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Kjære leser!
Har du en fantasiverden?
Har du glede av å drømme deg langt bort?
Når har du lyst til å flykte fra hverdagen?

J

eg har alltid likt å dagdrømme. Drømme meg til varmere strøk, høre ei
lydbok som tar meg til en annen verden eller flykte inn i en film. Jeg er ingen
internettgamer, men det var Mats Steen. Hans historie ble kjent i NRK i

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

januar, da faren fortalte at Mats hadde hatt venner i hele verden, uten at familien
visste det. De trodde han var ensom. Mats spilte en person han kanskje drømte
om å være. I fantasien likte han å løpe. Han likte ikke kulde, verken i sin fantasiverden eller i den virkelige verden. Mats hadde et sted der han traff folk som
hadde samme interesse som han selv. I spillet fikk han venner. I spillet ble han en
annen, samtidig som han var seg selv. Historien om Mats grep meg sterkt, fordi
han lot sine medspillere også få et innblikk i sin virkelige verden. Mats døde for
fire år siden. Mats var rullestolbruker. Han hadde Duchenne. For folk utenfor en
spillverden kan det se trist ut.
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Telefon: 403 29 009
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Man., ons., tors. kl. 9–15
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Sett utenfra kan et liv med en nevromuskulær sykdom se trist og kjedelig ut.
Vi må snakke sammen, dele drømmer og fantasier, hverdag og slit, for å oppdage
innholdsrike liv. Vi må legge til rette for samtaler om det som er vanskelig.
For eksempel at sykdommen forverrer seg, at vi trenger hjelp, at vi trenger
hjelpemidler eller at noen dør. Jeg ønsker også at vi skaper arenaer der vi deler
felles interesser. For eksempel fysisk aktivitet, spill, musikk, lese eller høre bøker.
Vi må gi hverandre mulighet til å spille hverandre gode – både i fantasiverdener
og i det virkelige liv.

Tollef Ladehaug
Prosjekt- og
organisasjonsrådgiver
Telefon: 411 90 702
Telefontid:
Mandag-fredag 9–15

Tone I. Torp

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

Leder i FFM

Foto: Colourbox

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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SMARTE TING
Tekst:
Tone Edvardsen

Elektrisk hjelp til

Hva når den manuelle rullestolen begynner å bli for tung? Eller når
den elektriske er for tung å få med i bil og på reise? Her er et forsøk på
å sammenligne elektriske løsninger til bruk med manuell rullestol.

I

skjemaet kan du sammenlikne. Der
er det også markert hvilke produkter
som er prisforhandlet. De andre må
det eventuelt søkes dispensasjon på etter
at en har prøvd ut dem som er på avtale.
Jeg ser at rammeavtalene som er aktive
skal endres i 2019 – så produkter kan
falle ut eller nye komme inn.

1
2

3

4

MUSKELNYTT nr. 1 – 2019

Drivringsstyrte hjelpemotorer
Her ligger motoren i navet på hjulene og
det er en sensor mellom hjul og drivring
som registrerer hvor mye kraft du gir. Da
kan du få hjelp av motoren til å gi ekstra
kraft – ut fra hvor mye kraft den registrerer at du gir. Rullestolen blir litt bredere
og veier en god del mer hvis en skal løfte
inn/ut av bilen. Dersom motoren går tom
for strøm (eller f.eks. innendørs) kan en
trille manuelt selv om de elektriske hjulene er på. Her finnes det tre produkter:
1) E-move har felles batteri for begge
hjulene, som er lett å bytte dersom du
går tom for strøm og har med ekstra
batteri. Dette er motoren som har
de letteste enkeltdelene hvis den skal
løftes inn i bil i enkeltdeler. Av/på
bryteren sitter på en pinne som står
ved kneet.
2) Wheeldrive har batteriene i navet og
en ekstra drivring innenfor den vanlige drivringen. Når du bruker den ytterste drivringen, virker den slik som
e-move. Når du bruker den innerste
drivringen, kan du holde ringen i ro i
den retningen du vil at stolen skal kjøre. Da kan du få hjelp til å kjøre uten å
selv bruke vanlig trillekraft. Skrues av/
på ved bryter i senter av hjulet.
3) E-motion har batteri i navene, og
virker slik som e-drive. Denne har to
nivå av hjelp. Dette kan være greit slik
at du kan ha mindre hjelp når du er
innendørs og en kraftigere hjelp når
du er ute i bakker. E-motion leveres
med fjernkontroll for av/på og valg av
nivå. Disse kan også velges i senter av
hjulet.

Smartdrive (4)
Dette er en helt ny måte å få fremdrift på.
Du fester hele enheten under rullestolen
– noen vil kunne få det til mens de sitter i
rullestolen. Da kan rullestolen være normal og lett – du kobler på motoren når
du er på tur og trenger ekstra hjelp. Motoren virker nesten som en som dytter en
bak, og du kan være med selv eller bare
styre ved å bremse på hjulene eller «leie»
en person (kjæreste?) i hånda. Motoren
styres med ett armbånd du tapper mot
hjulet for å starte/stoppe hjelpen. Dette er
en liten hjelpemotor, som ikke påvirker
størrelsen på rullestolen, veier minst og
som kan tas med inn som håndbagasje på
fly. Det krever litt trening å lære seg start/
stopp-funksjonen.
E-fix (5)
Denne betjenes med joystick. Motoren
ligger i navet på hjulet og batteri/styringsenhet henger under rullestolen. Du
kan frikoble motoren, og trille rullestolen
manuelt. Rullestolen blir litt bredere og
veier også her en god del mer. Det er litt
plunder å montere/demontere, men fullt
mulig å gjøre. Dette gjør det ok å ha med
i vanlig bil/drosje. Siden du ikke vipper
opp forhjulene så lett når du bruker
joystick, bør du ha større svinghjul på
rullestolen sammen med hjelpemotoren.
Viamobil (6)
Dette er en hjelpemotor for ledsager.
Det er ett ekstra hjul som er midt under
rullestolen og med egne håndtak opp bak
til ledsager. På den måten kan ledsageren
få hjelp – spesielt nyttig dersom det er en
liten person som skal trille en stor eller
tung person ute. Rullestolen blir ikke
bredere, men veier mer, og håndtakene
stikker lenger ut bak. Noen synes denne
er nyttig, andre synes den er tungvinn i
bruk.

SMARTE TING

manuell rullestol

Sammenleggbar elektrisk rullestol:
Ett alternativ til motorisering av manuell rullestol er nå også sammenleggbar
elektrisk rullestol. Der viser jeg til artikkelen om Eloflex et annet sted i bladet.
Det finnes også en lett, sammenleggbar
scooter, Atto 1. Av det jeg ser er den
foreløpig ikke å søke på via hjelpemiddelsentralen, men fås kjøpt i nettbutikk i
Norge. Scooteren kan deles i to deler når
den skal løftes inn i bil, og blir slik lettere
å håndtere enn Eloflex i den situasjonen.

8
underlag, men rullestolen blir tyngre
å vippe opp. Sammen med elektriske
drivhjul av ett slag kommer du deg bedre
rundt ute og på ujevnt underlag.

Front med motor
Du kan ha en front som settes på rullestolen ved hjelp av brakett eller klyper rundt
ramma. Du kan bruke sykkel med hjelpemotor eller ren elektrisk front. Fordelen
med disse løsningene er at svinghjulene
løftes over bakken og at du kan sette dem
fra deg når du skal inn i butikk eller når
du skal løftes opp en kant/trapp. Jeg presenterer ikke sykkelfronter noe nærmere,
men det er to rene elektriske løsninger:

Nr

Navn

Betjening

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E-move
WheelDrive
E-motion M15
Smartdrive
E-fix E35
Viamobil V25
Lipo Lomo
E-pilot
Eloflex
Atto 1

Drivring
Drivring
Drivring
Armbånd
Joystick
Ledsager
Sykkelstyre
Sykkelstyre
Joystick
Scooter

Prisforhandlet

Batteriplassering

Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei

Bak rygg
I hjul
I hjul
Under stol
Under stol
Under stol
Foran
Foran
–
–

Rekkevide

6

Hastighet

Freewheel:
Dette er ikke elektrisk, men ett stort hjul
som festes foran rullestolen. Dette gjør at
du lettere kommer deg rundt på ulendt

6
6
6
6
6
5,5
9,9
10
6,5
6,4

20 6,7 17,5
20 9,7 11,5
25 11
22
19 6,1 6,1
16 7,8 18,9
20 10 13,5
40 13,2 15,6
50 15,5 18,4
30 28
28
16 16
28
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Totalvekt

5

7

Vekt tyngste del

4

7) Lipo Lomo festes på utsiden av bena
med skrueklemmer rundt ramma og
en klips som låser når du vipper opp
fronten på rullestolen. Den har støtteben som står ut til siden. Den veier litt
mindre enn e-pilot. Lipo Lomo kan
festes på de fleste fastramme-rullestolene uten brakett. Til sammenleggbare rullestoler kan den brukes
sammen med brakett.
8) E-pilot festes inn mellom bena med
en avtagbar brakett under setet. Også
denne vipper opp fronten på rullestolen. Parkeringsstøtten har hjul, og
enheten kan derfor enkelt flyttes uten
rullestolen på. Den har noe lenger
rekkevidde enn Lipo Lomo. E-pilot
kan brukes på både fastramme- og
kryssramme rullestoler, inklusiv rullestol med oppfellbare fotbrett.

5

Lydbøker åpner
Tekst og FOTO: Kristin Fagerlid, NLB
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en ny verden
— Jeg liker å forsvinne fra virkeligheten med en bok på øret.
Litteratur gir meg ro i sjela, sier Sigrun Fosse (36).

S

igrun har cerebral parese og kronisk fatigue. Hun har også konsentrasjonsvansker og sliter med
å huske innholdet når hun leser
vanlige bøker. For Sigrun betyr det mye å
få boka på lyd. Lydbøker gjør at hun klarer å følge med på handlingen og huske
det hun leser. Det gir også en kjærkommen pause fra hverdagens utfordringer.
Prioritere tiden
Fatigue-symptomene gjør at Sigrun er
mye sliten. Hun kan våkne på morgenen
og føle seg utmattet selv om hun har
sovet godt. – Følelsen av at hodet vil mer
enn kroppen er nok noe av det
vanskeligste, sier hun.
Sigrun er for tiden sykemeldt fra jobben
som spesialpedagog, men har nylig begynt å jobbe som skitrener for funksjonshemmede barn. I hverdagen er Sigrun
svært bevisst på å bruke kreftene på ting
som gir energi. Da blir det ekstra viktig å
fylle tiden med noe meningsfullt.
Bok på øret
Sigrun er opptatt av å finne mange små
gleder i hverdagen. En av disse gledene er
lydbøker. Med en bok på øret kan Sigrun
drømme seg bort og ta en pause fra hverdagen. Når Sigrun lytter til lydbøker, får
hun tankene bort fra bekymringer og får
påfyll av overskudd og glede.
Sigrun lytter ofte til lydbøker når hun
hviler. I tillegg bruker hun lydbøker for å
filtrere bort støy som gjør henne mentalt
sliten, for eksempel når hun tar buss eller
trikk. Hun forteller begeistret om hvor
fint det er å leve seg inn i en god historie.
– Når jeg blir oppslukt av en bok, er det
som en virkelighetsflukt – jeg forsvinner
inn i historien og kan være helt ustoppelig, sier Sigrun.

Sigrun låner bøker hos Norsk lyd- og
blindeskriftbibliotek (NLB). Hun tror det
er mange med forskjellige funksjonsnedsettelser som ikke er klar over at de kan
låne lydbøker hos NLB.
– Før jeg meldte meg inn i NLB, hadde
jeg hørt alle lydbøkene som var tilgjengelig på det offentlige biblioteket. Nå har jeg
tilgang til et mye større utvalg, sier hun.
Bedre livskvalitet og økt mestring
Det er mange fordeler med lesing. Studier
viser at lesing kan styrke hjernen og den
mentale helsen. Smerter blir mindre
plagsomme, og det blir lettere å sove.
Mange opplever at meningsfullt selskap med en bok kan redusere stress og
ensomhetsfølelse.
Har du utfordringer med å lese trykte
bøker, kan lydbøker være et godt alternativ. Lydbøker kan åpne for kunnskap og
læring som ellers er vanskelig tilgjengelig.
Slik kan lydbøker også være en av veiene
til økt inkludering i samfunnet.

Fakta om NLB
• NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) er et offentlig bibliotek for alle
som strever med å lese trykt tekst og
vanlige bøker. Biblioteket produserer
og låner ut lydbøker.
• Alle som har problemer med å lese
trykt tekst på grunn av funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade kan
bli låner hos NLB. For eksempel kan
hjerneslag, muskelsykdommer, Parkinson eller senskader fra kreft føre til
nedsatt leseevne og gi lånerett.
• Lydboksamlingen inneholder omtrent
21 000 titler. Hvert år produseres mer
enn 1 000 nye titler.
• Tilbudet er gratis og for lånere fra hele
landet.
• Les mer om tilbudet på www.nlb.no

– Med lydbøkene har det åpnet seg en ny
verden. En verden med fiksjon jeg kan forsvinne inn i, sier Sigrunn Fosse.
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Spennende program på
Landsmøte
Programmet for FFMs Landsmøte fredag 31. mai til søndag 2. juni på Scandic
hotell i Asker er nå klart. En av landets
fremste forfattere kommer. Kommer du?

B

oka Tung tids tale handler om å
være mor til et barn med spesielle
behov. Forfatter Olaug Nilssen fikk
Brageprisen for beste roman i Norge i
fjor, og romanens manus ble også ett av
fjorårets aller mest omtale teaterstykker.
Deltakere på Landsmøte kan glede seg
til et høyst uvanlig foredrag når forfatter
Olaug Nilssen går på talerstolen lørdag
før lunsj.
Hysj-prosjekt lørdag morgen
Et annet høydepunkt er FFMs Landsmøte
lørdag ettermiddag. Alle kursdeltakerne
oppfordres til å være observatører på
Landsmøte. Morgenøkta samme dag
dreier seg om Hysj-prosjektet, et prosjekt
om å snakke med barn om muskelsykdom. FFM har laget en bok for barn, som
vil bli presentert på Landsmøte. Poenget
med prosjektet er å spre informasjon og
dele erfaringer om å leve med muskelsykdom.
Grensesetting og genteknologi
Fredag ettermiddag vil Christoffer Jonsrud, overlege i medisinsk genetikk ved
Medisinsk Genetisk Avdeling på Universitetssykehuset i Nord-Norge ta for
seg temaet Genteknologisk diagnostikk og
arvelige konsekvenser. Søndag formiddag
skal Tollef Ladehaug fortelle om prosjektet Min kropp – mine grenser. FFM har
laget et kurs og et hefte som handler om
å ta vare på sine egne grenser. Et perfekt
likepersonstiltak i fylkesforeningene. Før
lunsj søndag blir det gruppearbeid om
hvilke prosjekter det er behov for at FFM
skal sette i gang.
Vi sees på Landsmøte 31.5 - 2.6!

8
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Program for Landsmøte og kurs 2019
Fredag:
16:00 – 17:00
17:00 – 19:00

20:00
Lørdag:
09:30 – 10:15
10:30 – 12:15
12:30 – 13:00

Registrering og enkel servering i Foajeen
Velkommen!
Genteknologisk diagnostikk og arvelige konsekvenser
Ved Christoffer Jonsrud fra Nevromuskulært Konferansesenter
Middag
Hysj – han trenger ikke vite
Ved Tone Torp
Hysj – han trenger ikke vite
Tung tids Tale
Ved forfatter Olaug Nilssen

13:00 – 14:30 Lunsj og pause
				
				
14:30 – 18:00 Landsmøte
20:00
21:30
Søndag:
09:30 – 10:15

Alle kursdeltakere oppfordres til
å være observatører på landsmøtet.

Middag
Quiz
Min Kropp – mine grenser
Ved Tollef Ladehaug

10:30 – 11:45

Hvilke prosjekter ønsker vi at foreningen skal prøve å starte?
Arbeid i grupper

12:00 – 12:30

Oppsummering og avslutning

12:30

Lunsj etterfulgt av hjemreise

Pauser etter behov. Med forbehold om endringer.

NYTT FRA FFM
Ny bok for barn 5-10 år:

En bok for gode samtaler
FFM har laget en helt ny bok som handler
om å snakke sammen når noen lever med en
nevromuskulær diagnose. Genialt nok heter
boken HYSJ.

N

år alvorlige sykdommer rammer,
er det ikke uvanlig at vi unngår å
snakke sammen. Vi blir engstelige for å stille spørsmål fordi svarene ikke
er opplagte. Vi skåner hverandre, og håper at ingen blir lei seg. Samtidig vet vi at
det er viktig å sette ord på følelser. Derfor
er HYSJ en realitet. Boken skal åpne for
samtaler. Sette ord på følelser. 13 små historier om Nora og Ben tar utgangspunkt
i barnas dagligliv, og det er god plass for
barna til å tegne og skrive i boken.

Aktuell i flere miljøer
Boken skal hjelpe barn til å fortelle
voksne hva som er viktig, og den kan brukes i familien, i barnehagen, på skolen, i
rehabiliteringstjenesten, i kompetansetjenesten og andre steder hvor barn ferdes.
Det er personer som lever med en muskelsykdom som har laget boken. I tillegg
til fagpersoner har barn og unge gitt gode
innspill. Helsedirektoratet støtter prosjektet HYSJ, som boken er et resultat av.

F
Spennende
kurs på Frambu

rambu kompetansesenter for
sjeldne diagnoser inviterer barn
og unge med en nevromuskulær
sykdom i grunnskolealder og deres
pårørende og tjenesteytere til kurs 20.-24.
mai 2019. Målet med kurset på Frambu
er å styrke deltakernes kunnskap om de
aktuelle diagnosene og om hvordan det
kan være å leve med disse.

FOTO: FRAMBU

Søknadsfrist er 25. mars 2019.

Annonsere i
MUSKELNYTT?
Støtt FFM og gjør
deg synlig!
Kontakt Steigar Myrvold:
steigar.myrvold@ffm.no
eller telefon 480 79 688
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Halloween Takk for gaver til
for FFM i
forskning i 2018
Hordaland, Forskningsfondet om nevromuskulære
sykdommer mottok i 2018 gaver på til sammen
Sogn og
kr 49 375,-.
Fjordane
Minnegaver ble gitt i forbindelse med nevnte personers bortgang:

13.november arrangerte vi stor Halloweenfest i FFOs lokaler.

H

alloween-feiringen kom til USA
med irske og skotske innvandrere, og fra USA har den spredt
seg til mange land. I tråd med gammel
tradisjon kan det Allehelgensdag holdes
minnegudstjenester i kirkene og tennes
lys på graver på kirkegårdene. Halloween
er imidlertid først og fremst en feiring
som engasjerer barn og unge. Barna
ifører seg skremmende kostymer og går
rundt i nabolaget og ringer på dørklokkene og roper ut sitt «knask eller knep».
Det ble servert tapas fra Beredt, en
Arbeid og Inkluderingsbedrift som tilbyr
kompetanse- og servicetjenester i konkurranse med private virksomheter. Hovedoppgaven til Beredt er å hjelpe folk til
å komme ut i arbeid eller styrke sine egne
arbeidsprestasjoner. Det gjør de gjennom
læring og praksis i egne virksomheter
og virksomheter de har et nært og godt
samarbeid med.
Vi hadde full klaff på vårt arrangement
med tapas, popkorn fra egen maskin,
herlig kake for oss voksne, quiz og
ansiktsmaling for liten og stor. Alle dro
hjem vel fornøyd etter en særs vellykket
Halloween-feiring.

Foto: Colourbox
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Frie minnegaver:
Brit Kristin Staven Skarstad, Øivind T. Iversen, Arthur Paulsen og
Norma Asbjørg Helene Johansen
Øremerkede minnegaver ALS:
Hans Thor Hagtvedt

Andre donasjoner til Forsknings-fondet:
Barn på Råholt solgte kake og saft i veikanten, og gav sine inntekter til forskning
på muskelsykdommer. Tusen takk!
FFM i Hordaland, Sogn og Fjordane v/styret gav en flott gave til Forskningsfondet.
Det er gitt frie gaver og bidrag øremerket diagnosene Myotonica congenita, Limb
Girdle, Duchenne muskeldystrofi og ALS.
Fondet mottar både enkeltgaver og noen faste beløp hvert år fra trofaste givere.
Enhver gave er kjærkommen.
Små og store gaver bidrar til at Forskningsfondet kan gi forskningsstøtte til gode
prosjekter om muskelsykdommer.
Takk for gaver til Forskningsfondet i 2018!

Min kropp, mine grenser
Et hefte som fokuserer
på grensesetting i
forhold til egen kropp
når man er avhengig
av assistanse.

P

å FFMs landsmøte i 2017 kom
det ønske om at foreningen måtte
prøve å få til et prosjekt med fokus
på grensesetting i forhold til egen kropp.
Mange muskelsyke trenger mer hjelp enn
andre, og det medfører en rekke vanskelige problemstillinger, både for den
muskelsyke og for dem som skal hjelpe.
Prosjektet har avviklet en erfaringssamling, der deltagerne har bidratt med

sine erfaringer. Heftet ble utviklet etter
bearbeidelse av foredragene og brukererfaringene fra samlingen. Prosjektet blir
finansiert av ExtraStiftelsen, og gjennomføres for FFM av prosjektleder Tollef
Ladehaug i 2018-2019.

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

En ny generasjon elektriskerullestoler med unike egenskaper

Vår nyeste
modell: Eloflex X

Eloflex modell X er bygd på den velprøvde og kjente
kryssramme-konstruksjonen. Stolen slås enkelt sammen
ved å dra setetrekket opp.
Ønsker du å prøve en av våre modeller,
ta kontakt med Hjelpemiddeleksperten AS
Mobile: +47 906 86 881
Postboks 92, 7501 Stjørdal - Norway
E-mail: post@h-e.no
www.h-e.no

OGFRAM
OPP
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FORSKNING

Prosjektstøtte 2018
Foto: Colourbox

Forskningsfondet bevilget i 2018 til sammen
kr 335.000 i prosjektmidler til følgende fire
prosjekter:

1.

Prosjektnavn:
«Limb-girdle muskeldystrofi type
2I i Norge – en kohortestudie»
Prosjektleder:
Kjell Arne Arntzen, Overlege,
Nevromuskulær kompetansesenter (NMK), Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Prosjektperiode:
01.01.19 – 30.04.22
Innvilget sum for 2019:
Kr. 45.000

Om prosjektet:
Prosjektet har til hensikt å kartlegge den
norske pasientpopulasjonen med limbgirdle muskeldystrofi type 2I, som er den
vanligste limb-girdle-muskeldystrofivari-

2.

Prosjektnavn:
«Nor-SMA: Effekt og sikkerhet ved bruk av Nusinersen hos
norske pediatriske pasienter med
spinal muskelatrofi (SMA)»
Prosjektleder:
Sean Wallace, Overlege, Barneavdelingen, Seksjon for nevrofag,
MD, PhD, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Prosjektperiode:
01.01.19 – 31.12.21
Innvilget sum for 2019:
Kr. 150.000

Om prosjektet:
Effekt og sikkerhet hos norske, pediatriske pasienter som bruker Nusinersen/
Spinraza. Effekt måles via vurdering av
12
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anten i Norge. Hovedmålene er å studere
forekomst av sykdommen i Norge, kartlegge naturlig sykdomsforløp inkludert
påvirkning på hjerte og respirasjon, måle
livskvalitet og finne metoder for å måle
sykdomsutvikling. Slik kunnskap er viktig i oppfølgingen av pasientgruppen og i
framtidige behandlingsstudier.
Abstrakt av prosjektet: Studien er
et PhD-prosjekt om inngår som første
del av en nasjonal kohortestudie på
den recessivt arvelige muskelsykdommen limb-girdle muskeldystrofi type
2I (LGMD 2I). Den er basert både på
innsamling av sykdomsrelatert informasjon, samt en klinisk kartlegging blant
dem fra 16 år og oppover. Hovedmålene
er å kartlegge prevalens, geno- og feno-

typisk variasjon, naturlig sykdomsforløp,
forekomst og grad av lungepåvirkning og
respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser,
samt livskvalitet hos den norske LGMD
2I-populasjonen. Øvrig del av kohortestudien har som mål å finne metoder
for å måle sykdomsprogresjon til bruk i
oppfølging og i framtidige behandlingsstudier, samt kartlegge forekomst av kardiomyopati med konvensjonell ekko-cor
og mer sensitiv ekkometode. Prosjektet
er pasientorientert gjennom målene om å
fasilitere bahandlingsstudier, optimalisere
oppfølging og bidra til mer kunnskapsbasert pasientinformasjon om forekomst,
prognose og livskvalitet. Prosjektet gjøres
i regi av NMK.

motoriske milepæler, lungefunksjonstester, ernæringsstatus og livskvalitet.
Abstrakt av prosjektet: Formålet med
denne studien er å undersøke effekten av
nusinersen i den totale norske kohorten
av pasienter med SMA. Flere forskningsspørsmål er relevante:
- Er det mulig å replikere den nylige
dokumenterte positive effekten av
behandlingen med tanke på motorisk
og respiratorisk funksjon i den norske
kohorten?
- Hvilke subgrupper av pasienter vil ha
størst utbytte av behandlingen?
- Skaffe til veie data på behandling av
tenåringer og voksne.
- Hvilken effekt har denne invasive behandlingen på livskvalitet?
- Er det mulig å identifisere biomarkører

i blod eller spinalvæske?
- Skaffe til veie data på ortopediske komplikasjoner som skoliose og subluksasjoner.
- Er det målbar behandlingseffekt på
ernæringsmessig status?
Februar 2018 ble nusinersen (Spinraza)
godkjent for behandling av pediatriske
pasienter med spinal muskelatrofi (SMA)
i Norge. Sykdommen og debatten angående medikamentgodkjenningen har
tiltrukket seg stor oppmerksomhet både
i medisinsk litteratur og i sosiale medier.
Det er svært viktig å skaffe til veie en
vitenskapelig tilnærming vedrørende
langtidseffekten av dette medikamentet,
samt monitorering av eventuelle bivirkninger.

FORSKNING
3.

Prosjektnavn:
«Patofysiologiske mekanismer
ved «Limb Girdle» muskeldystrofi
type 2I»
Prosjektleder:
Øivind Nilssen, Professor, Medisinsk genetisk avdeling, Institutt
for klinisk medisin, Universitetet
i Tromsø
Prosjektperiode:
31.12.16 – 31.12.19
Innvilget sum for 2019:
Kr. 40.000

Om prosjektet:
Hovedmålet med dette prosjektet er å
skaffe kunnskap, på cellulært og molekylært nivå, om sykdomsårsak og potensielle behandlingsprinsipper ved Limb
Girdle Muskeldystrofi type 2I (LGMD2I).
Abstrakt av prosjektet: Delprosjekt 3.
FKRP sekresjon og opptak i muskelceller:
Intercellulær trafikk og kommunikasjon
kan skje via celle-celle kontakt, opptak av
sekreterte molekyler, eller via overføring
av ekstracellulære vesikler (exosomer).
Exosomer er lansert som verktøy for
transport og opptak av farmakologisk
aktive makromolekyler for behandling
av sykdom. Nylig ble det vist at rekom-

binant ekspresjon av FKRP i kultiverte
stamceller fra en pasient med kongenital
muskeldystrofi (MDCIC) frigjorde exosomer som inneholdt FKRP. Tilsvarende
manipulasjon og implantasjon av stamceller fra muskel i LGMD2I musemodell
indikerte en systemisk exosomal tilførsel
av FKRP og forbedret muskelfunksjon.
Vi ønsker å undersøke om FKRP kan tas
opp i kultiverte, differensierte, muskelceller fra pasienter med LGMD2I og om
dette har effekt på alpha-DG glykosylering. Studie av produksjon og opptak av
FKRP-exosomer har derfor relevans for
behandling.

4.

Prosjektnavn:
«Bruk av hostemaskin for barn
og unge med nevromuskulære
sykdommer og svak hoste»
Prosjektleder:
Brit Hov, Spesialfysioterapeut,
MSc, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus HF
Prosjektperiode:
01.01.2017 – 31.12.2018
Innvilget sum i 2018 for
prosjektåret 2018:
Kr. 100.000

når den brukes på barn med nevromuskulær sykdom som har svak hoste.
Lungefunksjon og hosteevne vil bli testet
når i god form og ved en luftveisinfeksjon. Noen innstillinger på hostemaskinen som var effektive på simulatoren skal
gjentas med barn for å lage en klinisk
algoritme for innstilling av hostemaskinen når brukt på barn.
Abstrakt av prosjektet: Nevromuskulære sykdommer hos barn er alvorlige,
mulige livstruende sjeldne tilstander
med prevalens på (35.6 x 10-5). Barna er
utsatt for rask forverring av lungefunksjonen på grunn av nedsatt hosteevne og
manglende evne til å fjerne luftveissekret.
Luftveisinfeksjoner og lungekomplika-

sjoner er hyppigste årsak til sykelighet og
død. Mekanisk hostestøtte med hostemaskin er en strategi for å forebygge og
behandle. Store fordeler for barn, foreldre
og samfunn er beskrevet, men optimale
innstillinger for best effekt og komfort
er ikke kjent. I en klinisk tverrsnittstudie med oppfølging vil vi undersøke om
lungefunksjon og hosteevne endres ved
en luftveisinfeksjon. I tillegg vil ulike innstillinger på maskinen som var effektive
på en simulator, bli testet på barn for å se
om kunnskap fra simulatoren kan overføres på barna. Resultatene vil være viktige for å utvikle en behandlingsalgoritme
på barn som kan sikre likeverdig og trygg
behandling med god kvalitet.

Om prosjektet:
Studien vil undersøke hvilke innstillinger
på hostemaskinen som er mest effektive

Innvilget prosjektstøtte fra Erik Allums legat for Duchenne
muskeldystrofi for 2019
Prosjektnavn:
«Mestring uten muskler – Aktiv
uke 2019»
Søker:
Aktiv uke 19-komitèen, FFMU
Prosjektperiode:
06.08.19 – 13.08.19
Innvilget sum:
Kr 10.000 pr deltaker med
Duchenne muskeldystrofi, for
inntil 4 deltakere.
Om prosjektet:
Vi arrangerer Aktiv Uke 2019 i Spania
hvor vi skal tilby våre deltakere en reise
med aktiviteter, sosiale sammenkom-

ster, sol og varme. Vi skal tilby dem en
unik mulighet til å oppleve noe nytt og
teste sine grenser i trygge omgivelser,
gi dem opplevelser som hverdagen med
en muskelsykdom ikke tilbyr.
Aktiv Uke 2019 skal være på Solgården
i Spania. Aktiv Uke har vært arrangert
der før med stor suksess. Vi planlegger
aktiviteter som Padleboard, EscapeRoom, og bading i både basseng og hav
med mye mer.
Vårt hovedmål er at våre deltakere skal
få en økt mestringsfølelse ved å gjennomføre utfordrende aktiviteter, kjenne

på en følelse av selvstendighet og bygge
opp sin egen selvtillit. Vi ønsker at
hver enkelt deltaker skal se muligheter
foran begrensninger, og tørre å prøve
nye ting. Videre ved å utfordre seg selv,
håper vi at deltakerne kan ta med seg
følelsen av både selvstendighet og selvtillit tilbake til sitt daglige liv.
Vår målgruppe er medlemmer i Foreningen for Muskelsykes Ungdom. FFMU
består av unge muskelsyke i alderen
15-35 år, som er spredt over hele landet.
På bakgrunn av tidligere Aktive Uker
forventer vi rundt 5 deltakere med
Duchennes.
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MIN MENING
I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene snakke rett fra
levra. Denne gang lar vi Øystein Slinning, økonomiansvarlig i Sentralstyret, slippe til.

Øistein Slinning:

Ingenting
kommer gratis
Jeg er en mann på 44 år fra Ålesund. Til daglig jobber jeg med økonomi i
Ålesund kommune i 50% stilling. Jeg har muskelsykdommen SMA type 3.

Tekst: Øistein Slinning
FOTO: PRIVAT

D

iagnosen SMA fikk jeg i 5-årsalderen. Jeg er litt usikker på når jeg
ble medlem i FFM, men jeg har i
alle fall vært medlem siden det ble
startet fylkeslag i Møre og Romsdal i 1990. Jeg
har vært med i styret i fylkeslaget siden tidlig
på 2000-tallet, og er det fortsatt. I 2018 ble jeg
valgt inn i Sentralstyret i FFM, som økonomiansvarlig. Jeg har vært med i styret i FFO i min
egen kommune, og har tidligere vært brukerrepresentant i kommunalt råd for likestilling av
funksjonshemmede og i NAV Ålesund. Det har
vært givende og lærerike oppgaver.
Ingenting kommer gratis
Min erfaring er at vi funksjonshemmede veldig
ofte må kjempe for vår sak. For meg har det gått
rimelig bra. Men det er ingenting som kommer gratis. Da jeg var liten, måtte foreldrene
mine ta opp kampen for at jeg skulle få det jeg
hadde krav på. Nå må jeg selv organisere min
hverdag, sørge for at det blir sendt søknader
om hjelpemidler, organisere alle mine daglige
hjelpebehov (BPA), etc. I 2018 var jeg gjennom
en prosess med bedriftshelsetjenesten og NAV
for å få bedre tilrettelegging på min arbeidsplass
– en prosess som tok et halvt år.
Noen negative eksempler
Samfunnet gjør det ikke akkurat enkelt å være
funksjonshemmet. Noen ganger tvert om. La

14
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meg ta noen eksempler:
• Både jeg og mange andre har hatt godt utbytte av rehabilitering. Uten rehabilitering
hadde jeg ikke fungert like godt som i
dag. Nå er sykehusøkonomien i mitt fylke
så anstrengt at helseforetaket må spare
nesten en halv milliard kroner de neste tre
årene og kutte 200 årsverk. Om rehabiliteringssentrene blir berørt vet vi ikke enda,
men det ville ikke forundre meg. Mork
Rehabiliteringssenter i vårt område har
for eksempel vært nedleggingstruet flere
ganger tidligere.
• I oktober 2018 sendte Samferdselsdepartementet ut på høring et forslag om
liberalisering av taxinæringen, planen er
at det skal tre i kraft 1. januar 2020. Hvis
dette blir vedtatt, frykter jeg at tilgangen
på rullestoldrosjer vil bli kraftig svekket.
• I 2018 bortfalt bilrabatten på ferge for
trygdebiler.
• Fra 2017 måtte alle som skal ha fysioterapi
betale egenandel. Tidligere hadde enkelte
grupper fritak fra egenandelen.
Der finnes sikkert flere eksempler.
En arena der vi kan møtes
Det er godt vi har foreninger hvor vi kan stå
samlet. Sammen er vi sterke. FFM og flere andre foreninger skal være et samlingspunkt hvor
medlemmene kan møtes og utveksle erfaringer

MIN MENING

på godt og vondt. I FFM i Møre og Romsdal
skal vi ha årsmøtehelg i mars, i kombinasjon
med en egen kursdel. Årsmøtehelga er en arena
hvor medlemmene kan møtes. En annen arena
er fylkeslagets årlige julesamling – i 2018 var
cirka 25 medlemmer samlet til julemiddag og
noen velvalgte ord fra vår fylkesleder.
Flere brukerrepresentanter
En annen viktig funksjon for foreningene er
å foreslå brukerrepresentanter, som kan sitte
i diverse brukerutvalg i kommuner, fylkeskommuner, NAV og helseforetak for å tale de
funksjonshemmedes sak. Der har vi muligheten
til å påvirke viktige beslutninger som angår oss.
Behovet for brukerrepresentanter er stort.
Må rekruttere og engasjere
En utfordring som FFM i Møre og Romsdal
har, er at vi bor i et langstrakt fylke. Med lange
avstander mellom sør og nord i fylket er det

vanskelig å engasjere alle medlemmene. Vi er
antagelig ikke alene om problemet, men hva
kan vi gjøre for å få med flere? Hvordan kan vi
rekruttere flere medlemmer og engasjere dem
som allerede er med? Det er et viktig spørsmål.
Spinraza – også for voksne
Siden jeg har diagnosen SMA, er jeg også
naturligvis opptatt av debatten om medisinen
Spinraza. Jeg er veldig glad på vegne av barn og
unge som får medisinen. De får en mye bedre
oppvekst, og for dem som er mest alvorlig rammet, berger medisinen liv. Jeg skulle gjerne sett
at også voksne får tilgang til medisinen. Alle
har nok ikke like stort utbytte av medisinen,
men la alle få i starten, og så får man heller
avslutte behandlingen hos dem som ikke har
noen effekt av den. Kanskje det skjer en dag. Og
så håper jeg av hele mitt hjerte at det etter hvert
kommer medisin som fungerer på flere typer
muskelsykdommer ...
MUSKELNYTT nr. 1 – 2019
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FYSISK TRENING FOR VOKSNE

Anbefaler fysio
Redigert av Bernt Roald Nilsen
FOTO:  STEIGAR MYRVOLD

U

nngå fysisk INaktivitet
Fagekspertene anbefaler å unngå
inaktivitet som fører til redusert
kondisjon og ytterligere reduksjon av
muskelstyrke utover den primære muskelsykdommen. Det kan gi økt fatigue,
smerter og reduksjon av bevegelighet og
funksjon. En tilpasset trening og fysisk
aktivitet er trygt, men den må alltid tilpasses den enkeltes diagnose, funksjonsnivå og livsstil.

Anbefaler fysisk aktivitet
Tilpasset fysisk aktivitet som tar hensyn
til sykdomsspesifikk problematikk anbefales, da det kan lette daglige aktiviteter
og bedre den fysiske formen. For å få
råd om type aktivitet er det nyttig med
oppfølging hos fysioterapeut med nevrologisk kompetanse og innsikt i tilpasset
trening og dosering. Her gjengir vi fagekspertenes råd om bruk av fysioterapi
og trening.
FYSIOTERAPI
Personer med en arvelig muskelsykdom
bør henvises til fysioterapi for oppfølging.
Hvorfor? Muskelsykdommer kan gi
uhensiktsmessig kompenserende bruk
av kroppen som følge av muskelsvakhet, stivhet og smerter. Fysioterapeuter
har spesialisert kompetanse i å vurdere
muskel-skjelett-apparatet og kan kartlegge den enkeltes ressurser og utfordringer.
De kan gjøre individuell kartlegging av
bevegelsesstrategier- og mønstre, og sette
inn tiltak som kan hjelpe deg til å bruke
kroppen mer effektivt i hverdagen og
under trening. Kartlegging er også sentralt for å komme med anbefalinger om
relevante øvelser, hjelpemidler, aktivitetstilpasning og totalbelastning i hverdagen.
Balansevansker er vanlig hos personer
med muskelsykdom. Balansetrening
kan ofte gi bedre kroppsbevissthet og
balansetiltro, og redusere risiko for fall.
Ganghjelpemidler eller andre aktivitetshjelpemidler bør vurderes fortløpende.
Ofte må ønske om bevart aktivitetsnivå
og selvstendig mobilitet veies opp mot
risiko for fall og skader. En forebyggende
innsats med trening for å opprettholde
bevegelsesutslag og muskellengde –
eventuelt bruk av ortoser – er viktig. Det
er ofte behov for vurdering av hjelpemid-
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FYSISK TRENING FOR VOKSNE

terapi og trening
Flere norske faglige kapasiteter stiller seg bak artikkelen Fysisk trening
hos voksne med arvelig muskelsykdom, som nettopp er blitt presentert i
Tidsskriftet. Muskelnytt har fått tillatelse til å gjengi deler av artikkelen.

ler – samt av sitte- og liggestilling til den
enkelte. Immobilisering etter alvorlige
bruddskader fører ofte til akselerert funksjonstap hos muskelsyke.
TRENING
Personer med muskelsykdom har
tidligere blitt rådet til å unngå trening
fordi man mente det var skadelig for den
svekkede muskulaturen, og var usikre på
om treningen kunne ha effekt. I den senere tid har studier vist at tilpasset fysisk
aktivitet kan ha positiv effekt på personer
med muskelsykdom, f.eks. ved kondisjonstrening på sykkel eller ved moderat
styrketrening. Det er ikke funnet tegn
til treningsutløst muskelskade hos disse
pasientene vurdert ved CK-målinger og
studier av muskelbiopsi. Derfor er det
ikke lenger anbefalt at man skal unngå
trening, men at det må tilpasses utifra
diagnose og funksjonsnivå.
STYRKETRENING
Studiene på styrketrening er små, gjerne
med blandede intervensjonsgrupper
og ofte uten kontrollgrupper. Resultatene av studiene må derfor tolkes med
forsiktighet. Målet med treningen er å
opprettholde den enkeltes eksisterende
styrke eller redusere progrediering av
muskelsvakheten, ikke nødvendigvis å
styrke den affiserte muskulaturen. En
eventuell økning av muskelstyrken skjer
sannsynligvis ved en effekt på den muskulaturen som er relativt lite affisert av
muskelsykdommen, men som kan være
dekondisjonert som følge av inaktivitet.
Lavintensitetsstyrketrening (10–15 repetisjoner) kan være fordelaktig for personer
som har nok muskelstyrke til å bevege
mot tyngdekraften.

Det er ikke dokumentert positive tilleggseffekter av tung styrketrening sammenlignet med moderat trening. Slik trening bør
derfor unngås, da det kan føre til overbelastning. Av samme grunn anbefales
heller ikke tung eksentrisk styrketrening.
Det regnes som en hyppig utløsende
årsak til alvorlige muskelskader også
hos muskelfriske. Studier på limb-girdle
muskeldystrofi, facioscapulohumoral
muskeldystrofi, dystrophia myotonica
1 og mitokondriemyopatier har vist at
moderat styrketrening er trygt og kan ha
effekt på muskelstyrke og -utholdenhet,
men resultatene varierer. Selv om studiene peker i positiv retning mot moderat
styrketrening, er det ikke grunnlag for å
komme med generelle anbefalinger for
muskelsykdommer. Det er store individuelle forskjeller med tanke på hvor hard
trening som tolereres, både ved forskjellige muskelsykdommer og blant dem med
samme genetiske sykdomsvariant.
UTHOLDENHETSTRENING
Moderat utholdenhetstrening der muskulaturen får tilstrekkelig tilførsel av oksygen,
men man blir andpusten, kan bedre den
kardiovaskulære funksjonen til personer
med muskelsykdom. Det er gjort små
utholdenhetsstudier på limb-girdle
muskeldystrofi, dystrophia myotonica 1,
metabolsk myopati (McArdles sykdom)
og mitokondriemyopatier, hvor dette ikke
har gjort noen skade og har hatt moderat
positiv effekt. Det er også gjort studier
på ergometersykling ved facioscapulohumoral muskeldystrofi, som viser at det er
trygt og at det kan gi bedring i utholdenhet. Avlastet gangtrening og bassengtrening er også gode eksempler på trening
som den enkelte kan ha glede av og som
potensielt kan bedre utholdenheten.

Følgende faglige kapasiteter står
bak artikkelen i Tidsskriftet:
Hanne Ludt Fossmo, Oslo universitetssykehus/Vikersund Kurbad
Elisabeth Holtebekk, Oslo
universitetssykehus
Kaja Giltvedt, Frambu Kompetansesenter
Andreas Rosenberger Dybesland,
NMK, Tromsø
Petter Schandl Sanaker, Haukeland
universitetssykehus
Kristin Ørstavik, Oslo universitetssykehus
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Enklere handlevogner
Tekst: Eldrid Hovden
FOTO:  www.smartsupply.no

Jeg er en kvinne på 38, med mann og tre barn, og
har diagnosen Limb Girdle MD2A. En muskelsykdom som rammer store muskelgrupper. Å handle
er for eksempel ikke så lett ...

V

ognene er for dype, det er
vanskelig å få varene ut igjen av
vognen. Skal jeg handle mye, må
jeg bruke nettbutikk og få varer levert
hjem. Men jeg liker å gå i butikken, treffe
folk og oppleve at jeg klarer meg selv. Sist
jeg var i USA reflekterte jeg over hvor
gode vogner de har, og det kan da ikke
være så vanskelig å få til det i Norge. Jeg
er overbevist om at mange muskelsyke
ville dra nytte av mer tilpassede vogner.

REMA 1000 fikset det
Jeg har en venninne som bor i Porsgrunn
med en annen diagnose. Hun tok kontakt
med sin REMA 1000-butikk, og kjøpmannen gikk til innkjøp av vogner som
var mer tilrettelagt. Jeg håper dette kan
belyses høyere opp i systemet. At ikke det
må være opp til hver enkelt å håpe på å
møte en som er villig til å ta grep for at
alle kan være selvstendig i deres butikk.

KASTVOLLEN
REHABILITERINGSSENTER

Kastvollen Rehabiliteringssenter
Kastvollvegen 11, 7670 INDERØY
Telefon: 74 12 46 50
E-post:
post@kastvollen.no

Tilbud om individuelle- og gruppeopphold for personer med
nevromuskulære sykdommer. For nærmere info se vår hjemmeside
www.kastvollen.no. Følg oss også på facebook.
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Tekst: bernt roald nilsen
foto: kurbadet

Robotassistert

gangtrening
Kurbadet i Tromsø var først ute i Norge med
klinisk bruk av robotassistert vektavlastet
gangtrening. Maskinen som brukes heter
LOKOMAT, og ble tatt i bruk for to år siden.

L

OKOMAT blir brukt for personer
med nedsatt gangfunksjon og/eller
balanse, forstyrret gangmønster i
forbindelse med et hjerneslag, ryggmargskade, celebral parese, multippel sklerose,
Parkinsons sykdom og andre nevrologiske sykdommer og skader, ifølge faglige
eksperter.
Femdobler kapasiteten
Produsenten er sveitsisk, og teknologien har godt dokumenterte resultater
fra klinisk bruk ved en rekke sykehus
og behandlingsinstitusjoner over hele
verden. Teknologien øker kvaliteten på
denne formen for rehabilitering, og den
femdobler Kurbadets kapasitet innen
gangtrening. Mens manuell gangtrening krever opptil fem behandlere per
pasient, reduserer LOKOMAT behovet
ned til én terapeut per pasient. Det betyr
at treningsøktene kan være lengre og mer
intensive.

Hva er intensiv gangtrening?
• Intensiv vektavlastet gangtrening
på tredemølle eller gulv – med
terapeutstyrt eller robotstyrt assistanse. Gjennomføres to ganger
per dag med progresjon i effektiv
gangtid.
• Ved behov utføres tøyninger/manuell behandling som forberedelse
til gangtrening.
• Egentrening i treningssal etter et
individuelt tilpasset treningsprogram.
• Ergoterapeut kan gi individuell
veiledning i forhold til daglig funksjon, tekniske hjelpemidler, trening
av finmotorikk og annet.

Guider pasientens ben
Men hva betyr egentlig robotassistert
gangtrening? Jo, LOKOMAT assisterer
bevegelser ved å guide pasientens ben på
en tredemølle i henhold til et forhåndsprogrammert gangmønster, og datastyring gjør det enkelt å utføre individuelle
justeringer. Robotassistert gangtrening
gir jevnere og bedre kvalitet på behandlingen i forhold til manuell trening og gir
både pasient og behandler tilbakemeldinger i sanntid – som igjen bidrar til høyere
motivasjon og bedre fokus.
Gangtrening over gulvet
Kurbadet i Tromsø har dessuten tatt i
bruk et mobilt automatisert vektavlastningssystem for gangtrening over gulvet.
Dette er aktuelt for pasienter med mindre
utfall i bena eller kun for pasienter med
balanseproblematikk, og kan også være
en naturlig fortsettelse av treningen på
LOKOMAT for noen pasienter. Flere
pasientorganisasjoner er positive til
denne nyvinningen.
MUSKELNYTT nr. 1 – 2019
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Når livet blir
sammenleggbart
På siste landsmøte la jeg merke til to snertne små rullestoler. Jeg spurte
nysgjerrig hva det var. De demonstrerte villig, stolene veide 26 kg, var
sammenleggbare og elektriske.
Tekst: Vibeke Aars-Nicolaysen
FOTO: BERNT ROALD NILSEN

V

ar det mulig? Jeg merket meg
navnet og googlet, og fikk tak
i en salgsrepresentant som
kom hjem til meg i Askim og
demonstrerte for meg, en venninne med
hofteleddsdysplasi og ergoterapeuten,
som kom med en assistent. Vi var alle
helt stumme over denne tekniske nyvinningen. Jeg søkte selv, begrunnet
det med at det å reise rundt med vanlig
elektrisk stol på 125 kg var ugreit. Jeg fikk
den innvilget. I mellomtiden hadde jeg
meldt meg på skrivekurs i Firenze som
ble holdt av Bernt, vår gode redaktør, i
regi av firma Skrivestudio.
Problemfritt til Firenze
To nokså ugreie flyreiser satt litt for godt
i bakhodet, så jeg var rimelig spent på
å skulle ut og fly igjen. Jeg kjørte selv til
Gardermoen, hadde bestilt parkering i
forveien. Handleren på Gardermoen var
helt over seg. Jeg viste ham hvordan han
kunne frikoble hjul og trille stolen, og
hvordan den kunne brettes sammen, og
skrudde av joysticken som ble lagt i ves-

Dette er saken:
Vibeke Aars-Nicolaysen har fått seg
ny rullestol: En sammenleggbar
EloFlex-stol, som veier kun 26 kilo.
Prisen er det ikke mye å si på, 50 000
kroner, og du søker tilskudd via NAV.
Vibeke har allerede testet stolen på
flytur t/r Firenze, og hun er begeistret.
En helt ny verden åpner seg. En større
frihet, en mulighet til å bevege seg
spontant, uten å måtte planlegge så
veldig mye.
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Rullestolen kan brukes som gåstol,
den er enkel å legge sammen, du
skrur bare av joysticken når den skal
transporteres, og på igjen når den
skal brukes. Bruk av forhjulene må du
jobbe litt med, de svinger rundt så det
holder, og du må også venne deg til å
sitte på en litt annen måte. Alt i alt er
stolen er ny, spennende mulighet for
deg som lengter etter større frihet og
fleksibilitet i rullestolen din.

ken montert på undersiden. Vel fremme
i Firenze ble jeg hentet til der hvor stolen
befant seg. Jeg koblet på joysticken, og
dermed var jeg i farta igjen. Vi fikk tak i
bagen, jeg ble hjulpet ut til drosjen, stolen
ble brettet sammen og lagt i bagasjerommet og jeg skled inn i drosjen. En helt
vanlig Fiat.
En ny verden åpner seg
Erfaringen etter turen til Firenze: Stolen
er særs robust. Den takler bumper og
humper godt, den er forbausende stabil,
og den forserer kanter veldig bra. Det har
tatt litt tid å venne seg til håndteringen,
men jeg føler nå at stolen sitter godt i
hånden. Stolen er ikke komfortabel nok
til daglig bruk. Blir jeg sittende for evig
og alltid, blir det nok Balderen som får
jobben. Men jeg ser at med denne stolen
åpner verden seg for meg igjen både i
forhold til flyturer og å kunne ta en vanlig drosje. Til våren tar jeg med de største
barnebarna til Paris, en tur jeg har lovet
dem for lenge siden. Nå har vi muligheten!

LIKEPERSONSSTOFF

Muskelsyk på festival
Vinteren er på hell, og snart er det sommer.
Sommer, et deilig ord i mine ører. Sol, varme
og sløve dager.

Tekst: Marit J. Hansen
foto: colourbox

D

ette er den perfekte sommeren for mange, å kunne dra
på en festival for å møte nye
mennesker, være med venner,
høre på mye god musikk og nyte alkohol. Jeg elsker å dra på festivaler. Å være
på festival er både godt og vondt som
muskelsyk, for det meste positivt. Det
positive er å få oppleve band på scenen,
god mat og drikke, gode venner og gode
opplevelser. Samtidig er det utfordringer
som muskelsyk. Utfordrende terreng,
vanlige festival-wc, vrient å se scenen om
det ikke er nok sitteplasser.
Verket musikkfestival
Den festivalen jeg har vært mest på er
Verket musikkfestival i Mo i Rana siste
helg i august. Jeg har jobbet der som
frivillig og festivaldeltager i noen år. Det
beste er å oppleve et variert program,
ulik mat og drikke, være i godt lag med
venner og møte folk man ikke har møtt
før. Jeg har fått oppleve favorittartisten
min Morten Harket og Gabrielle, Morten
Abel, Madcon, Fredrik Kalas og Halvdan Sivertsen. Jeg har fått nye venner og
opplevelser, sammen med en venn som
heter Kim. Det er godt å ha en som vet
hvordan det er å være bevegelseshemmet.
Kontakt med festivalen
Jeg har vært på Verketfestivalen siden
2011. Til å begynne med var det bare
noen få benker satt ut på området. I
august 2018 var det tilrettelagt for rullestolbrukere, de fikk god utsikt til begge
scenene og sitteplasser under tak. Jeg tok
kontakt med Verket musikkfestival og
spurte:
Hva gjør dere for at bevegelseshemmede
skal få en bra festivalopplevelse hos dere?
Hvilke tiltak har dere og hva kan dere
gjøre for å bli enda bedre?

Jeg fikk hyggelig svar fra prosjektleder
Maiken:
Veldig hyggelig å lese at du er glad i Verket. Du kommenterer et tiltak, rampen,
som vi fikk til via et samarbeid med vår
hovedsamarbeidspartner Helgeland sparebank. Flere sitteplasser er det også blitt.
Vi forsøker å være imøtekommende når
bevegelshemmede tar kontakt. Det er fint
å få innspill, og det er fortsatt områder vi
kan forbedre. Vi kan bli flinkere på direkte
dialog slik at vi bedre kan kartlegge ønsker
og muligheter til forbedringer. Selv om
ikke alle krav er mulig å innfri, må vi være
lydhøre og løsningsorienterte.
Madrugada og Gåte i år
Jeg gleder meg til årets festival 2019. Madrugada og Gåte skal spille der. Selv om
man er muskelsyk, er det gøy å være blant
folk og oppleve ting. Hvorfor sitte inne
og isolere seg selv? Fastlegen min var

bekymret for meg, da jeg skulle søke ufør.
Han trodde jeg kom til å isolere meg, og
jeg sa at jeg er aktiv i FFM og liker å være
på festival, og da var det greit.
På festival uten alkohol
Sikkert noen som tenker nå; Hvorfor
alltid drikke alkohol på slike tilstelninger?
Vel, det er jo opp til hver enkelt hva en
vil. En trenger ikke drikke alkohol. Det er
ikke alle, muskelsyk eller ei, som tåler
alkohol like bra. Man kan jo ha det like
gøy på festival uten alkohol. Jeg vet at
alkohol gjør min tilstand enda verre, og
blir helt utslått i noen dager om jeg drikker for mye. Så en må lære seg hva som
er sin egen grense og ikke la seg presse
av andre til å drikke mer enn hva en selv
tåler. Mitt beste tips er: Dra på festival!
Ta kontakt med den festivalen du skal
på, og hør med de hva de kan gjøre for at
nettopp DU skal få en god opplevelse.
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Leders hjørne

Et år som leder
For litt over et år siden ble jeg spurt om å være
FFMUs nye leder. Hundre tanker gikk gjennom
hodet mitt, og ut kom et «Ja!».

H
Malin F. Pedersen, Leder FFMU

D

et er vinter og kaldt. For noen er
det den beste sesongen, for da
skal man gå på ski, dra på hyttetur og bygge snømenn. For andre betyr
vinter innetid. Og innetid kan være kos,
det også. Å sitte under et pledd med en
varm kopp kakao mens man ser en god
film er virkelig noe man kan nyte.
Vinter betyr dessverre også forkjølelser
og influensa, og for noen av oss er dette
det verste med denne sesongen. Vi må
være nøye på å kle oss godt og ekstra
forsiktige med å ferdes ute blant folk. Det
gjør at vinteren kan bli en usosial tid. Da
er jeg glad for at vi har teknologien! Tenk
at alle vennene mine bor inni mobilen
min, og at jeg kan ha kontakt med dem
når som helst!

Teknologien er også årsaken til at vi enkelt kan holde FFMU i gang. Nå for tiden
kontakter vi foredragsholdere, diskuterer
hvordan vi skal feire jubileet og gjør forberedelser til årsmøte. Dere burde glede
dere til første helg i april, for da skal vi ha
det gøy!
Jeg håper dere har det fint i denne kalde
tiden, og at dere holder dere friske og
raske. Vi har mange planer for dere dette
året, så dere må jo være på topp!

Hilsen Malin F. Pedersen 
leder i FFMU		
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va i alle dager hadde jeg gjort
nå? Skulle jeg være leder for
en hel forening? Jeg, som aldri
hadde vært i nærheten av noe som lignet
på organisasjonsarbeid? Null erfaring. Jo
da, jeg sa faktisk ja til dette. Og nå er det
nesten et år siden jeg fikk denne nye rollen. Hvordan har det gått, og hvordan har
jeg klart meg?
Medlemmene i fokus
Å gå inn i en slik rolle uten å vite hva
man skal gjøre er noe som skaper mye
hodebry. Det har også skapt bekymringer
og stress. Jeg ville jo prestere. Jeg ville
være god, for hvis jeg var god betydde
det at medlemmene fikk det beste. Og
det er det som har vært mitt hovedfokus:
Medlemmene. Det burde også være en
selvfølge. Uten medlemmer har vi ingen
forening.
Det var en utfordring
Jeg kom inn i styret full av energi og
pågangsmot. Det var gøy, og jeg lærte
utrolig mye på kort tid. Det måtte jeg jo.
Nå var en hel forening avhengig av at jeg
tok riktige avgjørelser og gjorde en god
jobb. Her skal jeg innrømme at det var
en utfordring. Det var en del som måtte
ryddes opp. Ingen hadde tenkt på jubileet
vårt. Ingen hadde søkt om midler. Vi
hadde derfor bare ett arrangement i
fjor. Men det gikk fint likevel. Vi i styret
brukte året på å få litt orden på ting, lage
planer for fremtiden og finne ut
hva som burde
brukes ressurser på, og ikke.
Midt oppi dette
måtte jeg lære
meg noe nytt: Å
slappe mer av,
å akseptere at
ikke alt kunne
bli perfekt og at
noen ting måtte
nedprioriteres.

Har mange baller i lufta
Gjennom året har jeg vært både glad,
frustrert, oppgitt og stolt. Glad når ting
har gått riktig vei, frustrert og oppgitt
når noe ikke gikk som jeg håpet, og stolt
når vi i styret har gjort en god jobb og
oppnådd noe stort. Jeg er fornøyd med
at vi har klart å samarbeide så bra som
vi har gjort, at alle er engasjerte og at de
andre tåler at jeg blir ivrig i blant. For det
gjør jeg. Jeg har store tanker og ideer, og
det fører til at jeg har mange baller i lufta
samtidig. Men takket være resten av styret, går det som oftest bra. Vi har fått til
mye, og selv om det kanskje ikke merkes
enda, så har jeg stor tro på at vi merker
det i tiden fremover.
Har vært et slags prøveår
Har jeg vært en perfekt leder? Nei, langt
ifra! Jeg har fullført ting rett før fristen gikk ut, jeg har satt i gang mange
"prosjekter" samtidig og ikke gjort dem
ferdig før jeg begynte på neste, og jeg har
ikke fått med meg alle regler og tidligere
vedtak underveis. Likevel har vi klart oss
– mye takket være gamle styremedlemmer som har vært der og minnet meg
om ting. Jeg er fornøyd med jobben jeg
har gjort, for jeg har gjort mitt beste. Jeg
har gitt alt av meg selv, og klarte til slutt
å slite meg selv helt ut. Men jeg har lært.
Mitt første år som leder. La oss kalle det
et prøveår. Det er nå jobben som leder
virkelig begynner.

FFMU I FARTA

Samling av gjengen
Tekst: MALIN f. pedersen
FOTO: PRIVAT

Tradisjonen tro møtes FFMUs styremedlemmer
en gang i året for å lage en plan for tiden fremover. Årets styresamling var min første.

V

i møttes på Scandic hotell i Asker
i januar, og det ble en helg med
full timeplan. Som ny leder tok
jeg dette alvorlig, og ville at vi virkelig
skulle benytte oss av denne muligheten
når vi endelig var samlet.
Lærte om «Styrepakka»
Vi kastet ikke bort noe tid denne helgen.
Fredagen startet med lunsj, og deretter hadde vi et fantastisk kurs arrangert av Fundatum. Dette kurset, som
ble kalt "Styrepakka", ble vi tilbudt av
Unge Funksjonshemmede, og det skulle
egentlig bare gjelde for 2018. Men det er
utrolig hva man kan få til bare man tør å
spørre! På dette kurset lærte vi om samarbeid, ulike roller man har og nytten i
hver enkel, og så lærte vi mer om oss selv
og personligheter generelt. Dette kurset
var gøy, så jeg er glad vi fikk muligheten
til å være med på det.
Prima og sosiale medier
Vi var også så heldige å få besøk av Lars
fra Prima Assistanse, vår gode samarbeidspartner. Her startet vi først med et
kurs i hva Prima jobber med, for vi ville
gjerne lære mer om dem. Deretter hadde
vi et flott møte om samarbeidet videre, og
vi gleder oss til dette. Her har vi virkelig
fått oss en god støttespiller! Noe annet
vi klarte å snike inn i timeplanen var et
kurs om sosiale medier. Når en av oss er

Deler av FFMU-styret var så heldige å få besøk av Lars fra Prima Assistanse

så heldig å ha en assistent som har jobbet
som Social media manager i Hollywood,
må man jo benytte seg av muligheten til å
lære av henne.
En ordentlig sosial helg
Resten av helgen arbeidet vi med å gjøre
klar dokumenter til årsmøtet, planlegge
spennende kurs og å bli enige om hvordan man egentlig burde feire et 20-årsjubileum. Man må feire det skikkelig,
ikke sant? Men, jeg må jo innrømme at
selv om timeplanen var full – og vi fikk
gjort enormt mye – var denne helgen en

Varmen N
venter
på oss!

å er det ikke lenge til vi setter
oss på et fly, glade og forventningsfulle, på vei til Spania. Vi
i Aktiv Uke-komitéen er godt i gang
med planleggingen, og har stor tro på at
denne uken i august kommer til å bli en
suksess. Vi jobber hardt og effektivt for at
deltakerne våre skal kunne kose seg og ha
det gøy, og forsøker å tilrettelegge så mye
som mulig for at det skal bli minst mulig
bekymringer og hindringer underveis.
Vi gleder oss til sol og varme!

ordentlig sosial helg. Når jentene møtes,
blir det mye latter og kos. Og hvis jeg skal
være helt ærlig, så liker jeg lederrollen.
Jeg fikk bestemme middag, jeg kunne si
ting som «Nå er vi litt ut av rute, men det
går fint.» og jeg kunne velge når vi var
ferdige for dagen. Det morsomme er jo
at jeg i blant "glemmer" at jeg er sjefen,
så jeg sitter jo der og lurer på hvorfor
alle ser på meg og forventer at jeg skal ta
ordet. Det lover godt til kurs- og årsmøtehelgen i april ...
Godt vi er flere i styret, sier bare jeg!
Haha!

Foto: Colourbox

Hilsen Aktiv Uke-komiteen
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Første helg i april:

Blir en helg med mye moro
Nå er det ikke lenge til vårt neste arrangement. Første helg i april blir det
kurs, årsmøte, mer kurs, jubileumsfeiring, og så enda mer kurs.

J

o da, det høres ut som litt vel mye
kursing. Men vi skal ha så interessante
temaer at vi ikke kan la være! Dating,
seksualitet og samliv. Det er jo så gøy!
Vi skal fortelle om kleine dater, snakke
om sex, og ja, vi skal også slenge noen
leketøy på bordet! ... Vent, "leketøy" er vel
ikke riktig ord i denne sammenhengen?
Vi mente selvfølgelig "hjelpemidler"!
Hjelpemidler skal slenges på bordet. Å,
som vi gleder oss!
Selvsagt Årsmøte
Årsmøtet skal jo også holdes denne
helgen. Det er alltid spennende, for hvem

vet hvilke avgjørelser som tas og hvilke
endringer vi får? Kanskje ender vi opp
med noen nye styremedlemmer, og det er
jo topp. Litt ferskt blod er alltid sunt. Nye
ideer og innspill dukker ofte opp når nye
styremedlemmer gjør det, og det blir satt
stor pris på. Foreningen vår har godt av
litt forandringer innimellom.
Skal feire 20 år!!!
I tillegg har vi jo fjorårets jubileum som
vi ikke fikk feiret da, men som blir et av
høydepunktene denne helga. FFMU har
blitt 20 år, og det skal feires! Velkomstdrink, middag, kaker og underholdning.

Dette blir så gøy at vi ikke klarer å holde
det kun for oss selv! Vi ønsker derfor å
invitere alle FFM’s medlemmer over 15
år til å feire sammen med oss denne lørdagskvelden! Vi spanderer velkomstdrink
og kaker. Resten må dekkes og ordnes
selv. Ønsker man å delta på middagen,
må man gi beskjed tidligst mulig, slik at
vi kan bestille det. Kontakt oss på mail
for informasjon om tidspunkt, pris for
middag og for andre spørsmål om dette.
Hilsen styret i FFMU
ffmu@ffm.no

Forsker på forverringer
ved myasthenia gravis
Bergen Myasthenia Gravis Forskergruppe ved Universitetet
i Bergen er i gang med et prosjekt som skal øke kunnskapen
om akutte forverringer ved myasthenia gravis.
Bakgrunn og hensikt: Myasthenia
gravis (MG) er en autoimmun sykdom
der immunsystemet angriper kommunikasjonen mellom nerve og muskel.
Hovedsymptomet er følgelig svakhet i
muskulaturen som rammes. Sykdommens alvorlighetsgrad varierer fra pasient
til pasient. Hos de fleste kan sykdommen
holdes i sjakk med immundempende
behandling. Hos noen vil imidlertid
sykdommen kunne forverres av ulike
årsaker, og i verste fall føre til pustevansker og pustestopp. Hvor mange som
opplever en slik forverring er lite kjent.
Vi vet også lite om risikofaktorer knyttet
til en slik forverring, og vi ønsket derfor
å belyse disse problemstillingene. Denne
kunnskapen vil kunne bidra til å bedre
behandlingsforløpet for MG-pasienter.
24
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Materiale og metode: For å studere
akutte forverringer og risikofaktorer har
vi hentet ut data fra Norsk pasientregister
(NPR) i perioden 2008 - 2016. NPR er et
nasjonalt helseregister som inneholder
blant annet data på alle innleggelser i
Norge. Alle pasienter som blir innlagt
ved et sykehus i Norge blir registrert med
en kode (ICD-10) for den sykdommen
som har vært hovedårsaken til innleggelse, i tillegg til andre diagnoser som
også har vært gjenstand for medisinsk
behandling under innleggelsen. Kirurgiske og medisinske prosedyrer vil også
bli registrert dersom dette er gitt for den
aktuelle innleggelsen. Vi har derfor hentet opplysninger om ICD-10 koder for
MG som hoveddiagnose med tilhørende
bidiagnoser, samt spesifikke kirurgiske

Tekst: Jintana B.
Andersen, lege og PhD

og/eller medisinske prosedyrer som et
mål på MG-forverringer.
Status for prosjektet: Tidligere studier
som har benyttet data fra NPR i andre
sammenhenger har vist at det er flere
feilkodinger. Som ledd i kvalitetssikring
av data fra NPR har vi verifisert MGdiagnosen for de pasientene som har
fått behandling ved Haukeland universitetssykehus. Kvalitetssikringsarbeidet
er nå gjennomført, og vi er i gang med
å bearbeide datamaterialet for analyse.
Resultatene fra studien vil bli publisert i
et internasjonalt tidsskrift, i tillegg til et
sammendrag i Muskelnytt.

Smidig BPA
tilpasset
ditt liv
Med et langvarig assistansebehov er
det viktig å få en BPA-ordning som er
skreddersydd for deg. Vi i Stendi Assistanse
lytter til dine ønsker og bistår gjerne med
å finne de riktige assistentene.
Hvis du vil, hjelper vi deg også med
søknaden og gir grundig opplæring i det
å være arbeidsleder.
Vi er alltid tilgjengelige, og våre rådgivere
kan gi deg veiledning på telefon 24 timer i
døgnet, 365 dager i året.
Ring oss gjerne! Det er helt uforpliktende.

974 80 800
stendi.no/bpa

El-innebandy
i farta
Magnus, Ole og Andreas mener flere bør starte med el-innebandy. – Vi har det veldig gøy og får mange
gode venner, sier Ole. – Det er en kjempe mestringsfølelse sier Magnus. – Andreas sier at han har blitt
lært nye ting og blitt bedre i løpet av treningsleiren.

E

l-innebandy startet i Norge i 2004.
Lillestrøm innebandyklubb ble den
første klubben i Norge. De siste
årene har El-innebandy hatt en stor utvikling. Fra 5 klubber i 2007 er det i 2015
nærmere 35 klubber. I følge idrettsregistrering spiller 300 barn og unge El-inne-

bandy i Norge. El-innebandy spilles også
i Sverige, Danmark og Tyskland.
El-innebandy henvender seg til barn,
ungdom og voksne med bevegelseshemninger. Idretten foregår i spesialbygde
elektriske stoler. Hvert lag kan ha 2 eller

FOTO: terje eikin

3 spillere på banen samtidig. Det er et
lagspill, og samspill og spilleglede står
sentralt. I tillegg til at spillerne lærer seg
å utnytte kjelkens funksjonalitet, utvikler
de en forståelse av selve spillet
Det finnes to typer av stoler. En brukerstyrt stol, som styres av spilleren selv med
hjelp av en joystick, og en ledsagerstyrt
stol, som er tilpasset spillere som ikke
selv kan styre og skyte. Den ledsagerstyrte stolen manøvreres ved hjelp av en
ledsager, bak stolen på rulleskøyter.
Vite mer? Kontaktperson:
annkatrin.eriksson@bandyforbundet.no
/ 928 44 111
MUSKELNYTT nr. 1 – 2019
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NYTT & NYTTIG
Hva er TTbrukere
opptatt av?
A

ntallet turer, hvor stort område
ordningen kan benyttes i og opplevelsen av komfort under transport er
de tre faktorene som betyr mest for hvor
fornøyde TT-brukere er med ordningen.
Konklusjonene kommer frem i en undersøkelse fra Nord universitet og Handelshøgskolen for Buskerud fylkeskommune,
ifølge tidsskriftet Samferdsel.

Veisalt
ødelegger
rullestol
M

ona Haugene fra Bodø klager over
at salting av veiene i byen ødelegger rullestolen hennes. I et oppslag i Avisa Nordland forteller hun hvordan både
rullestol og el-sykkel ruster som følge av
saltet. –Jeg skulle ønske man kunne brukt
ressursene som brukes til salting, til brøyting i stedet, sier hun til avisen.
Foto: Colourbox

Heis på
Ny Alerisharryhandel eier
J
A
ernbanestasjonen i Charlottenberg
skal utstyres med heis for å bli bedre
tilrettelagt for rullestolbrukere. Oppgraderingen henger sammen med at
Charlottenberg Shoppingcenter ønsker å
sette opp egne, chartrede direkte-tog fra
Oslo med kunder som vil handle billig i
Sverige. Eda kommune står for oppdateringen. Kommunesjef Anders Andersson
sier til avisen Glåmdalen at heisen ikke
bare blir nyttig for rullestolbrukere, men
også for folk med handlevogner. Også for
pendlere er det viktig å utvikle stasjonen,
ifølge Andersson.
Foto: Charlottenbergs Shoppingcenter

En verstingbransje?
F

Sliter med å
finne folk
O

rdfører og varaordfører i Åfjord
kommune i Trøndelag må ut og lete
etter et nytt medlem til det kommunale
rådet for funksjonshemmede. Årsaken
er at ingen av organisasjonene har klart
å komme opp med et navn på en kandidat til erstatning for rådslederen, som
får fritak på grunn av flytting. –Folk står
ikke lenger i kø for å ta på seg slike verv,
sier varaordfører Jon Husdal til avisen
Fosna-folket.
GZNO.MYOZ.18.10.0249

inansbransjen burde gjøre mer for å
ansette funksjonshemmede, mener
Joakim Taje, DNB-ansatt og rullestolbruker. –Vi er sannsynligvis en verstingbransje, sier Taje til magasinet Finansfokus.

leris Omsorg Norge er leverandør
til over 140 brukere av brukerstyrt
personlig assistanse (BPA). Før jul ble
det kjent at det svenske storkonsernet
Ambea kjøper Aleris Omsorg for 2,6
milliarder svenske kroner. Dermed blir
Ambea Nordens største omsorgsselskap
med virksomheter i Sverige, Norge og
Danmark, mens resten av Aleris fortsetter som et rent helseforetak.
Aleris Omsorg leverer tjenester innen
eldreomsorg, barnevern og psykisk
omsorg, og har over 3000 medarbeidere
i Norge. I løpet av de siste årene har selskapet også satset på markedet for BPA.
Kommunikasjonsdirektør Julie Borchgrevink i Aleris Omsorg sier at salget ikke
vil få noen umiddelbare konsekvenser for
disse personene. Driften vil inntil videre
fortsette som normalt.

Sanofi Genzyme støtter
forskning innenfor
sjeldne diagnoser som
Pompe sykdom

SANOFI-AVENTIS NORGE AS
Prof. Kohtsvei 5-17, 1366 Lysaker. Telefon: 67 10 71 00. www.sanofi.no
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NYTT & NYTTIG
På by’n med
diagnosebevis
MS

-forbundet utsteder egne IDkort til medlemmene sine for at
de skal kunne dokumentere at de ikke er
overstadig beruset når de er ute på byen.
Det melder radiokanalen P4.

Sliter med
tunge dører
P

å forhånd var de forespeilet handikapvennlig «livsløpsstandard» i det
nybygde leilighetskomplekset Energiparken i Melhus i Trøndelag. Men det
som møtte beboerne var dører som er så
tunge at de sliter med å åpne dem, skriver
Trønderbladet. NHF Trøndelag mener
dørene er ulovlig tunge og krever at kommunen tar affære.

Styrker retten Endringer
til dekning av NAV:
reiseutgifter
Grunn- og hjelpestønad
Satsene for grunn- og hjelpestønad ble
for barn som
endret 1. januar 2019. De nye satsene er
for løpende og nye tilfeller fra
pårørende eller gjeldende
1. januar 2019.
etterlatte
Pleiepenger

B

arn får rett til dekning av reise- og
oppholdsutgifter i forbindelse med
informasjon og oppfølging etter helsepersonelloven § 10a og § 10b. Det er bevilget
kr. 25 mill. i statsbudsjettet for 2019.
Foto: Colourbox

Ordningen
med behandlingsreiser
utvides med
diagnosegruppen ALS

Sykepenger, foreldrepenger,
svangerskapspenger, pleie-,
omsorgs- og opplæringspenger
Fra 1. januar 2019 ble regelverket for beregning av sykepenger for arbeidstakere
og frilansere endret.
Les om alle endringene på nav.no

Vintersportsuka 2019 på
Venabu fjellhotell, Ringebufjellet, 6.-13. april.

D
Foto: Colourbox

Fra 1. januar 2019 ble begrensningen for
antall dager med pleiepenger på 1300
dager og tidsbegrensningen på ti år
fjernet. Les mer om endringene i
regelverket for pleiepenger.

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
har «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:
Så fort som mulig ;)
Deltakeravgift:
kr. 5.100,– 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

D

et er bevilget kr. 6,5 millioner i statsbudsjettet for 2019. Behandlingsreiser er et organisert diagnosespesifikt
behandlingstilbud i land med varmt og
solrikt klima.

Kilde samtlige artikler: Handikapnytt
MUSKELNYTT nr. 1 – 2019
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NMK-samarbeidet
NMK 25 år:

Fagseminar på
Svalbard i september

Nevromuskulært kompetansesenter er 25 år, og markerer med fagseminar
på Svalbard. Temaer er diagnostikk, forskning og behandling av muskeldystrofier, med perspektiv på fortid, nåtid og fremtid.
Tekst: Jorun Willumsen, kommunikasjonsrådgiver NMK FOTO: HurtigrutenSvalbard.com

S

eminaret er åpent for det internasjonale fagmiljøet, og foregår på
engelsk. Vi har invitert forskere fra
både inn- og utland til å holde foredrag
under paraplyen arvelige nevromuskulære sykdommer.
De senere årene har det vært en rivende
utvikling innenfor genteknologisk diagnostisering og behandling av nevromuskulære sykdommer. Medisinsk genetisk
utredning har nå mulighet til å fastslå
mer presist hvilket gen som er skadet og
forårsaker sykdom. Det har betydning for
behandling med genmodifiserende medisin. Tidligere var muskelbiopsi og nervebiopsi viktige diagnostiske hjelpemidler.
Kan disse verktøyene bare byttes ut, eller
har de fortsatt en viktig diagnostisk?
Programmet tar opp følgende temaer:
• Hva var og er viktig for brukerne
våre?
• Er muskelbiopsi og nervebiopsi
fortsatt viktige redskap for diagnostisering?
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• Er nevromuskulær ultralyd et nytt
verktøy for diagnostisering?
• Ulike terapeutiske behandlinger for
Duchenne muskeldystrofi, hvordan
har det endret seg?
• FSHD- utvikling innenfor diagnostikk og behandling
• Molekylær genetikk ved LGMD2i
• Frie foredrag og posterutstillinger.
25 år - Hva har skjedd?
Nevromuskulært kompetansesenter ble
etablert i Tromsø i 1994 ved Regionsykehuset i Tromsø, nå Universitetssykehuset
Nord-Norge. Den gang hadde vi status
som nasjonalt kompetansesenter med
hovedansvar for fagfeltet laboratoriediagnostikk. NMK arrangerte et internasjonalt seminar på Svalbard allerede i 1995,
og satte viktigheten av muskelbiopsi i
diagnostisk utredning på dagsorden.
• I 1995 ble også Prosjektet Tverrfaglig
samarbeid rundt muskelsyke startet etter
initiativ fra FFMs daværende leder for
Troms og Finnmark, Sigrunn Wilsgård
Antonsen. Hun utfordret NMK til å

bedre informasjonen til personer med
muskelsykdom. Prosjektet endte opp med
informasjonsheftet «Muskelsyk?», som er
oppdatert flere ganger, og fortsatt aktuelt
for mange.
• I 2006 fikk NMK status som landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og
lite kjente funksjonshemninger.
• I 2008 ble det nasjonale Muskelregisteret etablert.
• I 2013 ble NMK ett av ti kompetansesenter (to av disse er i dag sammenslått) under «sjelden- paraplyen»
til Nasjonal kompetansetjeneste for
sjeldne diagnoser, NKSD.
• I 2014 ble NMK-samarbeidet etablert
med felles senterråd ledet av brukerrepresentantene. Det ble inngått samarbeidsavtale mellom NMK, Enhet for
medfødte og arvelige nevromuskulære
tilstander (EMAN) ved Oslo universitetssykehus, og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.
• I 2016 ble «NMK-panelet» startet opp
ved Medisinsk genetikk i Tromsø, og i
2018 er det analysert 729 prøver med
177 funn.
• Videokonferansemøter er i dag et
viktig verktøy for erfaringsdeling om
sjeldne nevromuskulære sykdommene.
Fire ganger i året samles nevrologer,
barneleger, fysioterapeuter og andre
fagfolk fra flere sykehus i Norge foran
skjermen. De kan da søke råd og
veiledning i forhold til egne pasienter,
lytte til historier om pasienter som er
utredet, og hvordan man fant diagnosen. Faglige foredrag og utvalgte tema
presenteres også.
• I 2019 skal vi starte evaluering av
NMK-samarbeidets første 5 år. Da
håper vi å få gode innspill fra brukerne
om hvordan vi bør jobbe videre.

PÅ TAMPEN

En helt ny versjon
av Christer
Tekst: BERNT ROALD NILSEN
FOTO: PRIVAT

Han har slanket seg nesten 40 kilo på ett år.
Christer har CMT, og i januar 2018 var han 120
kilo tung. Nå vil han være et forbilde for andre.

I

desember 2016 mistet Christer bestevennen sin. Mamma gikk bort. Da
trenger man trøst, og Christer trøstet
seg med smertestillende og Redbull. Ett år
senere veide han 120 kilo. Mye til bare å
være 1,73 høy. Han trivdes ikke i kroppen
sin. Hadde store smerter. Noe måtte skje.
Daglig på Spenst
I januar 2018 flytter Christer til broren på
Fana i Bergen. Han begynner på Spenstsenteret på Nesttun, der de har varmebasseng som holder 33 grader. Han elsker
å svømme, og ved hjelp av en personlig
trener begynner han med vekttrening
tilpasset målet om å slanke seg kraftig.
Hver dag går han på Spenst, noen ganger
i helgene. Først en halvtime med vekter,
så en lang svømmetur i bassenget. Ti måneder senere har han gått ned 36 kilo.

FØR

ETTER

Smertene ga seg
–Trening kan selvsagt ikke kurere CMT,
men etter hvert ga smertene seg, både
fantomsmerte og nervesmerte. Behovet
for Lyrica ble mindre, jeg hadde knasket
altfor mye av det. Etter et halvt år opplevde jeg å ha smertefrie dager. Jeg var i
ferd med å få et helt annet liv; kroppen
spilte plutselig på lag. De dyktige instruktørene på Spenst sa at jeg så ut som en
90-åring da jeg kom i fjor, og en 20-åring
da jeg gikk ut av døren her om dagen,
smiler Christer.
Vil tenne andre
Han bruker ikke hjelpemidler, ikke rullestol, men er superfornøyd med spesialskoene fra New Balance. Nå vil han få andre CMT’ere til å bevege seg, og er svært
aktiv på Instagramkontoen CMT1A. Han
stiller gjerne opp på Haukeland sykehus
for å fortelle andre om sykdommen, og
deltar ofte i andre sammenhenger også.
Det nye målet er å tenne gnisten for å
trene hos andre CMT’ere. Å være et positivt forbilde for dem som trenger det.
For lett å gi opp
–Kostholdet har jeg ikke gjort mye med,
men jeg har gått drastisk ned på snopmengden. Og jeg klarer heller ikke helt å
ta den nye tilværelsen til meg. Plutselig
passer klær som før var for små, og folk
er så flinke til å skryte av prosessen jeg
har vært gjennom. Det har egentlig gått
fint, jeg har mange ganger tenkt at det er
for lett å gi opp, men i dag er jeg så glad
for å slippe smerter og kjenne at kroppen samarbeider. Jeg har jo fortsatt CMT,
men jeg lever så bra jeg kan med diagnosen, sier en storfornøyd Christer.
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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 (2019):
• 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@ffm.no

Likepersonsleder:
Ian Melsom

Økonomiansvarlig:
Øistein Slinning
Tlf.: 934 22 572
E-post:
oistein.slinning@ffm.no
Studieleder:
Annie Aune
Tlf.: 900 61 651
E-post: annie.aune@ffm.no
Interessepolitisk talsperson:
Ingeleiv Haugen
Tlf.: 901 67 626
E-post:
ingeleiv.haugen@ffm.no
Likepersonsleder:
Ian Melsom
Tlf.: 918 33 821
E-post: Ian.melsom@ffm.no

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:
malin.pedersen@ffm.no

1. styremedlem:
Line Nordal
Tlf.: 902 91 125
E-post:
line.nordal@ffm.no

Varamedlem:
Alina Fismen Bjerkli
E-post: alina.bjerkli@ffm.no

Nestleder:
Kine Lyngås
Tlf.: 918 83 587
E-post: kine.lyngaas@ffm.no

2. styremedlem:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
E-post:
ingebjorg.vogt@ffm.no

Medlem:
Stine Dypfest Furuhaug
E-post:
stine.furuhaug@ffm.no

Økonomiansvarlig:
Linda Margrethe
Schøyen Melsom
Tlf.: 922 04 275
E-post:
linda.melsom@ffm.no

Valgkomiteen:

3. styremedlem:
Tonje Larsen
Tlf.: 948 76 885
E-post: tonje.larsen@ffm.no

Fylkesforeningene
FFMUs representant:
Malin Fredrikke Pedersen
Tlf.: 918 35 845
E-post:
malin.pedersen@ffm.no
Styremedlem:
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201
E-post:
gustav.granheim@ffm.no
Varamedlem:
Jon Magnus Dahl
Tlf.: 906 86 696
E-post: jon.m.dahl@ffm.no
Varamedlem:
Morten Tangre
Tlf.: 993 73 904
E-post: morten.tangre@ffm.no

FFM i Agder
Tone I. Torp
Støleveien 87
4887 Grimstad
Tlf.: 951 64 848
E-post: tone.torp@ffm.no

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

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

FFM i Oslo og Akershus
Tor Egil Roheim
Rolf Hofmos gate 13C
0655 Oslo
Tlf.: 971 76 206
E-post: oslo-akershus@ffm.no

FFM i Hordaland,
Sogn og Fjordane
Ingeleiv Haugen
Stadionveien 19A
5162 Laksevåg
Tlf.: 901 67 626
E-post: hord-s-f@ffm.no

FFM i Telemark
Kari Bjerketvedt
Bjerketvedtveien 64
3900 Porsgrunn
Tlf.: 926 35 901
E-post:
kari.bjerketvedt@ffm.no
FFM i Vestfold
Jørund Lothe
3085 Holmestrand
Tlf.: 954 93 802
E-post: jorund.lothe@ffm.no

FFM i Troms og Finnmark
Maria Rosario Hestnes
Langnesveien 36
9309 Finnsnes
Tlf.: 915 13 283
E-post:
troms-finnmark@ffm.no
FFM i Trøndelag
Guro Skjetne
Gamle Kongevei 20A
7604 Levanger
Tlf.: 992 47 796
E-post: ffmtrondelag@ffm.no
FFM i Østfold
Herman Holthe
Industriveien 18
1614 Fredrikstad
Tlf.: 457 69 936
E-post:
herman.holthe@ffm.no
FFM i Rogaland
Helge Askildsen
Skibmannsvegen 49
4056 Tananger
Tlf.: 516 96 098
E-post: helge.askildsen@ffm.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

