunne supplere med sitt ønske om
at medisinen ble tilgjengelig for egen del,
og prinsessen spurte ivrig. Videre snakket jeg litt om samarbeidet med NMK i
Tromsø, Frambu og Rikshospitalet, og
så snakket vi litt om likepersonsarbeidet
vårt. For eksempel å ta i bruk hjelpemidler; jeg kom til Slottet som rullestolbruker, men gikk inn på kontoret, og Mulan
om sin engstelse for at rullestolen ville
gjøre henne fortere dårlig. Interessant for
oss alle tre. Jeg så litt på klokken, jeg visste at våre tilmålte 30 minutter ikke skulle
overskrides, men vi fikk med oss Aktive

På initiativ fra vår høye beskytter, prinsesse
Märtha-Louise, ble FFM bedt om å komme til audiens på Slottet mandag 8. januar 2018 kl. 10.00.
Det ble bestemt at Mulan Friis fra FFMU og jeg
som nestleder skulle møte opp.

uker, Mulan snakket om FFMU’s reise til
Alicante og Solgården, og verdien av å
komme sammen med annen ungdom. Jeg
nevnte at vi ikke har noe sted her i Norge
hvor vi klarer å samle såpass mange med
forskjellige typer funksjonshemminger,
og nevnte så vidt noe om vårt store ønske
om å få til et slikt sted her hjemme. Vi
begynte å snakke fortere, Mulan har drevet med terapiridning, og de snakket over
hodet på meg som aldri har vært komfortabel i nærheten av store, prustende dyr.
Mulan fortalte også om Sophies Minde
som hun hadde fått stipend av for studier
i England, og det vakte interesse.

Engasjert beskytter
Så banket det forsiktig på døren, og det
ble gitt beskjed om at tiden var ute. Vi
avsluttet, takket pent og gikk fornøyd ut
på Slottsbakken i vakkert vintervær. Det
er bare å takke og bukke for at vi har en
så interessert, engasjert og god beskytter
for vår forening. Og jeg blir så stolt av
våre unge medlemmer som har så mange
gode tanker om livet og fremtiden. Stykket ”Minutt for minutt for funksjonshemmede” fikk vi ikke tid til, det får vi ta en
annen gang. Kanskje til og med invitere
prinsesse Märtha Louise til å overvære
forestillingen hvis den blir satt opp igjen?
MUSKELNYTT nr. 1 – 2018
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Husk
Landsmøte i
FFM 1. - 3. juni
på Gardermoen!
Mestringshelg for
FFM i Oslo og Akershus
FFM i Oslo og Akershus arrangerer Mestringshelg fredag 16. – søndag 18. mars på Hurdal
syns- og mestringssenter.

V

I har booket oss inn på Hurdal synsog mestringssenter. Denne helgen
vil det bli aktiviteter og kurs for både
barn, unge voksne og voksne; temaet for
hele helga er mestring. Årsmøte for FFM

i Oslo og Akershus blir avholdt 17.mars
klokken 1400. Alle medlemmer er
velkomne til å delta, uavhengig av resten
av helga. Det blir aktiviteter for barna og
mange gode likepersonsamtaler.

Foreningen for Muskelsyke
i Oslo og Akershus

Planlagte
aktiviteter i FFM
i Buskerud 2018

Takk for
gaver!

Styret tar forbehold om endring i planene.
Vi sender ut invitasjoner til alle medlemmer via mail eller post 3-4 uker før hvert
arrangement.

Forskningsfondet mottok i 2017 gaver på til
sammen kr 42.567.

Torsdag 15. februar:
Bowlingkveld.

Minnegaver ble gitt i forbindelse
med nevnte personers bortgang:

Torsdag 8. mars:
Årsmøte. Vi serverer snitter
og Roar Engelberg underholder etter avviklet årsmøte. Erfaringsutveksling.

Frie gaver:
Aud Randi Lien, Kristin Eliassen,
Anne Myrseth Kristiansen
Minnegaver øremerket prosjekter
om ALS:
Frits-Harald Lien

Torsdag 3. mai:
Fagkveld - Hjelp til selvhjelp.
Torsdag 14. juni:
Fagkveld. Tema kommer
senere.
Torsdag 6. september:
Fagkveld. Tema kommer
senere.
Torsdag 18. oktober:
Høstkonsert.
Søndag 25. november:
Førjulstreff.
Vi vil også forsøke å arrangere et likepersonskurs for gamle og nye likepersoner i løpet av året. Info om dette
kommer senere.

Andre donasjoner til Forskningsfondet:
Et medlem i foreningen overfører et
månedlig beløp til Forskningsfondets
konto. Takk for gaver over lengre tid.
Det er gitt donasjoner øremerket
SMA og Duchenne muskeldystrofi, og
noen er gitt som frie bidrag.
Enhver gave er kjærkommen.
Det er små og store bidrag som gjør
Forskningsfondet rustet til å dele ut
støtte til prosjekter om de ulike
nevromuskulære diagnoser.
Takk for gaver til Forskningsfondet
i 2017!

Arrangementer 2018 Juleavslutning i FFM i Agder
Måned
Februar
Februar
16.-18. mars
April/mai
Juni
September
Oktober
Oktober
November/desember
14
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Arrangement
Seniortreff
Ungdomstreff
Mestringshelg + årsmøte
Seniortreff
Tusenfryd
Kiel
Kurs for voksne
Bowling
Julebord

J

uleavslutningen foregikk på Scandic
Kristiansand Bystranda 25.11.17.
Det møtte 20 deltakere. Vi fikk en god
julelunsj med ribbe og pinnekjøtt med
tilbehør. Et bugnende dessertbord fristet.
Dette kan anbefales.

Det var faglig innslag av fysioterapeutene
Helge A. Hæstad og Andreas R. Dybesland fra Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset
Nord-Norge (UNN). Det var et veldig
informativt foredrag av to kunnskapsrike
fagpersoner. Det ble stilt mange relevante
spørsmål, og gitt informative svar. Det så
ut til at forsamlingen var fornøyd. Etter
dette var det sosialt samvær med kaffe og
julekaker. Lotteri med mange fine gevinster ga en fin inntekt til laget. Og det var
quiz med premier. Det ble også vist bilder
fra året som er gått.
Leder Syvert Skagestad

Vintersportsuka 2018
på Venabu fjellhotell,
Ringebufjellet,
14.-21. april.

D

ette er ei uke med aktiviteter som
er tilpasset de fleste, med og uten
funksjonsnedsettelser.
Ta gjerne med samboer, barn, tante og
onkel, eller noen som har lyst til å tilbringe ei uke sammen med mange andre
hyggelige mennesker. Her er alle velkommen! Vårt motto er:
ALLE HJELPER ALLE!
Deltakerantallet er mellom 60-80 og vi
er 15 hjelpere som prøver å få hjulene
til å gå rundt. Ring meg eller ta kontakt
pr.mail for spørsmål. Oslo Blindes Helsesportlag er arrangør, og Vintersportsuka
har vært arrangert fra 1965.

Påmeldingsfrist:
20. mars
Deltakeravgift:
kr. 4.900,-. – Enerom
kr 1.000,- i tillegg
Busstransport fra Oslo:
tur/retur Oslo/Venabu kr 900,Hjemmeside:
www.vintersportsuka.no.
Facebook:
”Vintersportsuka” Åpen
gruppe, bare kom inn.
Kontakt: Torun på 922 66 966
Mailadr: torun@vintersportsuka.no

Livsmestring og psykisk helse
er tema for Fagkonferansens
brukerkurs i september!
NMK arrangerer Fagkonferansen om nevromuskulære
sykdommer 6.-7.september 2018 i Tromsø. Dette er
fagkonferanse nummer 11, inkludert Hurtigrutekonferansen i 2014.

P

ersoner med nevromuskulære diagnoser og pårørende over 18 år kan
søke seg til Fagkonferansen 2018 som
deltakere på Lærings- og mestringskurset som er integrert i konferansen. Det
innebærer 2 netter på konferansehotellet
i Tromsø (Radisson Blu Hotel). Reise
og opphold refunderes etter satser for
Pasientreiser. Det vil være en egenandel

på mellom 350 – 400 kr for å delta i Lærings- og mestringskurset, der Fagkonferansens plenumsdel inngår i kursprogrammet.
Følg med NMKs facebookside for mer
informasjon!
www.facebook.com/nmkunn

FFM-Lotteriet 2018
Å

rets lodd sendes ut i juni. Inntektene av årets lotteri går til aktiviteter
for medlemmene i FFM. For å kunne
gjennomføre dette er vi avhengig av
inntektene fra FFM-lotteriet. Organisering i forkant skjer på frivillig basis av
medlemmer i foreningen. ”Aktiv Uke” er
et viktig møtested for FFMs medlemmer,
og gir påfyll til store og små. Vi håper du

har anledning til å støtte årets lotteri, og
takker på forhånd for støtten. Vi minner
om muligheten til å reservere seg mot
loddsalg. (kun hvis du ikke har reservert
deg tidligere) Kontakt Kristin Rolfsnes
på epost: Kristin.Rolfsnes@ffm.no eller
tlf: 403 290 09 for å reservere deg mot
loddsalg.

MUSKELNYTT nr. 1 – 2018
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UTFORDRINGEN

På Fredsreise i rullestol
Sondre har Duchenne muskeldystrofi, og var så
heldig å få støtte fra Erik Allums legat for å reise
på 8 dagers klassetur med buss til Polen og Tyskland med Aktive Fredsreiser.
Tekst: Sylvia Gjelstad
foto: privat og colourbox

Foto: ColorLine

S

ondre og mor var klare for busstur
søndag 1.10.17. Vi var spente på
hvordan dette skulle gå! Det var
bestilt handikapbuss, og alle hotellene skulle være tilrettelagt for rullestol,
men man vet jo aldri. Da den første bussen kom, fikk vi vite at vår buss hadde fått
motorhavari på morgenen og ikke kom!
Reiseleder Line ringte og bestilte taxier
som skulle kjøre oss til Hjortneskaia i
Oslo, der vi skulle ta Kielferja til Tyskland. For at alle skulle få plass ble vi kjørt
til Oslo i egen bil av far. Da vi kom frem,
stod en ny buss med heis og det hele og
ventet på oss!
Ti lange timer i buss
Så var turen i gang! Vi skulle kjøre i
mange timer første dagen. Hele ti timer i
buss med 2 stopp på 1,5 time til sammen.
Vi kom til hotell Jasek i Wroklaw kl 2130
på kvelden. Der ventet middag på oss!
Det viste seg at spisesalen var en etasje
ned, og dit gikk det ikke heis! Men de
som jobbet der, bar Sondre ned trappen og satte han i den manuelle stolen vi
hadde med hjemmefra, så Sondre fikk
spist middag med resten av klassen. Flott
service fra hotellet! Dagen etter gikk
turen til Auschwitz.
Omvisning i Auschwitz
I Auschwitz hadde vi en guide som
fortalte om leiren. De fleste husene var
omgjort til museum, og hadde trapper
inn til bygningene. Sondre kom seg ikke
inn i dem, men guide Line ga han en
egen omvisning ute. Her var det ikke rullestolvennlig, men en opplevelse var det
likevel. Vi måtte kjøre fem minutter med
buss for å komme til Auschwitz 2. Der
var det kun utendørs omvisning, og Sondre kunne være med på hele rundturen.
Etter besøket dro vi på hotellet i Krakow.
Da vi hadde lagt oss, gikk brannalarmen!
Det var bare å komme seg opp i rullestol-
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Foto: Colourbox

en og evakuere bygningen! Brannbilene
kom ulende etter noen minutter, og
heldigvis var det bare falsk alarm!
Saltgruvene i Krakow
På dag 3 av reisen skulle vi besøke
Saltgruvene i Krakow. De andre elevene
skulle gå trapper ned i gruva, mens Sondre fikk ta heis! Det var nesten så både
han og jeg trakk oss da vi fikk se heisen
vi skulle inn i, for den var gammel og
veldig liten. Og det var så vidt rullestolen
kom inn døra. Men turen ned gikk fort,
på noen få sekunder var vi 100m under
bakken, og vi fikk en flott guidet tur. Det
var utrolig stort og flott der nede. God
luft og store rom. Fint å komme frem på
hjul også! Vi fikk se en stor katedral som
gruvearbeiderne hadde hugget ut når de
hadde fri! Masse fine skulpturer som var
hugget inn i gruveveggene.

og stoppet på kjente steder som Brandenburger Tor, Holocaustmonumentet og
Riksdagen. Vi så også på restene etter
Berlinmuren. Der kom vi opp i et tårn,
så vi fikk se muren ovenfra. Resten av
dagen var vi en tur i Berlin sentrum, og
hadde litt egentid. Sondre hadde lyst til å
gå opp i TV-tårnet, men vi ble stoppet av
vakten i døra fordi man måtte kunne gå
på bena hvis man skulle opp i tårnet. Så
da gikk vi i stedet til Hard Rock kafe, der
vi selvfølgelig måtte kjøpe en t-skjorte! På
lørdag besøkte vi Sachsenhausen. Sondre
kom seg rundt over alt, da den meste av
omvisningen foregikk ute. Der vi skulle
spise middag var det 2 trappetrinn inn
i kafeen, men når man er på tur med
mange sterke mannfolk, er det ingen
problem. De bare tok tak og løftet stolen
med Sondre opp trappa!

Kvinneleiren i Ravensbruck
Den siste leiren vi besøkte var kvinneleiren i Ravensbruck. Der kom også
Sondre rundt overalt da dette også var
ute. Her var det også mange historier
som ga sterke inntrykk. Vi avsluttet med
en liten seremoni da alle la en rose hver
i sjøen. Etter dette besøket gikk bussen
til Swinoujscie i Polen, hvor vi skulle ta
en båt til Ystad i Sverige. Vi fikk en stor
handikaplugar på båten, og fikk sove
noen timer før det var frokost kl 0530. Så
var det buss opp Sverige, inn i Norge og
hjem til Stokke. Vi hadde en kjempeflott
og minnerik tur, og takker for støtten vi
fikk så dette ble mulig. Det gikk bedre å
reise med rullestol enn vi hadde trodd.
Vi anbefaler alle å reise på en slik tur om
man får muligheten. Tusen takk for støtten fra Erik Allums legat!

Gamlebyen i Krakow
Vi angret ikke på at vi tok den skumle,
trange sjaktheisen ned, for vi fikk et
minne for livet! Så dro vi til gamlebyen
i Krakow. Der fikk vi god tid til å se på
byen og shoppe litt. Tilbake på hotellet
fikk vi middag og underholdning på
polsk vis med folkedans. Elevene ble
bydd opp og fikk svinget seg på dansegulvet. Vi var i seng klokken 22 etter en lang
dag som startet klokken 0515. Torsdag
dro vi fra Krakow til Berlin. Det ble en
dag med lang bussreise. Både voksne og
barn begynte å bli slitne, så de fleste sov
en del på bussen den dagen!
Sightseeing i Berlin
Fredag besøkte vi Stasifengslet. Der var
det vanskelig å komme ned i cellene med
rullestol, da det ikke gikk noen heis dit,
men Sondre kom inn i 1. etasje, der det
var museum fra den kalde krigen. Det
syntes han var interessant. Etterpå fikk vi
en sightseeing rundt i Berlin med bussen,

Foto: Colourbox
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Nestleders hjørne

Et flott

høstkurs
Kine Lyngås, Nestleder FFMU

Selv om vi er godt i gang med
det nye året, starter jeg med å
ønske alle våre medlemmer et
godt nytt år! Jeg ser fram til et
nytt å spennende år i FFMU.

J

eg har nå vært med i FFMU-styret i
snart ett år, og selv om jeg til tider kan
føle meg litt ny når det kommer til rutiner eller andre oppgaver, så har jeg lært
utrolig mye i løpet av det siste året. Jeg
har fått gleden av å bli kjent med mange
flotte mennesker, vært på interessante
kurs og vært i Spania på Aktiv Uke. Alle
disse opplevelsene og tanken på mange
flere, er grunnen til at jeg elsker å være
med i FFMU og gleder meg til et nytt år.
Til vanlig er dette Leders hjørne, hvor
vi hører fra vår leder Line. Men denne
gang ble dette Nestleders hjørne fordi vår
kjære Line har blitt mamma for første
gang. Vi alle sender Line og hennes samboer Kris mange gratulasjoner, og gleder
oss til å treffe den nye FFMU-babyen
Mille Jannet!

Starstruck
på Slottet
Foto: Colourbox

Helgen 11. – 13. november 2017 var mange av
våre medlemmer samlet på Hotell Scandic Oslo
Airport for årets høstkurshelg, der temaet var
Mestring av egen livskvalitet.
Tekst: Ingebjørg Larsen Vogt

T

emaet har blitt etterspurt av våre
medlemmer ved en tidligere
anledning. Vintermånedene kan
være ekstra tøffe med kalde, lange dager
inne og mørkere tider. Det kan tære
ekstra mye på den mentale helsen, og
derfor ønsket vi å fokusere på tips som
kan gjøre hverdagen litt enklere i de lange
vintermånedene, samtidig som man får
sett igjen gode venner og bekjente.
Nyttige foredrag
Fredag startet med idémyldring og blikjent-lek, der nye og gamle ansikter fikk
muligheten til å bli enda bedre kjent med
hverandre. Vi fikk en tidlig forsmak på
julematbuffet til middag, før resten av
kvelden ble brukt til brettspill og sosialt
samvær. Lørdag startet vi morgenfriske
med foredrag om fysisk aktivitet og trening ved fysioterapeut Andreas Dybesland fra NMK i Tromsø. Så var det tid
for ernæring- og kostholdsforedrag ved
ernæringsfysiolog Marianne Nordstrøm

fra Frambu. Etter en lang dag med lange
foredrag, var det perfekt å avslutte med
en avkobling og mindfulness med Ingebjørg som foredragsholder.
Litt liv på hotellet
Etter litt hviletid på rommet, og julematbuffet til middag, samlet vi hele gjengen
til rebusløp i regi av nestleder Kine. Man
kan trygt si at det var litt liv på hotellet
denne lørdagskvelden når en gjeng med
rullestoler suste rundt for å samle ulike
gjenstander. Kvelden ble avsluttet med
en ”jentene mot guttene-konkurranse”
i Alias, der jentene vant. Søndag startet
med foredraget ”Sånn man tenker” med
gestaltterapeut Henrik Haug, og så var
det tid for oppsummering og evaluering,
før vi spiste lunsj og dro hjem. Vi takker
alle deltakerne for et utrolig spennende
kurs, og gleder oss til å se både nye og
gamle ansikter på neste kurs og årsmøte
i april.

Helt til slutt vil jeg minne dere på kurs
–og årsmøtehelgen 13.-15. april, der jeg
håper å se mange av dere!

Med vennlig hilsen
Kine Lyngås
Nestleder FFMU
Foreleser Andreas Dybesland
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Foreleser Marianne Nordstrøm

Foreleser Henrik Haug

Foto: Colourbox

Vibeke Aars-Nicolaysen og jeg var så heldige å
representere FFM i anledning audiens på slottet
i oktober 2017. Bare noen få dager før audiensen skulle finne sted, hadde Märtha Louise falt
av hesten og brukket benet. Derfor måtte møtet
vente til over nyttår.
Tekst: Mulan Friis

D

en 8. januar 2018, tidlig om
morgenen, møttes Vibeke og jeg
på Nationaltheatret.
Det kvernet i hodet mitt. Hva om jeg
kom til å si noe dumt, eller noe feil?
Hvordan snakker man egentlig til en
prinsesse? Selv om Märtha Louise ikke
lenger har offisiell prinsessetittel, er hun
jo litt prinsesse likevel? Heldigvis kunne
Vibeke berolige meg med at hun hadde
møtt Märtha Louise før, og at dette kom
til å gå bra.
Butler og bibliotek
Hovedinngangen på slottet var kanskje
ikke helt tilpasset for oss som ikke er så
begeistret for trapper. Vi forhørte oss
med en gardist. Han mente vi skulle prøve inngangen på kortsiden. En elegant,
liten inngang som lå godt skjult for vanlige forbipasserende. En perfekt inngang,
uten trapper. En butler åpnet døren for
oss og sa "stig på". Han geleidet oss inn
i en lang og smal heis, deretter langs en
lang korridor. Og så inn på et rom som
så ut som et bibliotek. Formiddagssolen
lyste varmt inn de store vinduene. Gamle
bøker prydet bokhyllene langs veggene,
og i taket hang en vakker lysekrone i art
deco-stil.

Selve nattehimmelen
Døren åpnet seg, og der sto prinsesse
Märtha Louise iført en mørk, glitrende
kjole som så ut som selve nattehimmelen.
Jeg ble helt starstruck, og angret med ett
på at jeg ikke hadde tatt på meg kjole. På
kontoret til Märtha Louise hang et maleri
av Marilyn Monroe, og små bamser satt
på rekke og rad i sofaen. Jeg var nervøs,
men Vibeke var komfortabel og god
på smalltalk. Vi satte oss ned ved et lite
salongbord, og Märtha Louise spurte om
vi ville ha kaffe eller te.
En jordnær prinsesse
Den første saken jeg tok opp var Spinraza. Jeg snakket litt om hva det ville
si for oss med Spinal muskelatrofi å få
medisinen. Om FFMUs arbeid, viktigheten av at vi med muskelsykdommer får
møte andre i tilsvarende situasjon som
oss selv. Våre kurs og det opplegget vi
hadde under Aktiv Uke 2017. Vi pratet
litt om studier og Sophies Minde, og min
store glede i å få drive med terapiridning.
Møtet gikk veldig fort, og min opplevelse
var at Märtha Louise var en utrolig hyggelig, kunnskapsrik dame. En jordnær
prinsesse som det slett ikke var skummelt
å snakke med likevel.

Kurs- og
årsmøtehelg 13.15. april
Det nærmer seg kursog årsmøtehelg. Dette
er noe vi i styret gleder
oss til. Vi er godt i gang
med planleggingen, og
lover å finne gode foredragsholdere.
Tekst: Kine Lyngås

S

om tidligere kombinerer vi årsmøtehelgen i april med kurs for våre
medlemmer. Etter tilbakemeldinger
fra deltakerne på høstkurset har vi bestemt at tema for kurs- og årsmøtehelgen
blir Ernæring, psykisk helse, sport og fritid.
Det er et spennende tema, og det er ingen
tvil om at det kommer til å bli en spennende helg!
Vi håper så mange som mulig får mulighet å delta sammen med oss denne
helgen. Erfaringen er at disse helgene
er morsomme, lærerike og sosiale. En
flott arena for å treffe både gamle og nye
venner.
Årsmøtehelgen blir 13.-15. april 2018
på Gardermoen. Vi kommer til å legge
ut info på bloggen og Facebook etter
hvert. For påmelding bruk påmeldingskjemaet på: https://goo.gl/fAmjpz
Frist for påmelding er 12. mars.
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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

Myasthenia gravis:
Tekst:
bernt roald nilsen
foto: privat

Mer pålitelig
diagnostisering
Diagnoser baseres på forskning og sikre bevis. Mistanker
er ikke nok. Nå gjøres det fremskritt når det gjelder en
mer pålitelig diagnostisering av myasthenia gravis.

A

ngelina Maniaol på Oslo
Universitetssykehus (OUS),
Ullevål er nevrolog og forsker
innen myasthenia gravisfeltet. Hun tok doktorgrad i 2012, og tilbrakte seks spennende måneder i Oxford
i 2016 for å forstå bedre hvordan man
diagnostiserer subgrupper av pasienter,
der de ikke klarer å finne de sykdomsgivende antistoffene. Hos cirka åtti prosent av pasientene med myasthenia gravis
blir det påvist antistoffer mot acetylcholinreseptorer (AChR), og hos noen ytterligere få antistoffer mot muskelspesifikk
kinase (MuSK).
Spennende forskning
I løpet av perioden 2013-17 deltok 65
pasienter der man mistenkte myasthenia
gravis, men de hadde testet negativt på
antistoffer mot AChR og MuSK i et forskningsprosjekt ved OUS for å finne ut om
de hadde andre antistoffer som potensielt
kunne forårsake sykdommen. 1/3 av dem
som ble testet ved hjelp av cellebaserte
teknikker i forskningslaboratorier, viste
seg å ha enten antistoffer mot ”clustered”
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AChR, MuSK, lipoproteinrelatert protein
4 (LRP4) eller Agrin-proteinet. Det pågår
forskning om de to sistnevnte antistoffene er sykdomsgivende, og de synes å
være viktige markører for sykdommen.
Den oppdagelsen innebærer at flere kan
få satt en sikker diagnose hvis målinger av disse antistoffene kan bli utført.
Foreløpig er disse laboratoriske metodene
mest brukt i forskningsstudier, men Immunologisk lab ved Oxford har tatt i bruk
noen av disse testene i klinisk praksis, og
det er mulig å sende prøvene dit ved sterk
mistanke om sykdom.

nesker i Norge har myasthenia gravis, og
sykdommen kan slå til når som helst hele
livet. Når symptomene viser seg hos folk
over 50 år, har de lett for å bli misforstått.
Legene tror ofte det er noe annet hvis de
ikke påviser typiske antistoffer, så ikke
minst for denne aldersgruppen er de nye
forskningsresultatene positive. I Norge
kan vi kun gjøre målinger av antistoffer
mot AChR, og det gjøres på laboratorier
på Haukeland og Oslo Universitetssykehus. Skal man teste for MuSK og mer
sjeldne antistoffer, må prøvene sendes til
utlandet.

Mistanker blir til fakta
–Det viktigste budskapet er at vi nå kan
undersøke ekstra dem som ikke har sikre
bevis, bare en mistanke om at de har
myasthenia gravis. Vår forskning bidrar
til at mistanker kan bli til fakta, folk kan
få en diagnose og behandling kan komme
i gang. Å få satt diagnose så tidlig som
mulig er viktig, for det finnes medisinsk
behandling som virker. Behandlingen
starter med Mestinon-tabletter, som er
en symptomatisk behandling som øker
tilgjengelig mengde acetylcholin i overgangen mellom nerve og muskel, og fører
til bedre muskelutholdenhet. Dersom
dette ikke gir nok symptombedring, kan
man igangsette behandling som demper
immunforsvaret, for eksempel cellegift,
sier Maniaol.

Et tilnærmet normalt liv?
–Vi vet nå at det finnes sjeldne varianter
når det gjelder antistoffer, og ved å være
med i det forskningsprosjektet som vi
gjennomfører er muligheten større for
å bli testet for mer sjeldne antistoffer
ved hjelp av nye metoder, sier Angelina
Maniaol. Resultatene er offentliggjort i
en større forskningsartikkel skrevet av
Oxford-gruppen, en gruppe forskere fra
forskjellige land med professor Angela
Vincent i spissen. Angelina Maniaol har
vært en del av denne gruppen. Forskningsresultatene deres bidrar til at
muligheten nå er blitt vesentlig bedre for
at pasienter med myasthenia gravis ved
tidlig behandling kan leve et tilnærmet
normalt liv. Maniaol vil også legge til at
hun er takknemlig for støtte fra Fondet
for forskning om muskelsykdommer,
som i flere år har støttet forskningen ved
Oslo Universitetssykehus.

Prøvene går til utlandet
Man regner med at nesten 700 men-

VI HAR TID
TIL DEG!

UTSTYR PÅ BLÅRESEPT

Banda er en kjede med 50 butikker over hele landet med høyt
kvalifiserte helsearbeidere, som kan tilby deg:
• produktnøytralitet og løpende oppdatering av produktnyheter
• lokal tilhørlighet og egne samtalerom
• fraktfri levering hjem til deg

VELKOMMEN TIL OSS!
K!
HUS Du kan fritt velge den bandagist/apotek, som du mener gir deg den beste service

og oppfølging.

Finn nærmeste butikk på www.banda.no
Følg oss på Facebook/bandakjeden
Bandas hovedkontor: 23 38 48 58

NMK-samarbeidet

NMK-samarbeidet

Ny periode i
NMK-samarbeidet
Vi startet NMK-samarbeidet i 2015 etter mange års utredning om hvilket senter som
skulle ha nasjonal status som kompetansesenter for personer med arvelige nevromuskulære tilstander. 9.11. 2017 skrev vi under samarbeidsavtale. Vi fortsetter samarbeidet under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) som ett
av ni kompetansesentre for sjeldne diagnoser.
Tekst: Irene Lund
foto: torill berg

NMK-samarbeidet består av tre forskjellige enheter: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Enhet for
medfødte og arvelige nevromuskulære
tilstander (EMAN) ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Nevromuskulært
kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Det
overordnede ansvaret for kompetansetjenestetilbudet ligger hos NMK, enhetene
samarbeider under ledelse av NMK, og
NMKs senterleder representerer dette
feltet i NKSDs ledergruppe. Alle tre enhetene er selvstendige virksomheter som er
administrativt underlagt sine moderinstitusjoner. Faglig styres hele NKSD av leder
Stein Are Aksnes og senterledergruppa.
NMK-samarbeidet mottar råd for virksomheten gitt av NMKs senterråd der leder Tone Torp også er leder av Forening-

en for Muskelsyke (FFM). FFM har to
representanter i senterrådet. Den andre
er Johnny G. Johansen. I senterrådet er
også Helse Vest (Petter Schandl Sanaker)
og Helse Midt-Norge (Kristina Devik)
representert, og barnefeltet (Magnhild
Rasmussen) og forskningsmiljøene (Torun Vatne) har egne representanter. Alle
tre enhetene (Kristin Ørstavik, EMAN,
Karin E. Rønningen, Frambu Kjell Arne
Arntzen, NMK) og Muskelregisteret
(Synnøve M. Jensen) har også sine
representanter i rådet. NMKs senterleder
(Irene Lund) er sekretær.
Hovedformål
Hovedformålet med NMK-samarbeidet
er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende kompetansetjenestetilbud til dem som selv har en av ”våre”
diagnoser, til pårørende, helsetjenesten

§ 4-6 Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester
Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor
sitt ansvarsområde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bygge opp og formidle kompetanse
Overvåke og formidle behandlingsresultater
Delta i forskning og etablering av forskernettverk
Bidra i relevant undervisning
Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre
tjenesteytere og brukere
Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
Etablere faglige referansegrupper
Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

Fra venstre: Kristin Ørstavik, Irene Lund og Karin E. Rønningen leder NMK-samarbeidet.

og andre tjenesteytere. Men hva menes
med kompetansetjenestetilbud?
Alle nasjonale kompetansetjenester er
underlagt en lov og forskrift som sier noe
om hva som forventes av oss. (se faktaboks)
NKSD har en 5 års strategi, der de tre
strategiske områdene for perioden 2017
-2021 er: Kompetansebygging, Kunnskapsspredning og Likeverdig tilbud.
Alle enheter må samarbeide
Hvis vi skal lykkes i arbeidet, er vi nødt
til å samarbeide. Samarbeidsavtalen trekker opp noen linjer om hvilke ansvarsområder vi ivaretar i fellesskap, og hvilke
som enkelte enheter tar større ansvar for
enn andre. Vi har ulike faglige profiler, og
hensikten med NMK-samarbeidet er at
vi skal gjøre hverandre bedre gjennom å
nyte godt av hverandres spisskompetanse.
Barnefeltet
EMAN har stor kompetanse innen barnefeltet, og har derfor et spesielt ansvar
for standarden på utredning og behandling av barn med medfødte nevromuskulære tilstander. EMAN ved ansvarlig for
barnefeltet samarbeider nært med barnenevrologer og barnehabiliteringsteam
i hele landet. Det gjøres også utreiser ved
barnenevrolog og barnefysioterapeut
for å bistå i diagnostikk og gi råd om
oppfølging.

Forskningsarbeid
EMAN har stor aktivitet knyttet til forskning både på barne- og voksenfeltet. Det
er for tiden to pågående doktorgradsprosjekter på henholdsvis Duchenne
muskeldystrofi og Dystrofia myotonica.
Det er i tillegg flere mindre studier, samt
søknader inne på to nye doktorgradsprosjekter med tilknytning til EMAN.
Frambu har arrangert kurs for våre brukere i mange år, og bygd mye spesialkompetanse gjennom møter med personer
med diagnoser og pårørende. Mange
foreldre og familier forteller at Frambuopphold har vært avgjørende på mange
måter i livet deres. Frambu har utnyttet
sin spesialkompetanse til forskning på
søsken i familier med barn med sjeldne
diagnoser.
I 2018 har NMK fått midler til to prosjekter som vi håper kan gi ny viten om Limb
Girdle Muskeldystrofi type 2i. Forskning
ved NMK har hittil vært knyttet til diagnostisk utredning og nærmest grunnforskning i molekylærgenetikk, mens vi
nå håper å få til klinisk forskning som
kan være interessant også for det internasjonale miljøet.
Vi i NMK-samarbeidet er svært takknemlig for at brukere og pårørende stiller
opp i disse prosjektene og gir av sin tid
og kunnskap.
Å lære av dem som har «skoene på»
Hvis man skal bli «god på sjeldne
diagnoser», forutsetter det at man har

møtt noen pasienter selv. Utfordringen
for fastleger, fysioterapeuter og spesialister i nevrologi og spesialister i barnesykdommer er at de kanskje aldri har
møtt noen med aktuell diagnose før de
plutselig møter en. Derfor skal vi kunne
drive veiledning slik at personer med
en sjelden diagnose kan få riktig og god
behandling i nærheten av eget hjemsted.
Også når forskning skal planlegges, er
det nødvendig å lytte til dem som har
personlig erfaring med hva det innebærer
å leve med en spesiell tilstand. Brukermedvirkning er en nødvendighet for å få
forskning som samfunnet og de det angår
har bruk for.
Muskelregisteret – et nasjonalt
register
For ti år siden kunne NMK åpne Norsk
register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. NMK-samarbeidet spiller en viktig rolle for Muskelregisteret, og Muskelregisteret kan levere data
som på sikt kan brukes i forskning ved
enhetene i NMK-samarbeidet. Dette kan
du lese mer om i en egen artikkel lenger
foran i bladet.

Ta kontakt med oss:
Nevromuskulært kompetansesenter
(NMK): Irene Lund
www.unn.no/nmk
Frambu kompetansesenter for
sjeldne diagnoser:
Karin E. Rønningen
www.frambu.no
Enhet for medfødte og arvelige
nevromuskulære tilstander (EMAN):
Kristin Ørstavik
https://oslo-universitetssykehus.
no/eman
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FORSKNING

Helse Vest
forskningspris til
Nils Erik Gilhus
Nils Erik Gilhus har fått Helse Vest forskningspris
for 2017. Det er det mange gode grunner til.

S

tor forskningsinnsats gjennom
mange år:
Gilhus har mer enn 30 års erfaring
med forskning. Han både disputerte og
ble spesialist i nevrologi i 1984. Fra han
gikk inn i det nevrologiske fagfeltet har
det vært en jevn og stor aktivitet dokumentert i form av originale publikasjoner
i hovedsak utgått fra miljøet ved Haukeland Universitetssykehus/ UiB. I tillegg
har han hatt laget oversiktsartikler for
formidlingsformål og vært ressursperson for pasient-organisasjoner. Metodologisk har hans forskning kombinert
helseregistre, biomarkører og klinikk.
Det er etablert egne laboratoriefasiliteter
og metoder for nevroimmunologiske
undersøkelser. Han er nå leder for to
forskningsgrupper – Bergen Myasthenia
Gravis Research Group og Bergen Epilepsy Research Group. Forskningsmiljøet
rundt Gilhus har vært et viktig miljø for
doktorgradsutdanning i nevrologi i vid
forstand.
Stor innsats for pasienter med
sykdommen myasthenia gravis:
Gilhus har gjennom mange års dedikert
forskningsarbeid bidratt sterkt til at det
er retningslinjer som har internasjonal
aksept for diagnostikk og behandling
av denne sykdommen. Dette er svært
viktig – ikke bare for pasienter i Helse
Vest – men for alle som rammes av denne
kroniske autoimmune sykdommen. I begrunnelsen for nominering av Gilhus til
prisen står det ”Forskningen har klargjort
grunnleggende og vesentlige aspekter ved
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7 ting ...

... folk bør slutte med når de
møter funksjonshemmede:
1: Ikke kall meg ”modig” eller ”inspirerende” (bare fordi jeg er ute og
handler på egen hånd)
2: Ikke snakk baby-språk til meg
(fordi du har oppdaget at jeg bruker
høreapparat)
3: Ikke spør meg hvilke funksjonsnedsettelser jeg har (når det eneste
du trenger å vite er hva jeg trenger å
få tilrettelagt)
4: Ikke anta at alle funksjonshemmede
ser like ut (og at alle funksjonsnedsettelser synes utenpå)
5: Ikke hjelp meg uten å spørre meg først
(for det er nedlatende, frustrerende og

”

noen ganger direkte pinlig)
6: Ikke gi meg upassende helseråd
(særlig ikke om å komme i kirken din
for å bli helbredet)
7: Ikke anta at min funksjonsnedsettelse definerer meg som person (når
det egentlig bare handler om noen
praktiske logistikkproblemer som jeg
må kompensere for)

Vil du skyte
for Norge?
N

orges Skytterforbund satser på
funksjonshemmede utøvere og går
nå ut og søker kontakt med alle paraskyttere som ønsker å kjempe om plass på det
norske landslaget for å delta i internasjonale konkurranser. Disse skytterne
kan bli invitert til samlinger og vil motta
informasjon om hva som kreves på toppidrettsnivå i paraskyting. Vil du skyte for
Norge, kan du ta kontakt med sportssjef
Tor Ida Aune på tori@skyting.no
Kilde: Handikapnytt

Lista er utarbeidet av den engelske avisa
The Guardian, som har spurt sju britiske
funksjonshemmede om hva som irriterer
dem mest i møte med andre mennesker.
Kilde: Handikapnytt

Hvis folk lærer seg å oppføre seg naturlig
rundt oss rullestolbrukere, er mye gjort 		
Øystein Christie (21) i et innlegg i Aftenposten

En tur i skiløypa, klar og
deilig luft, iskrystaller og
kulde – det er det som skal til
for å få kropp og hode klart
for en krevende hverdag.
Uten personlig assistanse
ville dette ikke vært mulig!

forekomst og komplikasjoner for myasthenia gravis, og medvirket til ny og spesifikk behandling for syv undergrupper
av sykdommen. Behandlingen omfatter
medikamenter, kirurgi og trening. Acetylcholinreseptor, titin og ryanodinreseptoranstistoff har blitt detektert og utviklet
som sentrale biomarkører for diagnostikk
og behandlingsrespons.” For pasienter
med kronisk sykdom er optimalisering av
diagnostikk og behandling alfa og omega,
det er nøkkelen til økt livskvalitet og
forlengede leveutsikter.
De siste års innsats:
Gilhus har vært svært forskningsaktiv i
en årrekke ved siden av klinisk stilling og

i perioder tunge administrative plikter
og tillitsverv. Komiteen vil likevel spesielt
understreke hans unike innsats de siste
årene slik den kommer til uttrykk ved
omfattende publisering i de siste 2 år, ved
de siste års oppbygging av forskningsmiljøet Bergen Epilepsy Research Group
og i tillegg hans innsats for oppbygging
av en større registerbasert studie på
temaet antiepileptiske medikamenter og
teratogenitet, som nå har mottatt en stor
bevilgning fra NordForsk.
Konklusjon:
Nils Erik Gilhus er uten tvil en svært
verdig kandidat til Helse Vest forskningspris 2017.

Ulobas BPA handler om at
det er du som bestemmer
hvem som skal assistere deg,
hva assistansen skal gjøre,
hvor og når assistansen skal
finne sted.
Ta kontakt med oss på
telefon: 32 20 59 10 så
hjelper vi deg videre!
For mer informasjon se våre
nettsider: www.uloba.no

Sonja Tobiassen vil ha flere med på landslaget.
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FORSKNING

Hostemaskin for
barn og unge med
nevromuskulære
sykdommer
Tekst: Brit Hov, spesialfysioterapeut, Barnemedisinsk avdeling,
Oslo universitetssykehus HF

Bakgrunn:
Nevromuskulær sykdom (NMD)
hos barn er sjeldent, men tilstandene
kan være alvorlige og livstruende. Svake
pustemuskler gir nedsatt hosteevne og
økt risiko for luftveisinfeksjoner. Lungekomplikasjoner er hyppigste årsak til
innleggelser. Hostestøtte med ”hostemaskin” som kan utføres hjemme, har vist
å øke hosteevnen, og er en strategi for å
forebygge og behandle luftveisinfeksjoner
og forhindre sykehusinnleggelser. I internasjonale retningslinjer er hostemaskin i
økende grad anbefalt, men innstillinger
og bruk på barn varierer og det er lite
forskning. Det er behov for økt kunnskap
om hvilke innstillinger på hostemaskinen
som tar hensyn til barns alder og lungefunksjon og er mest effektiv for barn med
NMD.
Målsetning:
Prosjektet skal bidra til å øke kvaliteten på behandlingen med mekanisk
hostestøtte for barn med NMD og svak
hoste. Problemstillingen er todelt: Vi
skal, for å få en oversikt, først beskrive
forekomst og bruk av behandling i dag.
Videre skal vi teste ulike innstillinger på
hostemaskinen på en lungesimulator som
simulerer et barn med NMD i god fase og
ved luftveisinfeksjon. Disse delene omtales i denne rapporten. I neste fase med
planlagt oppstart i januar 2019 vil vi, i en
26
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klinisk studie, undersøke om barnas lungefunksjon og hosteevne endres ved luftveisinfeksjoner. Videre vil vi gjennomføre
testing av de mest effektive innstillingene
fra lungesimulatoren på barn med NMD
i stabil fase og ved luftveisinfeksjoner for
å se hvilke innstillinger som øker hosteevnen mest og hvorvidt innstillinger bør
endres ved luftveisinfeksjoner.
Framdrift:
I forekomststudien har vi fått informasjon fra alle 18 behandlingshjelpemiddelsentraler i Norge om barn og
unge under 18 år fra hele Norge som
har fått utlevert en hostemaskin. For at
bare barn med nevromuskulær sykdom
skulle få invitasjon, ble denne informasjonen koblet med informasjon fra Norsk
Pasientregister (NPR). Invitasjonene til
deltagerne var planlagt utsendt i vår, men
på grunn av forsinkelser ble ikke disse
sendt før januar. Sammen med invitasjonen til å delta lå det, for dem over 7 år,
to spørreskjema og et spørsmål om å lese
av innstillinger på datakortet på hostemaskinen. Vi henter også informasjon
fra det nasjonale registeret for langtids
mekanisk ventilasjonsstøtte på dem som
også har mottatt maskin til pustestøtte.
Opplysningene vi bruker blir selvsagt
behandlet slik at personene ikke trenger å
være redde for at vi skal knytte svar eller
opplysninger til hvert enkelt barn.

Resultatene fra den europeiske undersøkelsen ble presentert av Brit Hov på ERS i Milano i september.

Til simulatorstudien trengte vi å vite hvilke innstillinger på hostemaskinen som
er i bruk. Vi samlet derfor innstillingene
til 240 barn på fire måneder til 18 år fra
10 ekspertsentra i 7 europeiske land. 49
% hadde SMA eller SMARD, 24% hadde
ulike myopatier eller dystrofier og 22%
hadde Duchenne muskeldystrofi. Vi fant
ut at det var stor variasjon i innstillingene
som ble brukt, noe som underbygger at
det er behov for mer forskning. Resultatene fra denne undersøkelsen er publisert
i Pediatric Respiratory Reviews(1) og er nå
tilgjengelig for alle.
Datainnsamlingen med testing av til
sammen 120 ulike kombinasjoner av innstillinger for inn- og utpust tid og trykk
er fullført og vi jobber med å analysere
dataene for å finne ut hvor høye trykk og
hvor lang tid vi trenger for å få til en god
innpust og en god luftstrøm på utpusten
ved en hoste. Resultatene herfra vil danne
grunnlaget for den kliniske studien hvor
vi vil invitere barn med nevromuskluær
sykdom til å teste ulike innstillinger
på hostemaskinen for å finne den mest
effektive innstillingen for akkurat dem.
Dette vil skje i forbindelse med rutinekontroller på sykehusene hvor barna
følges. Mer om dette håper vi å kunne
fortelle mer om i et senere nummer av
Muskelnytt.

Finansiering:
Så langt er prosjektet finansiert av
Forskningsfondet om Nevromuskulære
sykdommer, Erik Allums legat og Nasjonal kompetansetjeneste for Hjemmerespiratorbehandling. Prosjektet er planlagt
som et doktorgradsprosjekt, men har så
langt ikke fått finansiering videre. Hovedveileder er Dr/PhD Vegard Hovland og
biveiledere er fysioterapeut/ PhD Michel
Toussaint fra Belgia og Tiina Andersen.
Det er under etablering en referansegruppe hvor Laila Bakke er representant
for FFM, og vi ønsker også en forelder eller en ungdom i gruppa. Alle barn under
18 år som har en nevromuskulær sykdom
og hadde hostemaskin før 1.4.2017 skal
ha fått invitasjon til å delta. Takk for at
dere i en travel hverdag tar dere tid til
å svare. Har dere mot formodning ikke
mottatt henvendelsen eller vil vite mer
om prosjektet?
Ta kontakt med brit.hov@ous-hf.no
1. Hov, B., Andersen, T., Hovland, V., Toussaint,
M. The clinical use of mechanical insufflationexsufflation in children with neuromuscular
disorders in Europe (2017).

Rapport fra prosjekt som er
støttet av Forskningsfondet for
nevromuskulære sykdommer
og Erik Allums legat.

I simulatorstudien brukes en simulator til å teste mange ulike kombinasjoner av innstillinger
på hostemaskinen.
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en norskbygde sightseeingbåten
Vision of Fjords er belønnet med
innovasjonsprisen for universell utforming, som deles ut av Design og arkitektur Norge, DOGA. Verftet Brødrene Aa
og oppdragsgiveren The Fjords tenkte
nytt da de skulle bygge en ny turistbåt.
Utvendige ramper lar passasjerene bevege
seg trinnfritt mellom dekkene. Motoren
er en hybrid som reduserer utslipp og
løser et økende støyproblem. Båten betjener strekningen Flåm-Gudvangen, og
verdensarvområdet Nærøyfjorden inngår
i ruten. Vision of Fjords vant hovedprisen
i konkurranse med netthandelen Kolonial.no, Aftenposten Junior, nettsiden og
mobilappen til Finn.no, Solvik Camping,
Hamaren aktivitetspark og FeltRoll.
Kilde: Handikapnytt

Foto: VisitFlåm

Ærespris til
Sunnaas

S

unnaas sykehus er tildelt Æresprisen
til Landsforeningen for Hjerte- og
Lungesyke (LHL). Formålet med æresprisen er å gi en påskjønnelse, honnør
og takk til den eller de som har gjort en
ekstraordinær og svært betydningsfull
innsats til beste for folks helse og livskvalitet og for pasienters livssituasjon.
Kilde: Handikapnytt

Støtte for å slå lens

Heis-seier

I Japan er selv toalettet en opplevelse. Urinalene har håndtak for
deg som trenger litt ekstra støtte.

I

O

ppvarmede seter, spyling foran
og bak – og egen rumpeføner. De
fleste som har vært i Japan legger merke
til toalettene. Det begynner å hjelpe på
tilgjengeligheten, også. Så sent som i
2000 risikerte du å måtte ha noen til å
bære deg hvis du skulle reise med tog.
Hoteller med rom som var tilgjengelige
for rullestol, var ukjent. Nå derimot, er
det meste tilgjengelig, ifølge nettsiden
Accessible Japan. På offentlige toaletter

”

Folk kan bli syke av å få brev som gjør at de
føler seg mistenkeliggjort

I

fjor ble den nye felles likestillings- og
diskrimineringsloven endelig vedtatt,
etter mange protester og flere høringsrunder. Den nye loven erstatter hele fire
lover: Likestillingsloven, Diskrimineringsloven om etnisitet, Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven og Diskrimineringsloven om seksuell orientering.
I den nye loven kom blant annet redegjørelsesplikten på plass igjen, etter at den
var fjernet i regjeringens opprinnelige
forslag. Den pålegger arbeidsgivere å rapportere hva virksomheten gjør på likestil-

SANOFI-AVENTIS NORGE AS
Prof. Kohtsvei 5-17, 1366 Lysaker. Telefon: 67 10 71 00. www.sanofi.no
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Sunniva Gylver om Navbrev etter sin trafikkulykke

Sterkere diskrimineringslov

Sanofi Genzyme støtter
forskning innenfor
sjeldne diagnoser som
Pompe sykdom
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er det stort sett alltid en egen plass for
bevegelseshemmede, enten i et eget rom
eller kombinert med stellerom. Men i
tillegg altså: Urinaler for deg som trenger
ekstra støtte. Hvis du klarer å stå, men
har behov for litt hjelp for å stå støtt, er
det håndtak rundt minst én av urinalene
på de fleste, større offentlige herretoaletter. Noen steder er en av vaskene også
utstyrt med ekstra grep.
Kilde: Handikapnytt

lingsområdet. Loven får nå virkeområde
også i privatlivet. Det er fortsatt flere
svakheter i den nye loven. Uforholdsmessig byrde-begrepet ligger fortsatt til
grunn. Det betyr blant annet at man kan
fortsette å utestenge dersom det er for
dyrt å skape tilgjengelighet. Lik tilgang til
varer og tjenester er fortsatt ikke tatt inn
i loven. Det er heller ikke FN-konvensjonen om rettighetene til personer med
nedsatt funksjonsevne.
Kilde: Handikapnytt

GZNO.MYOZ.17.10.0133

Fjord-visjon
D
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lang tid har Frode Heggelund kjempet
for evakueringsheis ved Aurora kino i
Tromsø. Så lenge det ikke er evakueringsheis i bygningen, må Frode og andre
rullestolbrukere ha med seg to ledsagere
på kino. Det er fordi man må bli løftet
ut rømningsveier om det skulle bryte ut
brann. Et kinobesøk krever dermed mye
planlegging, i tillegg til at det spiser mye
av nødvendige assistansetimer.
Helt siden 2009 har kommunen jobbet
med å finne bedre evakueringsløsninger for bevegelseshemmede som vil
på kino. Ifølge Nordlys skal saken nå
opp i formannskapet. Planen er å få en
evakueringsheis klar i løpet av 2018.
Frode Heggelund har tidligere aksjonert
for å sette fart på kommunens planer. Nå
har han håp om at heisen blir en realitet. –Det vil bety enormt mye for meg
og mange andre, sier 29-åringen til avisa
Nordlys.
Kilde: Handikapnytt

Husk
Landsmøte i
FFM
1. - 3. juni på
Gardermoen!

”

Funksjonshemma
er en mangfoldig kategori, og det eneste vi har
felles er erfaringen av å bli
diskriminert

Berit Vegheim
Stopp Diskrimineringen

Satser på
hjemlevering

K

olonial.no presenterer seg som
Norges største matbutikk på nett.
Konseptet går ut på at du fra en nettside
eller en app bestiller de dagligvarene du
trenger, og får varene levert hjem til deg.
Gründer og markedssjef Mats André
Kristiansen i Kolonial.no sier at funksjonshemmede kan være et viktig marked
for nettbutikker med hjemlevering. –Ja,
vi ønsker å være et produkt for alle, sier
han.
Kilde: Handikapnytt

Aleris BPA

– frihet til å leve ditt liv!
Med mer enn 10 års erfaring fra alle aspekter av
BPA-ordningen, skreddersyr vi løsninger som er
tilpasset deg, dine ønsker og ditt behov.
Som kunde får du god opplæring i det å være arbeidsleder, og møter en fleksibel og serviceinnstilt BPAleverandør som støtter deg hele veien.
Hørt rykter om vår tilgjengelighetsgaranti? Vi kan gi deg
veiledning på telefon 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Velkommen til en uforpliktende BPA-prat med oss!
bpa@aleris.no • 974 80 800
aleris.no/bpa
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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.

FORENINGSINFO
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.

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

Gi en gave!
Vi er takknemlige for
alle gaver til FFM og
Forskningsfondet.

Styremedlem:
Annie Aune
Tlf.: 900 61 651
E-post: annieo@online.no

Gaver til FFM
Gaver til foreningen er
kjærkomne bidrag til
arbeidet vårt.

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.
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Medlemskategorier (2018):
• Hovedmedlem kr 350,• Studenter/institusjonsbeboere halv pris
• Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr 50,• Støttemedlem kr 375,• Abonnement kr 400,-

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.

Styremedlem:
Ingeleiv Haugen
Tlf: 901 67 626
E-post:
ingeleiv_haugen@yahoo.no

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.
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Foreningen får:
• Økonomisk støtte
• Økt gjennomslagskraft overfor myndigheter,
næringsliv og samfunnet forøvrig.
• Økt gjennomslagskraft i forhold
til helsevesen og offentlige instanser.
• Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

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

Likepersonsutvalget

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

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.

Sentralstyret

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
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

FFM i Agder
Syvert Skagestad
Marviksveien 36
4631 Kristiansand
Tlf.: 38 04 81 96
E-post: 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
Lillian Hoff Henriksen
9143 Skibotn
Tlf.: 919 91 044
E-post:
troms-finnmark@ffm.no
FFM i Trøndelag
Guro Skjetne
Gamle Kongevei 20A
7604 Levanger
Tlf.: 992 47 796
E-post: lederffmt@gmail.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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REHABILITERINGSTILBUD FOR MUSKELSYKE
GRUPPEOPPHOLD FOR MUSKELSYKE
Målgruppen er for de over 18 år som er motivert til å bidra til egen
rehabilitering.
Rehabiliteringsoppholdet varer i 3 uker. Det legges opp til trening som hver
enkelt klarer ut fra sine egne forutsetninger.
Man gjennomfører funksjonsvurdering og fastsettelse av mål og tiltak.
Tverrfaglig team - i samarbeid med den enkelte pasient - setter opp en
individuell rehabiliteringsplan. Utgangspunktet er pasientens egendefinerte
mål for å få et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
Målsetningen er:
• Mestring og å bedre/vedlikeholde funksjonen eller forsinke progresjonen.
• Mestring av egen sykdom.
• Kartlegge og evt. bidra til bedre oppfølging av hjemmesituasjon.
• Innlæring av egentreningsprogram.
• Økt deltagelse i aktiviteter og sosialt, og eventuelt arbeid.

REHABILITERING BARN OG UNGDOM
Målgruppen er barn og ungdom (4-18 år) med behov for habilitering /
rehabilitering.
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.
Mål:
• Forbedre eller vedlikeholde funksjon, herunder ADLfunksjon, gangfunksjon,
balanse, finmotorisk funksjon, koordinasjon, kommunikasjon og sosial
stimulering.
• Gi mestringsopplevelser i forhold til fysisk aktivitet.
• Stimulere til økt mestring i hverdagen.
• Mestring av egen sykdom.
Ledsager er påkrevd for pasienter barn og ungdom, og vil dele rom med
pasienten under oppholdet.
Det tilrettelegges for skoleundervisning.

HENVISNING TIL OPPHOLD
Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til tilbudet. Søknaden
sendes til vurderingsenhetet ved din lokale helseregion.

INFORMASJON PÅ NETTSIDEN
Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon,
se nettsiden: www.kurbadet.no

