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Kjære lesere!

M

ange av oss har hatt en varm sommer. Jeg syns det lettvint og greit
med lite klær på kroppen. Når det er varmt i skyggen og varmt i
vinden, slapper jeg godt av. Håper du også har hatt det fint.

Aktiv uke for familier var på Musholm i Danmark i august. Det ble ei flott uke.
Der ble det nesten for varmt. Mangel på kjøling i møterom og soverom gjorde at
det ble vanskelig å konsentrere seg og vanskelig å sove. Men, det var nydelig ved
stranda, flotte solnedganger og akkurat passe varme kvelder. Det blir varmt og
godt inni oss også når det fortelles om gode opplevelser og gilde bekjentskaper.
Takk til dere som arrangerte og alle som var med!
Prosjekt «Hysj, han trenger ikke å vite» ble presentert på Aktiv uke. Takk for at
dere fortalte om drømmer, hva dere liker å gjøre og hva dere ikke liker. Det var
gode innspill til hvordan vi skal jobbe videre med prosjektet resten av året.
I oktober inviterer Likepersonsutvalget til likepersonskurs. FFM har behov for
flere likepersoner nå som reglene fra det offentlige krever at en registrert likeperson må lede samlingen for å få poeng for aktiviteten. Godt å se at mange
allerede har meldt seg på nå i august. Jeg ser fram til å lære nytt og dele erfaringer.
Vi trenger medlemmer med ulike diagnoser og i ulike livssituasjoner. Vi trenger
pårørende og søsken. Det er nødvendig med plass til forskjeller. Da kan vi nå
mange og langt.
«Min kropp, mine grenser – grensesetting knyttet til bevegelseshemming og
assistansebehov» er et prosjekt i FFM. I desember inviteres ungdom til samling
om dette temaet. Samtidig feirer FFMU sitt 20 årsjubileum. Det ser ut til å bli ei
helg med grensesetting og kanskje grensesprenging.
I skrivende stund er vi flere som er involvert i å ferdigstille prosjektsøknader til
ExtraStiftelsen. Vi håper å få gjennomslag, men det er vanskelig. Har du en idé til
noe som kanskje kan bli et prosjekt? Si fra! Bli gjerne med! Vi trenger forskjellige
mennesker med forskjellige ideer!

Telefon: 411 90 702
Telefontid:
Mandag-fredag 9–15
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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Foto: Torstein Fornes

Herlig, aktiv sommeruke på Musholm
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– DE SOSIALE AKTIVITETENE
ER HELT AVGJØRENDE!
Heidi Gulbrandsen setter fellesskapet i foreningen aller høyest.

VALGTE TRAPPEASSISTENT I
18 STEDET
FOR TRAPPEHEIS
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EN VIKTIG MØTEPLASS FOR
FAGFOLK OG BRUKERE
Fagkonferansen i Tromsø er
årets viktigste faglige treffsted.

KJØRER BIL MED
22 VIBEKE
SYKKELSTYRE OG JOYSTICK

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

LIKER VARMEN – ANDRE
25 NOEN
TÅLER DEN DÅRLIG ...

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

VIL VÆRE MED
11 REGINE
VENNENE SINE UT PÅ BYEN

Problemet er bare hvordan hun
skal komme seg inn og på do ...

Andrea vil bruke føttene sine så
mye hun kan. Også i trappene ...

Det ble mye sveiv og sving i starten, men nå går bilen som ei kule.

Hva gjør du når varmen tar deg?
Tone presenterer smarte løsninger.

Forsidebilde: Aktiv uke i Danmark
Foto: Privat
Annonser:
Hel side kr 6 000,Halv side kr 4 500,Kvart side kr 3 500,-

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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SOMMERLEIR
Foto: Colourbox

En herlig,

aktiv uke!
På sommerleirene på Musholm fokuserer vi på mulighetene for å ha fin
ferie med hele familien. Her er egnede ferieleiligheter, fantastisk natur lett
tilgjengelig og spennende aktivitetstilbud.

D

Tekst: Lise Bakke
FOTO:  PRIVATE
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Foto: Colourbox

et var mange påmeldte til
årets leir, og en viktig brikke
for en suksessfull leir er
assistentene som bidrar til
gjennomføring av planlagte aktiviteter.
Etter nøye utvelgelse sto vi igjen med 6
kandidater som fikk tilbud om jobben, og
alle takket ja!
Strålende, små ansikter
Mandag 30. juli, etter en lang tid med
planlegging sto vi klare for å ta i mot
årets 80 deltakere. Spente og forventningsfulle store og små kom trillende
inn inngangen på Musholm. I løpet av
noen timer var barna i full gang med å bli
kjent. Strålende små ansikter kom lett i
kontakt med hverandre, og før velkomstmiddagen var det full lek i hagen. Flere
avsluttet kvelden med et kveldsbad før vi
fant sengene.

Spennende aktiviteter
Første leirdag var det kurs for voksne og
aktiviteter i gymsal for barn og ungdommer. Stig Morten Skjæran fra Frosta
fortalte om livet som far, kjæreste, sønn,
svømmer og yrkesutøver. Han delte fra
opp- og nedturer, og det var både latter
og tårer under foredraget. I gymsalen var
det full fres med klatring, tumlelandskap
og zip-line. Mange trakk til hobbyverkstedet, der Lene hadde full kontroll. Hun
hadde hjelp av Torstein Fornes, som
hadde med seg Lego til å lage smykker av.
Hobbyverksted er populært for store og
små, og her kan alle delta. Det er så mye
lettere å sitte sammen når en har noe å
holde fingrene i. Også i år var foamclay
populært, og mange lagde smykker av
lego. På grunn av været utgikk grilling,
og vi fikk servert suppe i restauranten på
Musholm. Å sitte under parasollene i sola
og nyte god mat ga en følelse av å være på
sydligere breddegrader.
Full fart i Legoland
Onsdag var målet Legoland. Assistentene
ble brukt til å kjøre karusell sammen med
dem som ønsker det, hjelpe til med forflytning, eller holde dem som ikke ønsker
å kjøre karuseller eller berg- og dalbaner
med selskap. Det var ikke godt å si hvem
som var ivrigst, og det var ingen tvil om
at assistentene storkoste seg. Man skulle
kanskje tro at de fleste var utslitt etter
en så lang dag, det er derfor lov å velge
bort noen av aktivitetene for å ha energi
til det viktigste. Likevel var det stort
oppmøte på filmkveld for de små og ostog vinkveld for de voksne. Noen av de
eldre barna valgte også å spille spill. De
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voksne benket seg rundt langbord, med
utsikt over havet var det bare helt nydelig
å se på solnedgangen. Kokken kom med
håndlagde, lokale oster, og det ble servert
vin. Torsdag morgen var det mulighet for
yoga, og noen greide å komme seg opp
til Forvandlingshulen. Med fokus på pust
og mage ble det en god økt, både som trening og som avslapning.
Nyttig Hysj-prosjekt
Torsdag ga mulighet for både store og
små i å teste ut elbandy. Selv om de fleste
ikke hadde prøvd elbandy, gikk det ikke
lang tid før noen hadde god kontroll.
Etter denne økten fikk vi vite mer om
«Hysj-prosjektet» Tone skal gjennomføre
i høst. Det ble vist video av Nora som er
med på «Sånn er jeg og sånn er det» på
NRK Super, der hun forteller om hvordan
det er å leve med en muskelsykdom. Etter
gruppene ble det tid og rom for en dukkert. På kvelden var det tid for Slimkurs
med Pernille og Alma. Med linsevann,
barberskum, glitter og farge ble det laget
slim av et bredt spekter av konsistens
og farge. Etterpå samlet vi oss rundt
brettspill. Også i kveld var det besøk på
stranda, godt å avkjøle kroppen etter en
lang og varm dag.
Øl og fjøs og kuskit
Fredag gikk ferden til Tivoli. Også her
var det noen som fikk rom for å bevege
seg ut av komfortsonen og tok sjansen
på heftige berg og dalbaner. Etter Tivoli
møttes mange små til filmkveld, de store
trakk ut på bakketoppen for øl og pølse.
Torstein hadde satt sammen et utvalg av
ulike ølsorter. Det var uenighet om hva

Tar du med familien og
blir med på sommerleiren 2020?
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SOMMERLEIR
som var det beste, men de fleste sortene
fikk bein å gå på. De største diskusjonene
ble det om surølet, som ble beskrevet
som både fjøs og kuskit, men likevel så ut
til å falle i smak hos noen.
Tømte Musholm for is
Lørdag startet med Elbandykamper, og
Tone og Laila valgte å utsette kursgjennomføring for de voksne, da det var et
stort ønske å få delta på kampene. Stort
engasjement fra spillere og heiagjeng,
mange mål og noen selvmål, litt kræsjing
og flytting på både bane og mål. Men
hoi! Laila og Tone er damer med lang
livserfaring og deres historier setter livet i
perspektiv, og foredragene var spennende
og meningsfulle. Kvelden ble avsluttet
med middag og bilder, og det var flott å
mimre over den fine uka. Det nydelige
været var med på å gjøre uka ekstra bra,
med muligheter for bading og mye is.

Kioskens isutsalg var så populært at det
knapt var is igjen da vi forlot Musholm.
Søndag var det triste og trøtte ansikter
som møtte for avskjed. Noen tårer ble
det, og det betyr at uka har betydd noe.
Årets deltakere viste en raushet mot hverandre som var flott å se, og gjorde årets
leir til en av de beste! Vi håper du holder
kontakt med nye venner, og at vi ses i en
annen sammenheng. Takk til flotte deltakere og assistenter for ei herlig uke!

Verdens beste
sommerjobb!
–Jeg har verdens beste sommerjobb, sier André
Sande Maribu. Han var fellesassistent på sommerleir på Musholm i Danmark for tredje gang
denne sommeren.

A

ndré kan ikke få fullrost oppholdet på Musholm. Det var hans
tredje gang som assistent, andre
gang på aktivitetsleir for familier, og
så var han assistent på sommerleir for
voksne i 2014. Han stortrives med sommerjobben.
–Det må oppleves
–Det er mange gode grunner til at jeg
veldig gjerne kommer tilbake neste år
som assistent. Folka i komiteen er helt
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topp, hyggelige og samarbeidsvillige,
jeg har vært heldig med de andre assistentene, og selvsagt må jeg nevne de
fantastiske familiene som deltok i år. Til
sammen er erfaringene mine langt over
det som kan beskrives med ord, det må
oppleves. Musholm som feriesenter må
selvsagt også nevnes, det er tilrettelagt
som i en drøm, sier André.
Allsidige oppgaver
Oppgavene på leiren har vært allsidige.
Det har vært å bistå på utflukter, sørge
for å holde barna i aktivitet, og i år ble
det mye bading på stranda på grunn av
det gode sommerværet. Ellers aktiviseres
barna når de voksne er på kurs, og i tillegg til utearealene har Musholm gymsal
som benyttes flittig. For André passer

det perfekt med fysisk aktivitet, han går
på NTNU i Trondheim der han studerer
for etter hvert å bli lektor i idrett. Han
har dessuten bakgrunn fra arbeid med
funksjonshemmede.
Helt topp samhold
–Jeg må også få trekke frem assistentansvarlig Lise Fornes i komiteen. Hun var
fantastisk, og bidro til maks utbytte for
både deltakere og assistenter. Samholdet mellom assistentene var helt topp, og
turnusordning gjorde at vi også fikk fritid
innimellom, sier André, som opprinnelig er fra Stavanger. Han er klar for nye
oppgaver på leirer i årene som kommer,
og satser på gode gjensyn med barn og
voksne, og assistenter, i årene som kommer.

MIN MENING
I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene snakke rett fra
levra. Denne gang lar vi Heidi Gulbrandsen slippe til.

Fellesskapet er
utrolig viktig!
Tekst: bernt roald nilsen
foto: privat

Heidi Gulbrandsen var 35 år da hun ble medlem i FFM.
Likevel fikk hun være med på leir for de unge. Det ble
starten på et fellesskap som har betydd mye.

D

et å føle seg trygg. Å ikke føle seg
annerledes, men kjenne på aksepten. Jeg glemmer det aldri, jeg var så
glad at jeg gråt. Jeg husker ennå at
vi kjørte ned til Tjøme med rullestol på henger,
alle aktivitetene vi fikk prøve oss på, rappellering, karaoke, bading. Jeg har en stor tommel
opp for de sosiale aktivitetene foreningen sentralt og fylkesforeningene arrangerer, sier Heidi,
som er leder i FFM i Hedmark og Oppland.
Noe å bidra med
Hun bor på Ilseng ved Hamar, ble medlem i
FFM i 2005 etter at hun fikk diagnosen Limb
Girdle året før, og har vært leder av fylkeslaget i
ti år. Og så er Heidi mormor. Hun tvilte faktisk
på at hun hadde noe å bidra med da barnebarn
meldte sin ankomst, men har til de grader fått
erfart at hun har noe å bidra med når hun er
sammen med Emma på tre år. Det samværet
varmer hjertet aller mest, men hun har også
klare meninger om FFMs oppgaver.
Sjef i vårt eget liv
–Jeg tror at et samarbeid med FFO og NHF
kan være av det gode for vår forening, det vil
gi FFM en sterkere stemme i debatten om våre
vilkår og rettigheter. Så er universell utforming
også viktig. Det gjør at vi kan bevege oss fritt
i samfunnet. Det er ikke vi som er problemet,

problemet er hindringene som gjør at vi ikke kan
delta for fullt. Den tredje viktige oppgaven er
BPA, som gir oss en hverdag vi selv kan styre og
gjør oss til sjef i vårt eget liv, sier Heidi.
Forskning og NMK
Hun har flere punkter på lista. Foreningen må
fortsette å støtte forskning, hver eneste krone
som gis til forskningsprosjekter er viktig. Og
det tverrfaglige samarbeid som NMK står for,
må prioriteres. Her er det et enormt potensial
når det gjelder rehabilitering, behandling og
forskning. Sist, men ikke minst, er Heidi
Gulbrandsen opptatt av ungdommen.
Stolt over de unge
–Jeg beundrer de yngre i foreningen vår. På
Landsmøtet så jeg på nært hold hvor sterke og
stolte og ressurssterke de er. Hvordan de vil få
til noe selv om de har funksjonsnedsettelser.
Vi har virkelig noen tøffe, fargerike jenter som
styrer FFMU, det gjør meg stolt å se at vi i FFM
har en slik ungdomsforening. Derfor er det
så viktig at vi legger til rette for at jentene blir
ressurser for FFM når de «går av for aldersgrensen» i FFMU. Vi som har levd noen år, må
sørge for å rekruttere nedenfra kontinuerlig,
sier Heidi, som til slutt passer på å gi Tone Torp,
leder i FFM ros: –Lederen vår er bunnsolid,
fremtiden ser lys ut med henne ved roret.
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FAGKONFERANSEN
Fagkonferansen 2018:

Fagfolk og brukere
hånd i hånd
Tekst og foto:
bernt roald nilsen

Fagkonferansen i Tromsø ble avholdt i glitrende
høstvær første helgen i september. Og brukerne
satte preg på konferansen.

Å

rets konferanse hadde mange
spennende og aktuelle tema å
by på. At brukerkompetansen
nå er en del av kunnskapsgrunnlaget for
fagarbeidet er det ikke lenger tvil om.
Kompetansen vår er helt essensiell for å
utvikle optimale helsetjenester. For første
gang var etikk og teknologisk utvikling
på dagsorden, og ernæring for muskelsyke var også et sentralt tema.
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Konferansen hadde som vanlig en plenumsdag torsdag, og tre paralleller fredag, henholdsvis brukerparallellen, parallell om tverrfaglig rehabilitering og en
faglig parallell om diagnostikk, forskning
og behandling. En herlig bankettmiddag
med underholdning i særklasse bidro
også til at vi dro hjem fra konferansen
fulle av spennende opplevelser, sosiale
impulser og nyttig kunnskap.

FAGKONFERANSEN
Tre unge på konferansen

Givende og slitsomt
–Det er første gang for meg, sier Mulan Friis.
Hun ble spurt av programkomiteen om å holde
innlegg som brukerrepresentant fra Frambu og
FFM under temaet oppfølging ved «usynlige»
nevromuskulære sykdommer på fredag. Mulans
diagnose er SMA. Eller kjendisdiagnosen – som
hun selv kaller den, behandling av SMA har jo
fått svært mye oppmerksomhet i medier det
siste året.

–Å være på Fagkonferansen i to dager er både
givende og slitsomt. Givende selvsagt sosialt
og faglig, men samtidig tøft å møte realitetene
så tett på. Du får på en måte livet ditt midt i
trynet. Allerede på flyet opp møtte jeg fysioterapeuten min fra mange år tilbake, og temaet
dreier seg jo hele tiden om akkurat sykdomssiden av livet, sier Mulan, som var glad for
å få med seg gode råd og tips når det gjelder
ernæring.

Et utvidet perspektiv
Andreas Dybesland Rosenberger satt i
programkomiteen, og ledet parallellen om
tverrfaglig rehabilitering på fredag i tillegg til å
være toastmaster på middagen torsdag kveld.
Andreas er fysioterapeut med master i klinisk
nevrologisk fysioterapi, og tilknyttet NMK i
50% stilling og Fysioterapiseksjonen ved UNN,
fagenhet nevrologi i 50%.
–Det er spennende å møte mange flinke fagfolk

i tillegg til åpenhjertige brukere, det gir meg et
utvidet perspektiv på nevromuskulære sykdommer. Det blir jo ofte til at vi er sammen med
folk i samme fagfelt. Bra at ernæring fikk stor
plass denne gang, fysisk aktivitet og ernæring
går hånd i hånd, uansett om vi er muskelsyke
eller ikke, sier den aktive fysioterapeuten, som
ifølge ryktene står på ski, sykler eller kjører
barnevogn når han ikke er på jobb.

–Bra å bli framsnakka’
Synne Lerhol var på Fagkonferansen for aller
første gang. Synne er generalsekretær i Unge
funksjonshemmede, medlem av Nasjonalt råd
for prioritering i helse- og omsorgstjenesten og
har vært prosjektleder i Unge funksjonshemmede for et prosjekt om sjeldne lidelser. Synne
deltok i panelet på etikkdebatten torsdag, og
syntes det var kjempespennende å oppleve den
faglige innsikten på dette sjeldne fagfeltet på
nært hold. Hun var også opptatt av å fremheve
brukerne.

–Det er veldig bra at brukerorganisasjonen
FFM blir så framsnakka som den er blitt på
denne konferansen. Jeg føler at vi blir tatt på
alvor, og sett på som svært kompetente brukere.
Uten brukere intet fagfelt, vi trenger hverandres
kompetanse, sa Synne, som også var fornøyd
med at etikkdebatten torsdag i stor grad la opp
til spørsmål fra salen etter korte innlegg fra
panelet.
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FAGKONFERANSEN
La om kostholdet:

Øyvinds livsstilendring
Han er talsmann for funksjonshemmede, blogger og selverklært livsnyter.
Han innledet konferansen med å snakke om What goes in - must come out ...

Ø

yvind Hansen fortalte om et prosjekt i
FFMs regi som har fokus på god, sunn
mat, men også tips som kan ufarliggjøre besøk på do. Målet er også å gi bedre
selvfølelse gjennom samhold og mestring.
Her e mæ’ på do
–Vi må snakke om tiss og bæsj, og her e mæ’
på do, sa han og viste frem et bilde av seg
selv på do. –Du kan ta all verdens avføringsmidler, men får du ikke i deg nok væske kan
du glemme forbedring. Det gjelder ikke bare

tarmen, det gjelder hele systemet, og det finnes
flere gode hjelpemidler når du mister kraften i
muskulaturen i tarmen, sa Øyvind.
Har spist seg frisk
Han har lagt om kostholdet, har kuttet ut sukker, og tyr til til fett og protein. Immunforsvaret
er blitt bedre, og Øyvind har spist seg frisk fra
en kronisk tykktarmbetennelse. Prosjektet har
hatt Duchenne-gutter på kurs med opplæring
og matlaging, og en rapport og et par videoer er
også på vei etter hvert.

Opphold på Kurbadet:

Diagnosespesifikk rehab
Ergoterapeut Tone Skou Nilsen fortalte om positive erfaringer fra
diagnosespesifikke rehab-opphold på Kurbadet i Tromsø.

T

one fortalte om diagnosespesifikke grupper på 15-20 personer som får tilbud om
8 timers program daglig, inkl. trening og
undervisning og egentrening. Alle får individuell vurdering ved start og slutt.
Tverrfaglig team
–Vårt tverrfaglige team består av lege, nevrolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom,
psykolog, logoped, nevropsykolog, sykepleier
og ernæringsfysiolog. Målet er mestring og be-

dring eller vedlikehold av funksjonen, og bidra
til bedre oppfølging hjemme.
Individuell plan
Ved ankomst gjøres funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål ved hjelp av tester,
og alle får sin egen rehab-plan. I 2015-18 har
Kurbadet hatt 143 muskelsyke pasienter på slike
opphold. Tilbudene er svært godt mottatt, og
viktige for å lære seg «å leve med sykdommen».

Ernæring på agendaen
Marianne Nordstrøm er ernæringsfysiolog, ansatt på Frambu og EMAN.
Hun har erfaring med å snakke med familier om ernæringsutfordringer.

M

arianne tok for seg ernæringsutfordringene våre på parallellen om
tverrfaglig rehabilitering fredag. Hun
har gjort en studie på ernæringsbehandling av
pasienter med spinal muskelatrofi.
Typiske symptomer
–Symptomer på tygge- og svelgevansker er
at måltider tar lang tid, du unngår mat som
krever tygging og drikker lite. Mat dreier seg
om å handle maten, lage den, dekke bordet og
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ta oppvasken. Da blir spising fort strevsomt, og
vekten går ned. Derfor må man veie seg jevnlig.
Fisk, frukt og grønt
Marianne tok også for seg inntak av Vitamin D
og kalsium, og anbefalingen var enkel: Få i deg
nok fisk, tran og sol. Vitamin C og folat handler
om frukt og grønnsaker. Feil kosthold kan føre
til overvekt, og gir økt risiko for høyt blodtrykk
og diabetes i tillegg til å påvirke evnen til å røre
seg og til å puste.

UNIVERSELL UTFORMING

Må jeg bli hjemme
fordi utestedene ikke er
universelt utformet?
Jeg er Regine Elvevold, 19 år fra Tromsø. For meg er
det viktig å få være med vennene mine ut på byen.

H

vordan skal jeg ha mulighet til
dette når det kun er to utesteder jeg er sikret å faktisk kunne
komme meg på do? Og i det hele tatt
komme inn inngangsdøren?

FOTO:  PRIVAT

2 av 30 tilfredsstiller
Likestillings og diskrimineringsloven
skriver at ”Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter”
(2018, § 1). Dette innebærer at alle bygg
skal være tilrettelagt. Disse kravene er
det få som oppfyller, da bare to av cirka
30 utesteder i Tromsø tilfredsstiller den
nevnte lov. Hvordan skal jeg da kunne
komme meg inn? Og om jeg det hele tatt
kommer inn, kan jeg da gå på do?
Pissoar for menn?
Første gang jeg skulle på do på utestedet
Solid, gikk rullestolen akkurat inn, da jeg
har en smal rullestol. Når jeg så toalettene, lurte jeg på ”Hvordan i helvete
skal jeg klare dette?”. Like etter så jeg et
stort rom, som jeg trodde var toalett for
damer. Det viste seg at det store rommet

var pissoar for menn. Hvorfor i all verden
velger de å utforme toalettene slik?
Utestedene avgjør
Om et år er jeg student, og jeg gleder meg
som de aller fleste andre gjør. Erfaringsmessig snakker de fleste varmt om studentlivet, blant annet å få venner, dra ut
og feste. Dette er noe jeg har gledet meg
til lenge. Helt til da jeg ble 18 år, og fikk
mitt første møte med Tromsøs utesteder.
Når fadderuka kommer, kan jeg i det hele
tatt være med på arrangementer? Dette er
det utestedene som avgjør.
Føler meg hjelpeløs
Hvor vanskelig er det egentlig å lage en
rampe slik at vi kommer oss inn? Det er
ikke vanskelig å få tak i mennesker som
kan gi råd og tiltak for å bedre situasjonen. Jeg er lei av å måtte bæres opp alle
trappene, og føle meg hjelpeløs som et
lite barn. En rampe krever ingen stor
investering – det gjelder bare å se mulighetene.

Foto: Colourbox

MUSKELNYTT nr. 3 – 2018

11

NYTT FRA FFM

Beitostølen for voksne
med muskelsykdom
Tekst og foto:
beitostølen helsesportsenter

BHSS arrangerer i samarbeid med FFM vinteropphold for voksne med muskelsykdom. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til
rehabilitering hos oss.

Målgruppe:
Voksne over 30 år med muskelsykdom. Tilbudet passer for brukere som
fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av
et tilbud tilrettelagt i gruppe.

med fokus på kosthold, aktivitetslære/
treningslære og oppfølging. Dersom
brukeren ikke kan ivareta dagligdagse
aktiviteter som påkledning, personlig
hygiene o.l. selv, kan vedkommende tas
inn sammen med assistent/ledsager. Etter
endt opphold tilbyr vi individuell nettbasert oppfølging, «@ktiv oppfølging».

Periode for opphold:
06.03.19 - 02.04.2019
Søknadsfrist:
Plassene tildeles fortløpende frem til
15. oktober 2018.
Mål og virkemiddel
Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk
aktivitet med medisinsk, pedagogisk og
sosialfaglig veiledning og oppfølging.
Sentralt står brukerens medvirkning og
ansvar for egen rehabiliteringsprosess.
Det overordnede målet med det intensive
rehabiliteringstilbudet for voksne er å
skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø, samt å opprettholde/bedre brukerens funksjonsnivå.
Organisering og innhold
Det intensive, målrettede tilbudet består
av 3-4 aktivitetsøkter daglig over en
periode på fire uker. I tillegg til det
obligatoriske tilbudet på dagtid, legges
til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt
program på ettermiddags- og kveldstid.
Aktivitetene foregår innendørs og utendørs. Tilbudet organiseres hovedsakelig i
gruppe med fokus på aktivitetsutprøving
og ferdighetslæring. Dette suppleres med
individuelle tilbud og spesifikk trening.
Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger, og bygger på det brukeren er
motivert for.
I tillegg til tilpasset fysisk aktivitet,
tilbyr vi veiledning i gruppe/individuelt

Henvisning/søknad
Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt
og Helse Vest. Brukere som hører til
disse helseforetakene, kan søke om re-/

habiliteringsopphold på Beitostølen
Helsesportsenter. BHSS tar unntaksvis
inn pasienter fra Helse Nord gjennom
gjestepasientordning via Helse Sør-Øst.
Brukere mottas etter søknad fra fastlege,
lege i spesialisthelsetjenesten eller andre
med henvisningsrett. For mer informasjon om søknad/henvisning, se
www.bhss.no/henvisningsoeknad
Mer informasjon
Beitostølen Helsesportsenter,
Legekontoret, tlf.: 613 40 800 		
E-post: legekontor@bhss.no

Aktiviteter Østfold i høst
September:

Sommertur og 2 kvelder med stoltrim

Oktober:

Temakveld, bowling og 2 kvelder med stoltrim

November:

Julebord og 2 kvelder med stoltrim
Foto: Colourbox
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Frihet og mestring på tre hjul
I 2014 ble det innført nye regler for aktivitetshjelpemidler for oss over 26 år. Jeg har alltid
vært glad i å være i aktivitet, men fysikken har
satt meg tilbake. Ikke nå lenger.
Tekst: Heidi Gulbrandsen

N

å satser jeg på mer aktivitet. Jeg
fikk en Lepus sykkel fra Quality
Care, egenandel 4000 kr. Den
følelsen av mestring og frihet har jeg ikke
følt på mange år, å kunne sette seg på
sykkelen og sykle dit jeg vil på egenhånd
er ubeskrivelig. Man får aktivisert hjerte,
lunger, ledd og ikke minst hode.
Jeg fant ut at det var noe som het Parastyrkeprøven i forbindelse med den store
styrkeprøven. Etappen Eidsvoll-Oslo,
63 km. Et prosjekt sponset av Coloplast,
Hjelpemiddeleksperten og Prima

Assistanse. Det er mennesker med
forskjellige funksjonsnedsettelser som
starter sammen og sykler denne etappen.
Det var en del utfordringer, bl.a. å
komme på toalett, men med litt kreative
løsninger ordnet det seg. Løpet startet 16.
juni på Eidsvoll. Vi syklet sammen med
de andre i den store styrkeprøven. For en
fantastisk tur, konkurranseinstinktet slo
inn med en gang. Vi brukte cirka 3 timer,
alle 17 deltakerne i gruppa. Vi syklet inn
på Vallhall Arena, det var helt utrolig.
Det har blitt mange mil på sykkelen den-

ne våren, flott å ha et mål. Trodde det var
litt for langt, men vel gjennomført og klar
for neste år. Det har blitt over 200 mil på
sykkel siden høsten 2014, det hadde jeg
aldri trodd om meg selv. Trening er sunt
for kroppen og godt for hjertet.

Tore har fått BPA!

H

usker du saken om Tore Græsdal, som søkte BPA, men fikk
avslag? Tore ga seg ikke, han
kontaktet flere medier, og Muskelnytt
og andre medier fulgte opp saken tett
med intervjuer. Her i Muskelnytt hadde
vi intervju med Tore i nummer 1 nå i år,

og leder Tone Torp i FFM støttet ham i
saken.
Nå har Tore fått innvilget BPA. Rett før
dette nummeret av Muskelnytt gikk i
trykken, fikk han beskjed om at vedtaket
lyder på 25 timer per uke. Det nytter med
andre ord å klage ...

Fagkveld om mental
24 personer fra Buskerud møtte opp for å lytte
trening
Tekst: Gro Wold Kristiansen

H

va er en coach og hva gjør en
coach? De fleste kjenner nok
til coachbegrepet fra idretten.
Idrettsutøvere er flinke til å sette seg mål
og trene hardt for å nå mål. En coach
hjelper til med å trene det mentale på
samme måte som en idrettsutøver trener
det fysiske for å komme til det målet som
er satt. Coach Mette Heimstad ga oss nyttige hjelpetanker med på veien videre.
Hva kan vi bruke coaching til? Vi kan
sette mål. Finne ressurser. Finne mer

og lære – og dele erfaringer med hverandre.
energi og forhindre utbrenthet. Kvitte oss
med fobier. Endre eller rette fokus. Vi ser
ikke verden slik den er, vi ser den slik vi
er. Å kunne se verdi, og snu noe som i
utgangspunktet føles som en ulempe til
en fordel kan være veldig verdifullt.
Det handler om å bli din beste venn. De
fleste av oss snakker ofte negativt og kritisk til oss selv, og hva er årsaken til det?
Jo flere ganger vi hører og oppfatter noe
og jo flere ganger vi gjør, lages det stadig
flere hjernestier som blir som autostrada-

er motorveier. MEN, det går an å lage nye
hjernestier, og ved å trene opp disse lages
NYE motorveier. Øvelse gjør mester, og
bare det å GJØRE gir resultater. Og hva
fokuserer vi på? Har vi øynene åpne, slik
at vi ser de øyeblikkene som er fylt med
hverdagslykke – eller venter vi på store
anledninger eller ferie?
Vi avsluttet kvelden med en matbit,
Synnøves hjemmebakte banankake og
gode samtaler rundt bordene.
MUSKELNYTT nr. 3 – 2018
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Assistert pustehjelp
Duchenne muskeldystrofi er en alvorlig sykdom som
skyldes feil i muskelcellene og fører til gradvis tap av
muskelfunksjon.
Tekst: Sigurd Aarrestad
foto: privat

I

dag har aktiv oppfølging og behandling av
konsekvenser av sykdommen bedret livskvalitet og leveutsikter betydelig til dem
som rammes. Oppfølging og behandling
av svekket pustefunksjon er blant de viktigste
tiltakene.
Respirasjon: vårt pustesystem
• Ventilasjon:
Når du aktivt bruker pustemusklene til å
puste inn transporteres luft til lungene via de
øvre luftveier
• Øvre luftveier:
Muskulatur i de bløte deler av dine øvre luftveier bidrar til at luftveier holdes åpne
• Gassveksling i lungene:
Oksygen fra luften som du puster inn tilføres
blodet og (kulldioksid) CO2 overføres fra
blodet til luften som du puster ut
• Effektiv hoste
krever at du har muskelkraft til dyp innpust
slik at du har nok luft til å hoste med og god
muskelkraft til hostemanøveren
• Søvnens betydning for pusten:
Vi puster alle svakere når vi sover. Viktige
mekanismer er svakere regulering av pust og
mindre aktivitet i musklene som bidrar til
innpust og til å holde øvre luftveier åpne.
Påvirkning av pustefunksjonen
Lungene fungerer normalt ved Duchenne
muskeldystrofi, men pustefunksjonen kan
påvirkes på 3 måter: Underventilering, redusert
hosteevne og søvnapne. Alle med Duchenne
muskeldystrofi vil utvikle underventilering og
redusert hosteevne, mens bare noen utvikler
søvnapne.

Underventilering
Pustemuskulaturen ved Duchenne muskeldystrofi blir svakere og gjør at mindre luft når
lungene. Underventilering oppstår når ventilasjonen er utilstrekkelig i forhold til kroppens
behov og påvises ved at CO2 nivået i blodet er
økt. Skjev rygg, stiv brystkasse og vektøkning
kan bidra til at underventilering oppstår tidligere enn ellers.
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Redusert hosteevne
Redusert muskelkraft ved Duchenne muskeldystrofi svekker evnen til dyp innpust og hoste,
og kan føre til at en ikke får hostet opp slim.
Det kan føre til økt risiko for lungebetennelse
og at luft ikke når frem til deler av lungene fordi
det er slim i luftveiene. Du kan lese mer om
hvordan redusert hostekraft påvises på nettkurset PUST.
Søvnapne – pustestopp under søvn
Svekket muskelkraft kan bidra til at bløte deler
av de øvre luftveiene klapper sammen og en får
kortvarige pustestopp. Kort hake, vektøkning
og stor tunge kan bidra til at en får pustestopp
Symptomer som kan tyde på
underventilering
Tung pust
• Ved aktivitet
• I hvile
• I liggende stilling
Forstyrret søvn
• Trøtthet på dagtid
• Urolig søvn, mareritt
• Hodepine om morgenen
• Oppvåkning med tung pust
• Redusert konsentrasjonsevne
• Hukommelsesproblemer
• Læringsvansker
Andre symptomer
• Hyppige luftveisinfeksjoner
• Appetittløshet
• Vekttap
			
Symptomer ved underventilering
og søvnapne
Symptomer på forstyrret søvn er vanligvis det
en merker først, men det er store forskjeller fra
person til person. Underventilering utvikles
langsomt, og noen ganger merker en det ikke
godt selv. De korte pustestoppene som skjer ved
søvnapne er ikke farlige, men gjør at søvnen
forstyrres og gir liknende plager som ved underventilering.

FORSKNING

ved Duchenne
muskeldystrofi
Diagnostikk
Legespesialisten følger med på utvikling av
symptomer på underventilering og måler
lungefunksjonen. Ved symptomer eller fall i
lungefunksjon til 60 % eller mindre, undersøkes evnen til ventilasjon. Underventilering på
dagtid måles med en blodprøve. Undersøkelse
av ventilasjon under søvn er beskrevet under.
Har en symptomer på pusteforstyrrelse under
søvn og det ikke påvises underventilering, kan
årsaken være søvnapne
Undersøkelse av ventilasjon under søvn
Pulsoksimeter:
Kontinuerlig måling av oksygen
Kan gi mistanke om underventilering
Måling av CO2:
Kontinuerlig måling av CO2
Påviser underventilering
Polygrafi:
Måling av pustemønster
Påvise søvnapne
Polysomnografi:
Måling av søvn og pustemønster
Påvise søvnapne og søvnkvalitet

Behandling
Underventilering og søvnapne behandles vanligvis med maskebasert pustestøtte under søvn.
Målet med behandlingen er å øke overlevelse og
bedre livskvalitet. Når en først har vendt seg til
behandlingen, vil en oppleve å sove bedre, og
symptomene bedres eller blir borte. Det finnes i
dag mange ulike typer masker og maskiner som
tilpasses til den enkelte. Pustestøtte om natten vil for de fleste være tilstrekkelig i flere år.
Senere kan mer avansert maskebehandling eller
puste hjelp via trakeostomi (hull på halsen)
bli aktuelt. Du kan lese mer om pustestøtte på
nettkurset PUST.
Det er en fordel å oppdage underventilering og
søvnapne tidlig i forløpet. Da kan en prøve ut
ulike former for behandling, tilpasse tidspunktet for oppstart i forhold til andre planer og det
er det er lettere å venne seg til behandlingen.
Hvis en har symptomer og underventilering
på- vises på dagtid eller bare under søvn, anbefales behandling med pustestøtte. Hvis en bare
har underventilering under deler av søvnen
uten symptomer, vet en at behandling snart
blir aktuelt, og kan forberede seg på å starte
behandling.
Regelmessig undersøkelse av pustefunksjonen
er viktig ved Duchenne Muskeldystrofi. Selv om
påvirkning av pustefunksjonen er en alvorlig
konsekvens av Duchenne muskeldystrofi, finnes
det gode behandlingsmuligheter og det er i dag
mange unge menn med Duchenne som allerede
har levd med pustestøtte i flere tiår.

Sigurd Aarrestad er overlege ved
lungemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus og tilknyttet Nasjonal
kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling.
I sitt forskningsprosjekt, støttet av
Forskningsfondet for nevromuskulære
sykdommer, undersøker han hvordan de
som behandles med maskebasert pustestøtte best skal følges opp.
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Turist i
eget land

Leders hjørne

Tekst: KINE LYNGÅS
Foto: Privat

Malin F. Pedersen, Leder FFMU

En liten hemmelighet

T

enk at høsten allerede er her! Hvor
ble det av sommeren? Den var her,
og fikk meg til å klage på at det
var for varmt, men allerede nå savner jeg
den. Heldigvis er høsten også en fin og
fargerik tid!
Vi i FFMU-styret har ikke ligget på
latsiden og sløvet i sola hele sommeren.
Nei da! Vi har vært i full gang med litt av
hvert. Samtaler nå og da om hva som skal
gjøres videre, et møte på FFM-kontoret,
og til og med en Aktiv Uke-komité har vi
fått på plass. Vi er en effektiv gjeng!
Og vår nye Aktiv Uke-komité er nå godt
igang med planlegging for neste års eventyr! Jeg skal dele en liten hemmelighet
med dere: Aktiv Uke 2019 blir i Spania!
Nyt høsten, fargene og livet generelt,
og så håper jeg å se flest mulig av dere i
FFMU på fremtidige arrangementer!
Malin F. Pedersen

Foto: Colourbox
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Når jeg drømmer om ferie, er det ofte utlandet
som dukker opp i tankene. Men i år skulle ferien
være i mitt eget land.

J

eg og min venninne (Heidi) har
flere ganger snakket om å dra på
roadtrip ut i verden, før vi begynte
å tenke; hvorfor ikke ta en roadtrip i
Norge? Vi ble ganske raskt enige om at
vi skulle starte med Norge for å få en
myk overgang til "roadtrip-tilværelsen".
Og i fjor var jeg med på Aktiv Uke hvor
jeg ble kjent med Malin etter mange år
uten kontakt. Vi fikk så god kontakt at et
besøk hos henne i Nittedal ble et naturlig mål! Vi skulle på roadtrip fra Nesna i
nord til Nittedal i sør.

Aircondition kaputt
Neste dag gikk kjøreturen forbi Dombås og mot Jotunheimen. En lang, varm
tur, det var denne dagen vi oppdaget at
aircondition i bilen ikke fungerte! Det ble
kjøring med vinduene på fullt gap. Først
stoppet vi på Dombås for en velfortjent
is i varmen. I tillegg kjøpte vi oss mat vi
skulle spise når vi stoppet i Jotunheimen. Vi var ikke så lenge i Dombås før vi
kjørte videre. Da vi kom til Valdres, viste
Heidi oss en rasteplass med fantastisk
utsikt over Jotunheimen.

Til Trondheim først
Heidi, Runa og jeg startet fra Nesna, og
ville bruke anledningen til å se litt av
Norge på veien. Vi valgte å følge E6 til
Otta og ta av mot Valdres, på den måten
fikk vi se Jotunheimen. Det var en mye
lengre vei, men en gylden mulighet å
være turist i eget land. Vi stoppet på fire
plasser i løpet av turen. Først i Trondheim, der vi overnattet, besøkte Tyholttårnet og spiste på Egon.

Glassblåsing på landet
Vi hadde mange ideer og planer om
hva vi skulle gjøre når vi kom til Malin.
Første dag dro vi til FFM-kontoret, der
vi skulle ha et møte med Tollef. Etter
det møtet ble det shopping på Sandvika
storsenter. Man må jo shoppe når man er
på ferie! De neste dagene var vi i Oslo på
sightseeing, på bruktbutikk og handlet
blomsterpotter for Malin, og hjemme hos
Malin. Fordi vi var i området dro vi til

NYTT FRA FFMU
Jevnaker for å besøke foreldrene til Heidi.
Vi besøkte Hadeland Glassverk for å spise
lunsj og blåse glass. En morsom opplevelse! Jeg var i tvil siden jeg har svak pust,
men det gikk overraskende bra fordi det
er utrolig liten styrke i pusten som må til.
Til Gusse på Gjøvik
Siste dag dro vi til Gjøvik for å besøke
Gusse, som dere kjenner fra FFMU og
FFM. Vi spiste middag og dro til Gjøvik
friluftsbad for å kjøpe is og kose oss i
sola. Friluftsbadet i Gjøvik var tilrettelagt
med rampe i vannet for rullestolbrukere.
Asfalt rundt hele vannet ga lett tilgang
til hele området. Etter 5 dager hos Malin
startet bilturen hjem. Vi gledet oss ikke
til 14 timers biltur i 28 varmegrader uten
aircondition, men et lyspunkt var at det
mest sannsynligvis kom til å bli kaldere
jo lenger nord vi kom. Så feil kan du ta! I
Trondheim var det 33 varmegrader! På et
tidspunkt kjørte vi bil i bikini. Alt i alt en
herlig tur, og et siste tips: Sjekk aircondition før du drar på langtur ...

20-årsjubileum!
Tekst: Malin F. Pedersen

Tenk, FFMU er 20 år i år.
Det er eldre enn flere
av medlemmene våre!
I løpet av disse årene
har det skjedd mye.

K

urs og opplevelser har blitt arrangert, minst hundrevis av
gruppesamtaler med erfaringsutvekslinger er gjort og mange kloke ord er
spredt rundt. Men det som nok er både
det største og viktigste vi oppnår i FFMU,
både nå og i tidligere år, er at vi unge
muskelsyke får møte og bli kjent med
andre i samme situasjon. Mange, viktige
vennskap har blitt skapt, og mange skal
skapes i fremtiden.

FFMU er et samlingspunkt for en haug
med livsglade, herlige personer som
kan lyse opp et stort rom med sin gode
humor og sitt humør. Vi er unge, glade
mennesker som fortjener å le til vi griner,
smile til ansiktet gjør vondt og føle at
livet er en lek!
I 20 år har vi hatt det gøy sammen, og
det er også målet vårt for alle årene som
kommer: Gøy, gøy, gøy!
MUSKELNYTT nr. 3 – 2018
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Lar seg ikke
stoppe av nevropati
Tekst og foto:
assistep

Andrea Elisabeth og mannen Tore Andreas bor sammen
i huset de bygde på Nidarvoll i 1984. Her har de holdt til
størsteparten av deres voksne liv. For femten år siden
vurderte de om de skulle kjøpt seg en leilighet, men
bestemte seg for å bli i huset.

E

n dag begynte Andrea å miste følingen.
Når noen tok på foten hennes, kjente hun
det ikke. Det var nevropati. «Å gå opp
trappen ble plutselig veldig vanskelig.» Hun
nærmest hang over gelenderet og dro seg opp.
«Det var et problem. Det ble sånn at du gruet
deg for å gå ned og opp trappen».
Vil bruke føttene
Da ergoterapeuten i kommunen kom for å se
på måter å tilpasse hjemmet på, spurte hun om
det var muligheter for å tilpasse trappen. Det er
mange som skaffer seg trappeheis når det blir
vanskelig å bevege seg, men Andrea Elisabeth
ville ikke ha det. «Jeg vil bruke føttene så mye
jeg kan».
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Holder seg aktiv
Å holde seg aktiv er viktig for henne. Det er
også viktig for å opprettholde gangfunksjonen.
Andrea er med på en treningsgruppe som
møtes 2-3 ganger i uken med fysioterapeuten
for å holde seg aktive. Det er sosialt, trivelig
og verdifullt. Damene trives så godt at de også
møtes en gang i måneden bare for å ha det gøy
sammen.
En varig løsning
Hun hadde lest om trappeassistenten AssiStep,
og spurte om ikke det kunne være noe i stedet
for en trappeheis. Ergoterapeuten ordnet med
at hun fikk prøve det, og hjalp henne å søke om
det via NAV Hjelpemiddelsentralen. Kort tid

etter hadde hun AssiStep hjemme, og har brukt
den i ett år. «Det er så lettvint nå! Og hvis du
hadde fortsatt å henge over det gelenderet er jeg
sikker på at du hadde merket det i skjevbelastninger på rygg etter hvert», skyter Tore Andreas
inn. «Jeg tror at dette er en løsning vi kan ha i
mange, mange år,» sier hun.
Har samme hobby
De har vært gift i 52 år, og har mange gode
minner. Det er likevel viktig å skape nye. Så når

Tore Andreas drar ut på turorientering, finner
de måter hvor Andrea Elisabeth kan bli med.
Selv om nevropatien gjør det vanskelig for henne å gå. Hun drar ut med firehjulingen sin på
skogsveien og så møtes de her og der. Stopper
og venter på hverandre, før de fortsetter. Slik
kan de oppleve naturen sammen. Hun lar ikke
nevropatien stoppe henne. Med hjelpemidler og
tilpasninger for å gjøre hverdagen enklere, blir
alt så mye bedre.

Hva er nevropati?
Nevropati er ikke en sykdom i seg selv, men en samlebetegnelse for sykdommer som oppstår på grunn av skade eller
irritasjoner på perifere nerver. Avhengig av hvilke nerver
som rammes, vil symptomene variere. Man kan oppleve
føleforstyrrelse, brennende eller sviende smerter, skarpe
smerter som kommer støtvis, lammelser, muskelsvinn,
overfølsomhet for berøring eller følelsesløshet dersom
nervetrådene ødelegges helt. Behandlingen vil fokusere
på å avdekke hva som er underliggende årsak og behandle
denne. Dersom den underliggende årsaken kan helbredes, vil vanligvis angrepne nerver komme seg igjen, men
forløpet er ofte langvarig. Mange benytter fysioterapi for å
bevare optimal funksjon, muskelstyrke og lindre smerte og
andre symptomer.

Historien bak AssiStep
I 2012 leste en gjeng studenter på NTNU i Trondheim en
forskningsrapport om hvor mange som faller i trapper
hvert år. Det ble begynnelsen på et gründereventyr. Halvor
Wold, daglig leder i AssiTech AS, pleide å støtte bestemora
si da hun gikk i trappen, men kjente på bekymringen ved
at han ikke alltid kunne være der. «De fleste har vel hatt
besteforeldre som sliter med å gå i trapp, som egentlig bare
trengte litt ekstra sikkerhet og støtte av en hjelpende hånd
for å fortsette å gå trapper trygt». Målsetningen var å lage
et nytt og revolusjonerende ganghjelpemiddel som gjør at
flere kan bli boende i sitt eget hjem så lenge de ønsker. Etter
samarbeid med brukere og helsepersonell, ble resultatet
den prisvinnende trappeassistenten AssiStep.
Les mer på www.assistep.no.

PUST

på engelsk

Nettkurset PUST – for deg som bruker eller
hjelper dem som bruker lang tids mekanisk
ventilasjon – kommer nå på engelsk.

D

et er et internasjonalt behov
for dette kurset, det er unikt i
europeisk sammenheng, sier Eva
Sigrid Braaten, prosjektleder på Helsekompetanse. Pustemaskinene som vises i
kurset er internasjonale, og det er jo også
brukerne og fagmiljøet. Men det er ikke

bare en engelsk versjon som er ny, hele
PUST har blitt pusset opp, både når det
gjelder faginnhold og utforming.
Jørgens historie går videre
Siden PUST ble lansert i 2014, har
Jørgen, en av brukerne vi møter i kurset,

fått trakeostomi. Derfor er det lagt til et
avsnitt om hans erfaringer med dette i
den nye, reviderte utgaven av PUST. –
PUST har også fått universell utforming,
og ikke minst flotte illustrasjoner laget
av overlege Ove Fondenes ved Nasjonal
kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling, som er ansvarlig for det
faglige innholdet. I tillegg til å være fine,
er de ikke knyttet til leverandører og er
dermed mer almene, sier Braaten. I 2015
ble det gjort en omfattende brukerevaluering av PUST, hvor det kom fram at
brukerne var veldig godt fornøyd. – Dette
er et kurs for og med brukerne, som vi er
stolte over å ha fått være med på å lage,
sier Braaten.
MUSKELNYTT nr. 3 – 2018
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KARRIERE I TELENOR

20 år i arbeid og
still going strong
Tekst: Ingrid Ihme
foto: privat

Hvordan ville min karriere sett ut dersom jeg i 1998 ikke
ble oppringt av Ressurssenter for Omsorgstjenester?
De spurte om jeg ville ha «funksjonsassistanse».
Hvem ville da ha trodd at jeg skulle klare å stå
i arbeid i 20 år? Jeg er «still going strong», men
det å ha en progredierende muskelsykdom og
å være i arbeid er krevende. Jeg har en del hjelpemidler, som stadig går i stykker og må fikses.
Jeg mottar kommunale tjenester inkludert BPA.
Etter fylte 40 år har jeg også status som hjertepasient.
I 1998 ble jeg oppringt av Ressurssenter for
Omsorgstjenester (RO). De spurte om jeg
ønsket å få ordningen Funksjonsassistanse.
Funksjonsassistanse? Hva var det? Funksjonsassistanse innvilges av NAV til de som trenger
praktisk assistanse i løpet av arbeidsdagen.
Jeg har alltid hatt høye ambisjoner. Min far
var forbildet. Han jobbet i en kunnskapsbedrift
innenfor oljebransjen, og reiste verden rundt på
møter. En sånn jobb ville jeg også ha.
Men som mange andre unge funksjonshemmede fikk jeg snart en demper på drømmene.
Jeg husker fortsatt den trassige følelsen da
jeg forstod at det ville bli vanskelig å komme
i arbeid. Eller hvor irritert jeg ble på legene
på Rikshospitalet da de sa jeg ikke kunne bli
flyvertinne. Å møte voksenlivet som funksjonshemmet preges dessverre i for stor grad av å se
venner og bekjente klyve gjennom dører med
høye terskler. Heldigvis har funksjonsassistanse
bidratt til å rive ned terskler som ville forhindret meg i få en jobb.
I 1996 fikk jeg begynne i programmet Telenor
Open Mind. Her skulle jeg snart bli sett og hørt,
og etter programmets slutt fikk jeg en lederjobb. Funksjonsassistanse har vært uvurderlig
for at jeg skulle kunne ha en til tider krevende
lederjobb. Ingen dager er like, og det er ikke
alltid en 8-16-hverdag. Jeg har mange møter i
inn og utland, og det innebærer naturligvis mye
reisevirksomhet. Da er det nødvendig å ha en
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assistent som har mulighet til å bli med rundt,
jobbe fleksibelt og kjenner alle mine behov for å
kunne fungere i en hektisk jobbhverdag.
Når du har sittet i et 8 timers langt møte i
Genève, og er for sliten og trett til å kjempe
mot urimeligheter, er det veldig greit å ha en
assistent som tar opp kampen mot systemet når
flyplasspersonalet insisterer på å behandle deg
som «et stykke pakkegods og du blir satt på et
lite venteavlukke til du blir avlevert på flysetet
for videre frakt hjem til Norge». Det hører til
historien at min mangeårige assistent hisset seg
sånn opp over et lite fleksibelt flyplass-system at
hun ble truet med politiet. Da forstår du hvor
viktig funksjonsassistanse er.
For meg har det alltid vært viktig at jeg i mitt
arbeid har vært med på å åpne dører for dem
som kommer etter meg inn i arbeidslivet. Det
har jeg fått mulighet til, ikke bare som direktør
for Telenor Open Mind, men blant annet gjennom min deltakelse i Statens Råd for likestilling
av funksjonshemmede.
Vår erfaring er at risikoen ved å ansette noen
fra «utenforskapet» er lav. Vi kaller det en vinn,
vinn, vinn-situasjon. Deltakerne kommer i
posisjon på arbeidsmarkedet gjennom opparbeidelse av arbeidslivkunnskap og reell
arbeidserfaring. Bedriften får tilgang på kvalifiserte medarbeidere samtidig som mangfoldet
økes, og samfunnet vinner på å få verdiskaping
fra aktive skatteytere.
I 2006 bestemte vi oss for å ta Open Mindprogrammet ut i andre Telenor-land. Det arbeidet har lært meg mye om likheter og forskjeller
i forhold til hvordan funksjonshemmede opplever hverdagen i ulike deler av verden. I 2013 var
jeg i Pakistan for å bistå med opprettelsen av et
Open Mind-program i Telenor Pakistan. Pakistan er et land svært forskjellig fra Norge når det

KARRIERE I TELENOR
gjelder kultur og offentlige velferdsordninger.
Likevel opplevde jeg at funksjonshemmede i
Pakistan ønsker det det samme som funksjonshemmede i Norge; nemlig det å få muligheten
til å kunne forsørge seg selv og sin familie. Den
samme erfaringen har jeg gjort meg på turer til
Sverige, Malaysia, Bulgaria og USA.
Mye har endret seg siden jeg var 25 år og stod
på terskelen til mitt liv som yrkesaktiv. Vi har
fått lovfestet rett på BPA, og Norge har forpliktet seg gjennom internasjonale konvensjoner
til å følge FNs 17 bærekraftmål. Norge har kommet langt i å oppfylle disse målene, men fortsatt
er det en lang vei å gå på en rekke områder.
Man er aldri bedre enn man er på hjemmebane,
og i Norge er vi fortsatt ikke flinke nok til å tilrettelegge for funksjonshemmede i arbeidslivet.
I den sammenheng applauderer jeg Regjeringens initiativ om en #inkluderingsdugnad i
offentlig og privat sektor. Det er alt for mange
mennesker som står utenfor arbeidslivet i dag,
og en stor gruppe er funksjonshemmede. Kanskje flere ville vært i arbeid om de hadde fått en
henvendelse fra RO, slik jeg fikk?

På konsert med gode venner, nyter
god musikk og lidt forfriskende i
glasset - livet er herlig! Uten min
personlige assistent ville ikke dette
vært mulig.
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.
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

Noe av det som for arbeidsgivere er mest
utfordrende med funksjonsassistanseordningen,
er at det offentlige har ønsket at den aktuelle
arbeidsgiver i tillegg har arbeidsgiveransvaret
for funksjonsassistenten. Dermed ansetter de
ikke bare meg, men også assistenten min. Det at
ULOBA nå tilbyr funksjonsassistanse er et gledelig fremskritt. Ved at en tredjepart tar på seg
arbeidsgiveransvaret for funksjonsassistenten,
fjernes nå noe av denne byrden fra den funksjonshemmedes arbeidsgiver. Forhåpentligvis
vil det ikke bare gjøre det lettere for funksjonshemmede å komme i jobb, men også enklere å
motta den hjelpen og støtten du har krav på, og
dermed på sikt holde deg i arbeidslivet. Jeg tror
nøkkelen til samfunnsinkludering av funksjonshemmede ligger i deltakelse i arbeidslivet.
I 1998 var det nok ingen som så for seg at jeg
skulle stå i arbeid i 20 år, eller hvor langt min
karriere skulle nå, eller hvor mange landegrenser den ville ta meg over. Dette ønsker jeg at
flere skal få oppleve, det er det jeg kjemper for
hver dag. For meg er funksjonsassistanse en
nødvendighet, og et uvurderlig hjelpemiddel på
lik linje med min elektriske rullestol.

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

Livet i en rullestolbil
Tekst: Vibeke Aars-Nicolaysen
FOTO: bernt roald nilsen

Min første rullestolbil fikk jeg for 14 år siden.
Overgangen fra en Opel Corsa til Volkswagen
Caravelle var stor, også overgang fra ratt til sykkelstyre montert på joystick. Det ble mye sveiv
og sving den første tiden.

S

ykkelstyringa røyk i en krapp
kurve, og der satt jeg i grøften.
Den store skjelven fikk jeg da jeg
hentet bilen etter at styringen var
reparert. Tanken på hvor dette kunne
ha skjedd fikk satt fart i nervene mine.
Jeg hadde fått streng beskjed om å kjøre
rundt og rundt på Helgelandsmoen før
jeg kjørte ut på veien igjen. Først på vei
ned mot Lunner sentrum klarte jeg å
slappe av.
Valgte Joysteer
Jeg søkte om ny bil, men fikk avslag pga
ikke oppbrukt brukertid. Det var et år
igjen av de tilvalgte 13. Jeg anket, fikk nei
igjen. Anket for 2. gang, fikk nei. Måneden etter søkte jeg om ny bil, og fikk ja.
Det ble gode samtaler på bilsenteret med
utprøving av forskjellige typer styring.
Jeg var ikke så ivrig etter sykkelstyre etter
grøftekjøringen i 15 km i timen. Valget –
og her hadde jeg faktisk et reelt valg – falt
på joystickstyring med brems. For høyre
hånd. Det ble noen runder i hodet med
det å ha hele bilen i én hånd.
En helt ny biltype
Biltypen bestemmer du ikke selv, og det
ble en Mercedes Vito. Styringen ble montert av Etac. Der ble det montert armholdere, den til venstre sitter fast og har
et stag ut med knotter til blink på tuppen,
og så en knapp for viske/vaske, en for
nær- og fjernlys og en for cruisekontroll.
Armholderen til høyre vippes opp når
jeg skal ut av stolen, og vippes ned når
jeg skal kjøre. Der sitter Joysteeren, som
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jeg styrer og bremser med. I og med at
hele bilen sitter i høyre hånd er det ikke
så mye jeg får gjort med den, og har jo da
oppdaget at utrolig mye av bilens utstyr
sitter på høyre side.
Sitter ikke i rullestol
Jeg gasser og bremser med originalpedaler, foruten å bremse på styringen
når foten blir sliten. Jeg flytter over i et
bilsete som skyves bakover og ut til siden,
jeg likte ikke å kjøre fra rullestolen. Jeg
fikk den aldri plassert akkurat der den
skulle være, og syntes det var tungvint
med fotbrett som måtte opp og ned og
opp igjen. Nå sitter jeg støtt og godt i et
skikkelig bilsete, det kan justeres opp og
ned, og flyttes bakover og forover for å
finne optimal kjøreavstand.
Imponerende styring
Det var bare å hive seg ut i snefonner og
glattkjøring. Helt topp. Kjørelæreren har
skole i Askim, det har gått i skravling
og latter og gode råd, vi har kjørt veier i
Indre Østfold jeg aldri har vært på, vi har
vært i Moss, Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Oslo, og da han endelig var fornøyd ble jeg satt opp til godkjenning. Det
gikk helt greit. Bilsakkyndige hadde aldri
sett slik styring, og filmet meg under hele
ferden. Hun var imponert over hvor godt
den satt i hånden, og hvor godt bilen satt
på veien. Så nå har jeg lappen, midlertidig kjøretillatelse på 6 måneder til politiet
har fjernet motorsykkel, henger og buss
fra mitt gamle sertifikat, og så får jeg et
nytt som er kodet til bilen.

Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

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!
Urinlekkasje er vanligere enn du tror
1 av 3 kvinner over 35 år og 1 av 4 menn over 40 år opplever
urinlekkasjer i løpet av livet.

Vi vet at mange synes det er et vanskelig tema å snakke om, og at mange
ikke er klar over at det finnes gode løsninger som kan gjøre hverdagen
med urinlekkasjer enklere.
TENA gjør det enkelt å beskytte seg mot lekkasjer, og tilbyr et bredt
sortiment tilpasset både menn og kvinner - fra små truseinnlegg til bind
og engangstruser som beskytter mot dråpelekkasjer og større lekkasjer.

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

LIKEPERSONSSTOFF

Bli likeperson!
Tekst: Ian Melsom
foto: privat

F

Likepersonsarbeid handler om mye. Det er kurs
og opplæring, og det er støtte og samtaler. Det
er også en viktig kilde til foreningens økonomi.

oreningen har en flott liste med
likepersoner, og kanskje sitter
flere med erfaringer og kunnskap
andre trenger. Likepersonskomiteen jobber nå med en kurshelg med
kurs for nye og eksisterende likepersoner.
Invitasjon blir sendt ut til fylkesforeningene, og via FFMs facebooksider.

byer ligger på hylla, og fritiden brukes
mest på bøker, film, venner og å slappe
av. Musikk er også viktig, det hender han
er å finne på konserter eller en og annen
festival. Han er muskelsyk, men slapp lett
unna selv om kroppen begynner å merke
slitasjen. Dette er hans tredje år i utvalget, og det første som leder.

Raskere rapporter
Foreningen styrer likepersonsarbeidet
etter retningslinjer fra Barne-, ungdomsog familiedirektoratet, som fordeler de
midler vi har til rådighet. Alle krav på
midler må dokumenteres. Derfor er vi
avhengige av gode likepersonsrapporter.
Dere er flinke til å ha arrangementer, og
vi mottar mange rapporter. Dere har etterlyst raskere og bedre tilbakemeldinger.
Skal vi klare det, må vi få inn rapportene
tidligere. Vi ønsker at dere kan sende inn
rapportene like etter arrangementene. Vi
tror rapportene kan bli fyldigere og bedre
om de skrives mens inntrykk og minner
fra aktiviteten er ferske. Vi lover å jobbe
med mer konstruktive tilbakemeldinger
på hva vi ikke forstår, eller hvorfor vi mener tiltaket faller utenfor retningslinjene.

Tore Ødegård har lengst fartstid i
utvalget. Han er 62 år gammel, og lever
et aktivt liv med en sent progredierende
sykdom. Når han ikke er å finne på
motorsykkel, er det fordi han har rota
seg bort i musikk. Musikere trenger
publikum, der trives Tore. Han er far til
to voksne døtre. Hans arbeidsplass på det
lokale hjelpemiddellageret, med arbeidsoppgaver som utkjøring, montering, reparasjon og vedlikehold, gir ham en stor
sjanse å ha mer kunnskap enn de fleste
om hva som er tilgjengelig og hvordan
det kan fikses. Han sitter i styret til FFM i
Hedmark/ Oppland.

Ian Melsom er utvalgets leder. Han er
44 år, og bor i Trondheim, hvor han er
fulltidsansatt som avdelingsingeniør hos
Bane NOR. Han jobber en døgnturnus
som gir et nokså tilfeldig inntrykk av når
han er på jobb eller har fri. Mangelen på
en fast struktur i uka gjør at andre hob-

Ian Melsom
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Mette Lovise Nonseth har sitt andre
år i utvalget. Hun er 42 år, og mor til to
hjemmeværende og en utflytta unge, alle
tre har arvet mors muskelsykdom. Livet
med en sjeldendiagnose gir utfordringer,
og bringer inn et snikende antall hjelpemidler. Det gir også erfaringsgrunnlag
for hvordan man takler den gradvise
invasjonen av hjelpemidler, eller hvor de
er å finne om de ikke kommer frivillig.
Mette er nestleder i FFM i Trøndelag,

Tore Ødegård

og var medarrangør for Aktiv Uke 2018.
Frivillige verv i foreninger og i komiteer
gir Mette motivasjon, og fyller dager hun
også bruker til å holde seg i form på sykkel og i naturen, strikking eller familie.
Marit J. Hansen er vårt nyeste medlem,
en positiv, glad person på 34 år. Hun
liker dyr, bøker, og skumle filmer, og er
sosial. Hun trives vel så bra i fargeleggingens verden som i naturen. Hennes liv
som muskelsyk har gitt erfaringer som
kan hjelpe andre igjennom en vanskelig tid, enten det er ved å vise at du er
aldri så alene som man kan føle seg, eller
hvordan du takler å føle seg utilstrekkelig når kroppen sier nei. For to år siden
valgte hun å bli likeperson, slik at hun
kunne dele av denne erfaringen. Marit så
komiteen som en ny front å bryne seg på
og en naturlig vei som likeperson.
Likepersonskomiteen ønsker å takke
Guro Skjetne for hennes innsats som
leder av utvalget. Vi har satt pris på å få
jobbe med deg, og ønsker deg lykke til
med videre prosjekter og oppgaver.
Vil du vite mer om likepersonsarbeid?
Vi har egen underside på foreningens
hjemmeside:
http://ffm.no/likepersonsarbeid.
Vi har også egen side på Facebook:
https://www.facebook.com/LikepersonsarbeidFFM/

Mette Lovise Nonseth

Marit J. Hansen

SMARTE TING
Tekst: Tone Edvardsen
FOTO: PRODUSENTENE

Når varmen tar deg ...
Vi er forskjellige – noen liker varmen og
andre tåler den dårlig. For mange har nok
denne sommeren bydd på utfordringer ...

Paraplyskygge
Du er vant med å tenke på paraply for
regnet – men den kan like godt brukes
for å få seg skygge. Type golfparaplyer er
store, slik at du får skygge på større deler
av kroppen.
Kald drikke
For å holde vannflasken kald lenger kan
du først fylle den helt med isbiter for så å
fylle på med vann. Da vil drikken holde
seg kald lenger. Jeg har fått laget et trekk
til flasken i tovet ull – det holder en brusflaske kald i flere timer. Kan lages med
eller uten håndtak.
USB-vifte
Tidligere har det vært tipset om USBlader til rullestolen. USB-uttaket kan
også brukes til en liten vifte.

www.jula.no

www.gymo.no

Aircondition
På de varmeste dagene har jeg tatt en
biltur med aircondition midt på dagen
for å få kjølt meg ned. Mange kjøpesentre
har også kjølig inneklima. Mange ganger
kan slike aktiviteter gjøre at en ikke blir
for overopphetet.
Kjøleplagg
Det har kommet forskjellige plagg som
holder deg kjølig. Du får håndklær, vest,
pannebånd, halstørkle, setetrekk + +.
Disse kjøler stort sett ved hjelp av fordamping av vann, og er laget av materialer som trekker opp ekstra mye vann som
kan fordampe/smelte.

www.polarproducts.com

Dusjeflaske
Hvis du sprayer/dusjer deg med litt vann,
vil du bli litt kjøligere mens vannet fordamper.
www.gymo.no

www.clasohlson.com

www.komplett.no

Varmepumpe
For deg som har varmepumpe kan denne
«snus», slik at den kjøler på varme dager.
Vifte
Selv om en vifte ikke kjøler ned luften,
vil den sirkulere luften slik at det oppfattes behagelig i varmen. De kan fås med
fjernkontroll. Hvis du ikke kan bruke
standard fjernkontroll, kan enkle vifter
fjernstyres med omgivelseskontroll.

www.jula.no
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NYTT & NYTTIG

verige lykkes langt bedre enn Norge
med å få funksjonshemmede ut i jobb.
Det skrev magasinet Velferd nylig, og
utfordret samtidig politikerne til å ta turen over grensa for å studere de svenske
tilstandene. Kanskje var det noe å lære?
Høyres stortingsrepresentant Heidi
Nordby Linde tok magasinet på ordet,
og får med seg hele Høyres fraksjon i
arbeids- og sosialkomiteen på tur. Også
andre partifeller som er interessert i
temaet, slår følge.
–Jeg er veldig nysgjerrig på hva det er
som gjør at de lykkes i Sverige. Jeg har
mistanke om at det ikke bare er ett tiltak
som fungerer, men at det er et
samspill mellom ulike ting,
sier Heidi Nordby Lunde.
Turen gjennomføres tidlig i høst.
Kilde: Handikapnytt

Foto: Colourbox

100

flere plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA) allerede i
andre halvår i år. Det foreslo regjeringen i revidert nasjonalbudsjett,
som ble lagt fram før sommeren.
Kilde: Handikapnytt

Vil ha VM for
funksjonshemmede
kokker

Ærespris
til Mari
Storstein
Kokk Tom Atle Steffensens mål er å
skape VM i profesjonell kokkekunst
for funksjonshemmede. I sommer var
han i Malaysia for å diskutere planene med presidenten i World
Association of Chefs Societes.

Dokumentarfilmskaper Mari Storstein forteller sterke historier om
funksjonshemmedes liv. Nå er hun
hedret med Jonasprisen for sin medvirkning til å skape et romsligere og
mer tolerant samfunn.

E

M

n ulykke i år 2000 satte en stopper
for Tom Atle Steffensens karriere
som kokk og kjøkkensjef på fulltid. I
stedet har kristiansanderen funnet andre
arenaer for å dyrke faget. Som styremedlem i Kokkenes Mesterlaug på Sørlandet
reiser han til kongresser og konferanser
i inn- og utland. Ofte er han den eneste
rullestolbrukeren på slike arrangementer.
Kokker er glade i å konkurrere, og hvert
andre år arrangeres verdensmesterskap i
regi av den internasjonale organisasjonen
for profesjonelle kokker: World Associaton of Chefs Societies (Worldchefs). Hva
om man også kunne skape en tilsvarende
konkurranse funksjonshemmede, tenker
Steffensen. Et slags Paralympics for kokkefaget.
Kilde: Handikapnytt

SANOFI-AVENTIS NORGE AS
Prof. Kohtsvei 5-17, 1366 Lysaker. Telefon: 67 10 71 00. www.sanofi.no
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søkere til høyere utdanning har ført opp ergoterapi som sitt første- valg for det
kommende studieåret. Antall søkere
til faget totalt har økt med 11 prosent
siden i fjor.
Kilde: Handikapnytt

Foto: Colourbox

Sanofi Genzyme støtter
forskning innenfor
sjeldne diagnoser som
Pompe sykdom
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657

ange har sett Mari Storsteins dokumentarserie «Søsken» som gikk
på TV2 i fjor. Nå er det blitt enda mer
heder på den 32 år gamle filmskaperen:
Hun har mottatt Jonas-prisen, som deles
ut av Institutt for spesialpedagogikk ved
Universitetet i Oslo. Hun får prisen for
å synliggjøre historier om utenforskap,
annerledeshet og menneskeverd.
Hun er en sterk stemme i diskusjonen
om funksjonshemmedes rettigheter, og
bruker dokumentarfilm for å fortelle
historier om mennesker som vi ikke alltid ser eller hører. Brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) har vært en av hennes
største kampsaker, heter det i en pressemelding fra universitetet.
Kilde: Handikapnytt
GZNO.MYOZ.17.10.0133

Vil lære av
svenske
tilstander
S

NYTT & NYTTIG
Folk vil ha til- Skroter
gjengelighet bruker og
E
pasient
B
n ny spørreundersøkelse utført for
Bufdir viser at nordmenn flest er
kjent med begrepet universell utforming
og forbinder det med noe positivt. Det
er en utbredt oppfatning at universell
utforming gir flere mennesker mulighet
til et selvstendig liv.
60 prosent sier at de har hørt om universell utforming. Av disse vet omlag
halvparten hva begrepet konkret innebærer, mens den andre halvdelen er litt
usikre. Nesten alle som svarte mener det
er viktig med universell utforming av offentlige bygninger og kollektivtransport.
Mange mener også at betalingsautomater,
nettsider til offentlige virksomheter, opparbeidede uteområder og private bygninger som henvender seg til allmennheten
bør være universelt utformet.
De aller fleste – 74 prosent – er klar over
at offentlige bygg skal være universelt utformet etter loven. 64 prosent vet at dette

etegnelsene bruker og pasient
blir kastet på dynga i planleggingen av nye Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter,
som får base i Askim. I stedet skal
folk som bruker senterets tjenester,
bli omtalt som person. Endret begrepsbruk skal bidra til at personen
går fra en passiv rolle i et behandlingssystem til en aktiv og bestemmende rolle i rehabiliteringen.
Kilde: Handikapnytt

Elektrisk og
tilgjengelig
V

erdens første elektriske ferge,
«Future of the Fjords», ble sjøsatt før
sommeren. Søsterskipet «Vision of the
fjords» – med hybriddrift – ble belønnet
med innovasjonsprisen for universell utforming. Den helelektriske versjonen skal
være like tilgjengelig. Det er fergeselskapet The Fjords som eier den nye el-fergen.
Selskapet er eid av Fjord1 og Flåm AS.
Selskapet har ruter på Geirangerfjorden og Lysefjorden, foruten turistrute
mellom Flåm og Gudvangen.
Kilde: Handikapnytt
Illustrasjon: The Fjords

kravet også gjelder for kollektivtransport.
Men bare 8 prosent av de spurte er klar
over at nettsidene til private virksomheter også har det samme lovkravet ...
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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NMK-samarbeidet
Tekst: Irene lund, nmk
foto: colourbox

D

ette gjelder opplagt innen
forskning og kartleggingsprosesser, men kanskje bør
vi undersøke nøyere hva som
skjer i andre land. Hvordan organiseres
helsetjenester i land vi kan sammenligne
oss med? Vi håper helseministeren setter
i verk arbeidet med en nasjonal strategi
for sjeldne diagnoser, og blir gjerne med i
diskusjonene. I EU-regi er det startet opp
tematiske grupper for fagfolk og brukere
innen diagnoseområder – European
Reference Networks (ERN). Norge er
representert i enkelte av disse ERN, men
ennå ikke i ERN for nevromuskulære
sykdommer.
Hva er så ERN?
EU startet opp disse nettverksgruppene i
2017. Tanken er å skape ekspertnettverk
som muliggjør raskere og bedre diagnostikk og behandlingsopplegg for personer

Norge – en
del av verden?
med sjeldne diagnoser. Helsevesenet i
ulike EU-land varierer, og personer med
sjeldne diagnoser i hele Europa skal nyte
godt av et felles ekspertforum. Norge kan
delta i «det gode selskap» som EØS-land,
men må gjennom en søknadsprosess. For
at vi skal bruke ressurser på å søke medlemskap i ERN for nevromuskulære sykdommer, må vi gjøre oss opp en mening
om det er verdt strevet. NMKs senterråd
og NMK-samarbeidet tror det er viktig at
vi deltar i det europeiske nettverket.
Redusert ventetid
Målene ERN for nevromuskulære sykdommer har satt er å redusere tiden fram
til diagnose med 40 % i løpet av de fem
første år, forbedre diagnostikkandelen
med 15 % og forbedre tilgang til tilrettelagte oppfølgingsprogram for dem med
nevromuskulære diagnoser. I kjølvannet
er det publisert tre vitenskapelige artikler

om hvordan diagnostikk bør gjøres og
oppfølging ved Duchenne muskeldystrofi
bør være. Tidlig diagnostikk blir stadig
viktigere for at barn med nevromuskulære sykdommer skal få god tilrettelagt
oppfølging og behandling. I 2014 ble det
nedsatt en internasjonal ekspertkomite
som hadde som oppgave å revidere artikkelen til Kate Bushby fra 2010. I 2018
kommer resultatene av kartleggingen:
Artikkel 1 legger fram hvordan diagnostisk prosess bør være, om rehabilitering, hormonell oppfølging, kosthold
og fordøyelsesproblemer, og poengterer
viktigheten av å tenke livskvalitet i voksenlivet. Artikkel 2 presenterer de nyeste
anbefalingene for oppfølging i forhold til
pustefunksjon, hjertefunksjon, beintetthet, ortopediske og andre kirurgiske
operasjoner. Den tar også opp at kvinnelige bærere kan ha behov for medisinsk
oppfølging. Artikkel 3 tar for seg hjemmesituasjonen, psykososiale faktorer,
overgangen til voksenlivet, uavhengighet,
utdanning, arbeidsliv og ellers det å leve
med Duchenne. I tillegg gis retningslinjer
i forhold til øyeblikkelig hjelp-situasjoner.
Hva med Norge?
Vi ønsker å strekke oss etter de internasjonale rådene – samtidig må vi finne
en tilpasning som fungerer i forhold til
geografiske og andre forhold. Det er klart
at vi skal bidra til at folk med sjeldne nevromuskulære kan leve gode liv i Norge.
Denne jobben håper jeg dere vil hjelpe
oss med. Vi har nettopp fullført et prosjekt som kartlegger kliniske og genetiske
funn hos personer med CMT 4C, vi håper å sette i gang et forskningsprosjekt på
LGMD 2i, vi venter på at en doktorgrad
om barn med Duchenne snart er ferdig,
og ved EMAN forskes det på Dystrofia
myotonika 1 – alle prosjekter tar for seg
forholdene i Norge. Vi håper bidragene er
verdifulle for den enkelte med diagnose,
men også som ny viten i den internasjonale sammenhengen.
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PÅ TAMPEN

Verdens beste kur!
– Etter dette oppholdet blir det mindre ensomt
å være funksjonshemmet. Det har vært unike uker.
Til og med været her i Tromsø har vært bra!
Tekst og foto:
bernt roald nilsen

D

e sitter foran meg og stråler.
Et tre ukers gruppeopphold
på Kurbadet i Tromsø er
snart over. Alle tre har hver
sin muskeldystrofi. Alle tre kan ikke få
fullrost oppholdet, som arrangeres av
Kurbadet i samarbeid med NMK. Tre
menn og ti kvinner har vært så heldig å
få være med på samlingen. Eli fra Nes i
Akershus, Per fra Lørenskog og Kristin
fra Tromsø forteller om et opphold som
vil sette spor.
Sammensveiset gjeng
–Vi har vært inne i en god og trygg boble, sier Kristin. Hun har vært dagpasient
her før, men valgte å bo her nå, og det har
vært fantastisk. Og hun var også så heldig
at datteren også kom med på oppholdet.
Og Per følger opp: –Jeg synes dette har
vært givende og inspirerende uker. Personalet har vist en oppriktig interesse for
oss, det har vært en unik dynamikk, og
vi er blitt en sammensveiset gjeng. Slike
opphold gjør det mindre ensomt å være
funksjonshemmet.
Aktiviteter og utflukter
Dagene har vært lange, men ikke slitsomme. Opp klokken 8 til frokost (maten

er nydelig og middelhavsinspirert, skyter
Eli inn), så er det program fra klokken 9
til klokken 19. Det er blant annet lekne
aktiviteter i basseng, stoltrening, balanseøvinger, og turer i nydelig natur. Det
er samtaler med logoped, fysioterapeut,
ergoterapeut og psykolog, og man deltar
etter evne i grupper. Og så er det utflukter. Museer, fjellheis, Ishavskatedral og
Rorbua er besøkt. Eli, Per og Kristin er
selvsagt medlemmer av FFM, så det var
stor stas at leder i FFM, Tone Torp, også
stakk innom.
Fra prosjekt til permanent?
Deltakerne var i alderen 20 til 65 år, og
latter og glede har preget oppholdet,
ifølge Per. Om kveldene var det quiz,
noen var på kino, og selvsagt har gode
samtaler preget oppholdet. Og ville man
legge seg klokken 8, så var også det ok.
Apropos legge seg ... søvnkvaliteten har
steget betraktelig i løpet av oppholdet,
kanskje komboen god madrass og mye
aktivitet var noe av grunnen. Alle tre
skriver under på at et slikt opphold gjør
livet lettere. Og alle tre er opptatt av at
dette må gå fra å være et prosjekt til å
bli et permanent opphold. For dette var
virkelig verdens beste kur!

Eli fra Nes i Akershus, Per fra Lørenskog og Kristin fra Tromsø har hatt et opphold som vil sette spor.
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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.
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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,-

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:
Patricia Melsom
Tlf.: 916 03 681
E-post: patricia@melsom.be

Likepersonsleder:
Ian Melsom

Økonomiansvarlig:
Øistein Slinning
Tlf.: 934 22 572
E-post:
oistein.slinning@stayon.no
Studieleder:
Annie Aune
Tlf.: 900 61 651
E-post: annieo@online.no
Interessepolitisk talsperson:
Ingeleiv Haugen
Tlf.: 901 67 626
E-post:
ingeleiv_haugen@yahoo.no
Likepersonsleder:
Ian Melsom
Tlf.: 918 33 821
E-post: Ian@melsom.be

Kontaktinfo: lpu@ffm.no
Ring eventuelt kontoret til FFM: 411 90 702
Medlem:
Marit J. Hansen

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:
Malin Fredrikke Pedersen
Tlf.: 918 35 845
E-post:
malinfredrikke@hotmail.com

1. styremedlem:
Line Nordal
Tlf.: 902 91 125
E-post:
linenordal22@gmail.com

Varamedlem:
Alina Fismen Bjerkli
E-post: souvraya@gmail.com

Nestleder:
Kine Lyngås
Tlf.: 918 83 587
E-post: 93kinel@gmail.com

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

Leder:
Linn Marie Talsethagen
E-post:
linn_piah@hotmail.com

Økonomiansvarlig:
Linda Margrethe
Schøyen Melsom
Tlf.: 922 04 275
E-post: linda@melsom.be

3. styremedlem:
Tonje Larsen
Tlf.: 948 76 885
E-post:
tonje@larsenfamilien.com

Valgkomiteen:

Medlem:
Stine Dypfest Furuhaug
E-post:
noste-94@hotmail.com

Fylkesforeningene
FFMUs representant:
Malin Fredrikke Pedersen
Tlf.: 918 35 845
E-post:
malinfredrikke@hotmail.com
Varamedlem:
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201
E-post: g@granheim.org
Varamedlem:
Jon Magnus Dahl
Tlf.: 906 86 696
E-post: jmd@sandenmedia.no
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
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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

