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Det ene prosjektet FFM fikk støtte til, er Assistanse og grensesetting. Der skal vi
bygge videre på prosjektet Min kropp – mine grenser, som ble gjennomført i fjor.
Vi vil produsere fire hefter med kursopplegg for lokale likepersonskurs. Temaer
er Barnefamilier og BPA, BPA og overgangen fra ung til voksen, Å få BPA i voksen alder, BPA og grensesetting for assistenter. For alle er det viktig å sette egne
grenser. Når noen gir og noen mottar assistanse, er det ekstra viktig å være tydelig
på hvor grensene går.
Det andre prosjektet kaller vi Diagnoseprosjektet. Målet er å finne gode løsninger
for kontaktskapende arbeid og å spre informasjon om nye medisiner og behandlingsmetoder. FFM må forholde seg til nye utfordringer når det utvikles medisiner for personer med sjeldne nevromuskulære diagnoser. Hvordan skal FFM
drive diagnoserettet arbeid? Vi vil invitere medlemmer, andre organisasjoner,
aktive i facebookgrupper og fagpersoner til å være med. Ta gjerne kontakt hvis du
ønsker å bidra i dette viktige arbeidet.
Nytt i år er også at sentralstyret jobber med hvordan FFM kan bli mer synlig på
ulike plattformer. Hvordan kan nyheter presenteres og spres enda bedre? Hva bør
være i papirformat, og hva bør være digitalt?
Alt arbeidet i FFM vil jeg nå følge fra sidelinja. På Landsmøtet
trer jeg av som leder på landsbasis, men blir med i FFM i Agder.
Jeg ønsker ny leder og det nye sentralstyret lykke til!
God sommer!

Tone I. Torp
Leder i FFM

Magi på
Solgården
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og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser.
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Redaksjonen tar gjerne imot bidrag,
helst via e-post.
E-post: bernt@total-kommunikasjon.no

sentralstyret er vi stolte over å ha fått positive svar på søknader om støtte til
to aktive uker og to viktige prosjekt. Aktiv uke for unge har FFMU ansvar for,
og rekordmange medlemmer blir med til Spania. Aktiv uke for voksne blir i
Kristiansand. Begge ukene planlegges med god variasjon mellom fritid, likepersonssamtaler og aktiviteter. Deltakere på tidligere Aktive uker har gitt strålende
tilbakemeldinger. Barn, unge og eldre opplever det nyttig, moro og godt å være
sammen. Vi satser på to flotte uker til sommeren.

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no
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TOTAL kommunikasjon
Thereses gate 13B
0358 Oslo
Mobil: 920 80 380
E-post: bernt@total-kommunikasjon.no

Innholdet i annonsene står for
annonsørens egen regning og gir ikke
nødvendigvis uttrykk for Muskelnytts
eller FFMs syn.
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En fremtidsrettet helg
Årets landsmøtehelg ble gjennomført på Hotell Scandic
i Asker 31. mai-2. juni. Helgen viste at FFM er en organisasjon som forbereder seg for fremtiden.

Tekst og foto på landsmøtet:
bernt roald nilsen

N

esten 60 personer fant veien til
Landsmøtehelgen i Asker den
siste dagen i mai. Det startet fredag med at overlege i medisinsk genetikk
på Universitetssykehuset i Nord-Norge,
Christoffer Jonsrud, snakket om genteknologisk diagnostikk og arvelige konsekvenser.

ket om Hysj-prosjektet til FFM, blant annet om en bok som er laget for samtaler
med barn 5-10 år. Så fikk de fem utstillerne utenfor Landsmøtesalen presentere
seg, før det var klart for informasjon om
FFMs nye diagnoseprosjekt. Ola Schrøder Røiset avsluttet økten før lunsj med å
kåsere om Frihet til å feile.

Nytt diagnoseprosjekt
Lørdagen åpnet med at Tone Torp snak-

Mer om grensesetting
Selve landsmøtet lørdag ettermiddag var

Nye på Landsmøtet
Marna Olin Helland
fra FFM, Vestland sitter i
styret i fylkesforeningen,
og er likeperson. Hun
syntes det var kjekt å være
på Landsmøtet, og blir
gjerne med flere ganger.
– Så mange hyggelige folk
å utveksle erfaringer om
livet, diagnosen og BPA
med! Og fint å få et ansikt
på dem som styrer FFM.
Dette var også gøy, vi har
kost oss og ledd mye, sa
Marna, som var spesielt
begeistret for Ola Røysets
kåseri om Frihet til å feile.

Bjørn Widar Ruland fra
Angvik i Møre og Romsdal fikk diagnosen polynevropati for tre år siden.
– Det har vært interessant,
lærerikt, har gitt meg vyer
og en helt annen innsikt i
å være muskelsyk. Jeg har
hatt hørselsproblematikk
hele livet og er vant til å
tenke positivt, og dette har
virkelig utvidet horisonten
min, sa Bjørn Widar og la
til at han var en stor beundrer av de damene som
styrer FFM-skuta med stø
hånd.

Sivert Chr. Haaland fra
Stavanger er nestleder
i FFM i Rogaland, men
dette var hans debut på
Landsmøtet. – Jeg har
vært med i fylkeslaget i
fire år, og nå var jeg spent
på hvordan det var å være
til stede. Det var fantastisk. Et godt møte, som
det sies i religiøse kretser.
Jeg fikk klarhet i nye ting
som har med tilskudd,
aktiviteter og likepersoner
å gjøre, sa Sivert, som ble
valgt inn som styremedlem i Sentralstyret.

svært godt forberedt, og sakene gikk som
smurt. De aller fleste sakene ble enstemmig vedtatt, mens saken om Muskelnytts
fremtid ble gjenstand for diskusjon.
Søndag var det gruppearbeid om innholdet i de nye heftene FFM skal lage for
prosjektet Min Kropp, mine grenser, deretter informasjon om endringer i diverse
regelverk, før en fremtidsrettet helg ble
avsluttet med velvalgte ord av FFMs nye
leder før lunsj.

Æresmedlem
fra Østfold

E

lisabeth Johannessen ble valgt til
æresmedlem på landsmøtet. Hun
har vært en bauta i FFM i Østfold
i mange år. Hun hjalp til med å få FFM i
Østfold opp å rulle igjen etter flere passive år. Hennes positive stahet er grunnen
til at hun får til så mye, og hun har alltid
et smil på lur. Hun tar det som en selvfølge å stille opp i alle sammenhenger, og
fortjener å bli satt skikkelig pris på, ifølge
styret i FFM i Østfold. Hun er et eksempel på et medlem som stiller opp for sin
egen fylkesforening året rundt. Hun gjør
ære på FFM i Østfold, ifølge fylkesstyret.
Nå er hun æresmedlem i FFM sentralt.

Landsmøtet:

Stø kurs for FFM
Landsmøtet lørdag ettermiddag bar preg av solide forberedelser og kontroll på driften. De krasse diskusjonene uteble, noe som tyder på at FFM holder stø kurs.

L

eder Tone Torp åpnet Landsmøtet
med å si litt om FFMs arbeid på
fem områder: Prosjekt – Økonomi
– Diagnosearbeid – Informasjon – Likepersonsarbeid. En nyttig gjennomgang før
dirigent Knut Magne Ellingsen dro i gang
Landsmøtet med 24 stemmeberettigede.
Et aktivt, positivt år
Årsberetningen handlet først og fremst
om det landsomfattende, interessepolitiske arbeidet, likepersonsaktiviteter
og arrangementer og brukerrepresentasjon. 2018 var positivt, og det er verdt å
merke seg at antall medlemmer nå stiger.
Beretningen ble vedtatt enstemmig, det
ble også årsregnskapet, med et underskudd på kr 110 000,-. Asbjørn Gausdal,

Kontrollkomiteens leder, ga Sentralstyret
ros for å ha tatt tak i økonomien i FFM.
Forskningsfondets regnskap viste en nedgang i gaver, det ble påpekt at FFM bør
bli mer synlig i sosiale medier.
Debatt om Muskelnytt
Handlingsplan 2019-2020 ble enstemmig
vedtatt. Målet er tredelt: 1. Videreutvikle
FFM som en sterk, inkluderende organisasjon. 2. Sette fokus på sjeldne nevromuskulære diagnoser. 3. Arbeide for
retten for et fullverdig liv. Sentralstyrets
forslag om å redusere Muskelnytt fra 4 til
3 utgaver pr år ble ikke vedtatt, forslaget
til FFM i Buskerud om kun å vurdere
en nedgang fikk flertall. Saken om våre
fylkeslag etter regionreformen 2020 ble

vedtatt med knapt flertall. Fylkeslagene
består inntil videre, og skal fremdeles
hete FFM i det gamle fylkesnavnet eller
det nye regionnavnet.
Patricia Melsom ny leder
Forslaget til budsjett 2019, basert på mindre frie midler og mer prosjektmidler, ble
enstemmig vedtatt. Så var det valg, Patricia Melsom overtar nå rollen som leder,
og Annie Aune rykker opp som nestleder. Sivert Chr. Håland fra Rogaland er
nytt styremedlem i Sentralstyret. Elisabeth Lillegrend er ny leder av redaksjonskomiteen til Muskelnytt. Patricia Melsom
avsluttet med å takke for tilliten, og Tone
Torp ble takket for innsatsen som FFMs
leder i flere perioder.

Ildsjel fikk hedersbevisning

S

ynnøve Persson fra FFM i Buskerud
ble tildelt FFMs hedersbevisning på
Landsmøtet. Hun har vært sekretær
i fylkeslaget siden 2002, hatt økonomiansvar et par perioder, og har også vært
nestleder i fylkesforeningen.
Synnøve har flere i familien som er muskelsyke. I 2010 fikk hun beskjed om at
hun selv har ingen diagnose. Hun skriver
protokoller, arkiverer perfekt, ivaretar
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medlemslister og passer på alle tidsfrister.
Hun er en stor ressurs for fylkesforeningen, det mest strukturerte mennesket vi
kjenner, melder FFM i Buskerud. I tillegg
er hun en ordentlig racer på vedtekter.
En helhjertet innsats for FFM i Buskerud
i 17 år gjør at Synnøve Persson fortjener
FFMs hedersbevisning. Hun mottok den
til stor applaus før Landsmøtet startet
lørdag ettermiddag.
MUSKELNYTT nr. 2 – 2019
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Fem positive utstillere
Fem utstillere bidro til at det var liv og røre hele
helgen utenfor konferanserommet på Landsmøtet. Muskelnytt møtte alle fem.
HjemmeBest ville først fremst opplyse
om sitt fantastiske tilbud på BPA. Emilie
Karoline Luther og Silje Hamletsen stilte
på stand for første gang, og gjorde et
solid inntrykk da de fortalte hvilke tilbud
HjemmeBest kan tilby.
Uloba er en veteran i BPA-bransjen.
Helle-Viv Helle Magnerud bruker 130
reisedøgn i året for å fortelle at Ulobas
BPA er det viktigste hjelpemiddel som
finnes.

S

Hjelpemiddeleksperten v/Tom Eng
var glad for å bli invitert til å ha stand på
Landsmøtet, og opplevde trivelige folk
og stor interesse for sine tilbud. Tom har
tidligere i år vært hos FFM i Buskerud og
fortalt om sine tilbud.

Han påstod at han feilet for lite i barndommen, og derfor tar det igjen som
voksen. Å gjøre feil som barn fører til noe
som er bra, nemlig at foreldrene kan fortelle deg hva som er galt eller rett. Ved å
feile erfarer og lærer du, tar ansvar og finner nye løsninger. Ola påstod også at du
må gå på trynet for å kunne takle det livet
har å by på. Og har du assistenter, må du
gjøre dem oppmerksom på at det er lov å
gjøre feil hvis du bare er løsningsorientert
i etterkant.

MUSKELNYTT nr. 2 – 2019

T

one Torp innledet lørdag morgen
med å fortelle om arbeidet med
Hysj – den nye boken til FFM for
barn 5-10 år. I en skiftende verden med
stadig nye behandlingstilbud er det ikke
minst viktig å snakke med barna om den
aktuelle diagnosen, og boka Hysj er et
utmerket utgangspunkt for gode, åpne
samtaler.
Nora og Ben med sine internasjonale
navn er hovedpersonene i boka, og det er
mulig å skrive, tegne og fargelegge i tillegg
til å lese og samtale. Boken er til salgs for
kr 100,-, og kan bestilles fra FFM på nett.
Den blir også sendt til alle rehabiliteringstjenester i Norge.

Så avsluttet han med nok et glimt i øyet:
– Jeg liker ikke sykepleiere, de ser bare
det syke. De kveler hele menneskeheten
med omsorg for å ivareta denne såkalte
forsvarligheten.
Foto: Karianne Kvalvik Kulø

Prima Assistanse var representert ved
Ola Røyset, som mange vil kjenne igjen
fra andre sammenhenger. Ola liker å
reise landet rundt for å snakke om Prima
Assistanse og BPA, og var veldig fornøyd
med interessen til deltakerne på Landsmøtet.
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–Friheten er ikke verdt
å ha hvis den ikke omfatter friheten til å
feile, sa Ola Røyset da
han steppet inn for
forfatter Olaug Nilssen,
som hadde meldt sykdomsforfall på lørdag.
å fortalte han om verdens største
– og kanskje første – «ringe på og
stikke av-aksjon» hos flere politikere. Utført av Ola og kompisene. Han har
systematisk prøvd mange måter å feile på,
har til og med skrevet bok om alle feilene
sine: «Min fetter Ola og meg».

Humana v/Stine Jåthun likte godt å være
til stede på stand på Landsmøtet. Hun
opplevde at det var god stemning og stor
interesse for tilbudet deres om BPA.

Hysj
på
Landsmøtet

Frihet Min kropp, mine
til å feile grenser utvides
FFM har gjennomført et prosjekt om Min kropp,
mine grenser. Nå har foreningen fått midler til å
utvide prosjektet. Søndag ble innholdet i det nye
prosjektet diskutert i grupper.

M

in kropp, mine grenser er
finansiert av Extra-stiftelsen.
Prosjektet er et samarbeid med
Frambu, og handler om å ha kontroll
over din egen kropp når du er avhengig
av assistanse.
Del 1 i prosjektet
Tidligere er det laget et foredrag, som
dannet grunnlag for diskusjoner i grupper og plenum, og etter hvert et hefte
på cirka 50 sider. Heftet får du ved å
henvende deg til FFM, og det tar opp
følgende temaer: Fra omsorg til assistanse – Brukerstyrt personlig assistanse

– Forholdet til egen kropp – Hvem/hva er
assistenten? – Grenser/potensielle problemer ved assistanse – Å velge assistent for
barnet ditt.
Del 2 i prosjektet
Videreføringen i prosjektet handler om å
lage fire nye hefter på cirka 15 sider om
ulike sider ved dette temaet. De nye heftene har følgende foreløpige arbeidstitler:
Barnefamilier. BPA. Grensesetting – BPA,
grensesetting ved overgangen til voksen
– Grensesetting når du får BPA i voksen
alder – BPA og grenser for assistenter.

Genteknologisk diagnostikk
og arvelige konsekvenser
Overlege Christoffer Jonsrud ved medisinsk
genetisk avdeling på UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) ga oss et lite innblikk i
genetikkens enorme og komplekse verden.
Tekst: Gro Wold Kristiansen

F

oredraget til Christoffer Jonsrud fra
UNN på fredag ettermiddag dreide
seg først og fremst om forekomst av
nevromuskulære sykdommer, arvegang
og diagnostisering.
Veien blir kortere
De seneste årene har mange gener som
forårsaker sykdom blitt kartlagt, og
nevromuskulære sykdommer er ideelle for storskalaanalyser. For å stille en
diagnose er fremdeles dyktige klinikere

helt nødvendig før eventuell gentesting.
Men veien man må gå fra utredning
til diagnose, har blitt kortere og mindre smertefull for mange pasienter, og
muskelbiopsier brukes i stadig mindre
omfang enn tidligere.
Hvis du vil lese mer om genetikk, kan
du gå inn på genetikkportalen.no – en
norsk portal på internett for medisinskgenetiske analyser.

MUSKELNYTT nr. 2 – 2019
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Nytt diagnoseprosjekt
FFM har fått kr 400.100,- fra Helsedirektoratet til
et nytt, etterlengtet diagnoseprosjekt. Arbeidet
med framtidig organisering av diagnosearbeidet
i FFM er allerede i gang.

T

idligere assisterende direktør ved
Frambu, Karin Evy Rønningen,
er ansatt som prosjektleder i 20%
stilling. I tillegg skal det ansettes en
prosjektmedarbeider med tilknytning til
FFM i 10% stilling.

Erfaringssamling i oktober
Et viktig formål er å se på hvordan man
bedre kan ivareta diagnosearbeidet i FFM
fremover. Kontaktskapende arbeid er prioritert, det er ikke minst viktig etter hvert
som stadig nye medisiner kommer på
markedet. Det skal opprettes en styringsgruppe og referansegruppe, og det blir erfaringssamling om temaet for 30 deltakere
12.-13. oktober. Målet er å bli enige om
hvordan FFMs fremtidige organisering av
diagnoserettet arbeid skal være.
Finne og spre informasjon
Prosjektet har et allsidig formål. Bedre
kontaktskapende arbeid er viktig, og det
skal innhentes og spres informasjon om

medisiner og behandlingstilbud. Det skal
motiveres og stimuleres til forskning,
og det er ønskelig å finne en ny, god
ansvarsfordeling på dette feltet internt i
FFM. Ikke minst skal brukerperspektivet ivaretas ved å bidra til konstruktive
samarbeidsformer mellom fagfolk og
brukere.

Patricia Melsom er ny leder:

Brenner for FFM
–Vi mangler frie midler etter at vi mistet tilskuddet fra tippemidlene. Alt er øremerket
prosjekter. Det blir en skikkelig utfordring
å finansiere medlemsarrangementene.
Lang og bred erfaring
FFM har fått nok en høyst oppegående,
kvinnelig leder på toppen av organisasjonen. Patricia har lang og bred erfaring fra
nasjonale og internasjonale verv, og nå
bretter hun nok en gang opp ermene for
sin egen organisasjon. Kontor og organisasjon skal bestå på best mulig måte, og
Patricia er glad for at hun har dedikerte
ansatte og et høyst kompetent styre med
seg i det arbeidet som skal legges ned for
FFM fremover.

Samtale i gruppe og plenum
Innlegget til Tone Torp om prosjektet ble
fulgt opp med diskusjon i grupper, og
deretter gode meningsutvekslinger i plenum. Ikke minst ble diagnosegruppenes
rolle diskutert – i tillegg til hvordan man
kan samles rundt ulike diagnosetemaer,
både fysisk og digitalt.

Vi må bli mere synlige
–Å søke prosjektmidler og drive tiltak
som er bundet til tilskudd tar mye tid, og
dette gjør at det blir lite tid til «frie ting».
Gapet mellom det vi må gjøre for å overleve og det vi ønsker å gjøre blir stadig
tydeligere, og det er et tankekors vi må
se nærmere på. Vi må også bli enda mer
synlige med prosjektene våre, og være
mer på ballen samfunnspolitisk. Å markere oss i samarbeidet med det offentlige
blir en viktig oppgave, sier Patricia.

Nytt prosjekt om DM
Torill Knutsen-Øy representerte FFM i Vestfold.
Hun har gitt ut bok om pårørenderollen, og er nå
tilsatt i 10% årsstilling ved Enhet for Medfødte
og Arvelige Nevromuskulære tilstander (EMAN).

T

Så blir det en mer generell infodel, der
DM beskrives nærmere. Den inkluderer
også hva DM-pasienter trenger av råd og
oppfølging på lengre sikt.

Infomappe om DM
–Vi skal lage en infomappe som består av
to deler: For det første akuttinfo basert på
mye av det jeg selv skrev om i boken min.
Hva gjør du i den første fasen etter at du
er diagnostisert? Hva med medisinering?
Rekreasjon? Hvor kan du få informasjon?
Hvem er spesialistene på denne diagnosen? Hvordan forhindre feilbehandling?

Samling pårørende
Torill har selv erfaring med hva det er å
være dobbeltpårørende for DM-pasienter.
Mannen hennes døde for seks år siden,
og datteren har også DM. Erfaringen kan
komme godt med når hun også skal forberede helgesamling for pårørende våren
2020. Samlingen er ment å gi de pårørende påfyll i form av faglige innspill og tid
til refleksjon og erfaringsutveksling.

orills stilling har et todelt innhold.
Hun skal utvikle en ny infomappe
om DM (dystrofia myotonica).
I tillegg skal hun forberede en samling
for DM-pårørende våren 2020.

8
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H

un drømmer om en donorisk
multimilliardær, som kan tenke
seg å sponse alle drømmene hennes om hva FFM kunne få til. Mye taler
for at hun må nøye seg med prosjektmidler. Det forhindrer ikke at Patricia
Melsom brenner for saken, og saken er
FFM. Patricia var med da foreningen ble
startet i 1981, og var styreleder senere på
åttitallet. Nå har hun sagt ja til den
utfordringen ledervervet innebærer.

Vil ha prosjekt-spinoff
Hun har stor tro på det nye Diagnoseprosjektet som FFM ruller i gang utover
høsten, og hun håper det skal bidra til
spinoff-produkter og aktiviteter som
på sikt vil gagne FFM. Det første året i
prosjektet skal brukes til å systematisere
virksomheten på dette viktige feltet, og
det skal presenteres både for brukere og
fagfolk. Samarbeidet med diagnosegruppene vil bli viktig og utfordrende,
det handler om å finne løsninger i stedet
for å produsere problemer. Den store
utfordringen er å dokumentere brukererfaringene våre på en skikkelig måte,
slik at vi blir tatt på alvor som brukergruppe og organisasjon, sier FFMs nye
leder, Patricia Melsom.
MUSKELNYTT nr. 2 – 2019
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Aktiv uke for voksne
i Kristiansand

Medlemsmøte om psykisk
helse i FFM i Agder
De formidlet at det er vanskelig å ta i
bruk hjelpemidler. Vi snakket om den
bøygen det er å komme over endringer
i kroppene våre. Tårene var nære på å
renne i det ene øyeblikket, i det neste lo
vi. Altså, en god blanding av å fortelle hva
som er «no dritt» med sykdommen, og
hvordan vi kan oppmuntre hverandre til
en bedre psykisk og fysisk helse. Vi må
tørre å spørre hverandre hvordan vi har
det. Fagpersoner må også tørre å spørre
oss om hvordan vi har det – selv om de
ikke kan gjøre oss friske.

20.-25. august arrangeres Aktiv uke
for voksne i Kristiansand. Dette blir
en uke full av spennende aktiviteter!

D

eltakerne skal bo og ha base på
Hotell Scandic Bystranda. Du
må være medlem i FFM, og du
må være eldre enn 36 år for å være med.
Påmeldingsfristen er gått ut, og programmet for uka ser superspennende ut.
Innebandy og sykkelritt
Det blir el-innebandy, og meningen er å
få til en turnering der alle skal få kjenne
litt på vinnerinstinktene sine. Det blir
sykkelritt på glattkjøringsbanen, der du
kan teste el-sykler med to eller flere hjul
i fred og ro eller i full fart. En hel dag i
Kristiansand Dyrepark er det også satt av
tid til.

Paragliding og samtaler
Kanskje tør du å bli med på paragliding
i Bygland? Der har de bygget en tralle
som du kan sitte i, den festes til paraglidervingen, og du og piloten blir dradd
opp etter en båt ute på Byglandsfjorden.
Startrampen er plenen ved fjorden, og det
er selvsagt værforbehold. All transport til
og fra aktivitetene er tilrettelagt. Sist, men
ikke minst, er det også satt av tid til gode
samtaler om livet og de aktivitetene som
arrangeres i løpet av uka.
Aktivukekomiteen består av Marit J.
Hansen, Maria Hestnes, Tone Torp,
Gustav Granheim og Jon Magnus Dahl.
Og Muskelnytt ønsker lykke til med en
spennende uke!

Bowling og Badeland
Høsten 2018 hadde vi for sjette året på rad vår tradisjonelle familiedag på
Vestkanten Storsenter i Loddefjord cirka 15 minutter fra Bergen sentrum.

V

estkanten Storsenter er et bydelssenter, og er kanskje størst i landet innen kombinasjonen handel
og opplevelse. Blant tilbudene innen
opplevelse finnes her badeland, ishall,
curling, bowling, minigolf, kultursal og
bibliotek.
Vi startet dagen med bowling og bading,
og bowling var aktiviteten de fleste deltok
på. Det kjekke med bowling er at alle kan
delta uavhengig av styrke og funksjonsnivå. Ved hjelp av en renne og et stativ,
hvor bowlingkula legges og ruller ned
med OK fart mot kjeglene. Smart og
effektiv løsning. Det ble flere runder
10
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med konkurranse, med presisjon og dyp
konsentrasjon. Konkurransen spisset seg
til etter hvert som rundene ble spilt. Her
kom strike og spare på løpende bånd.
Artig. Etter avsluttet bowling og bading
var vi klar for Peppes pizza. Her fikk vi
servert den ene pizzaen etter den andre,
samt en nydelig dessert. Tydelig at folk
var sultne etter sine fysiske aktiviteter.
Det ble en svært vellykket dag på Vestkanten, som helt klart frister til gjentakelse neste år.
mvh
FFM Hordaland / Sogn og Fjordane
Egil Hope

Foto: Murni Clausen

For første gang hadde vi en videoforelesning på
medlemsmøtet. Det fungerte overraskende godt.

M

ange fylkeslag ønsker at noen
fra Frambu eller andre i NMKsamarbeidet skal komme og
forelese for oss. Det kan bli for mange
forespørsler i perioder. I samarbeid med
Frambu ønsket vi å teste ut videoforelesning. På www.sjelden.no fant vi et foredrag som psykolog Torunn Vatne holdt
for en tid tilbake. Det handlet om psykisk

helse hos barn og unge med muskelsykdommer. Selv om vi var en gjeng voksne,
fikk vi en god innledning til samtalene
om vår psykiske helse.
Vi snakket om forskjellen på å få diagnosen som barn eller ungdom, kontra i
voksen alder. Hvordan påvirker det oss?
Noen, kanskje særlig de voksne, savner
det livet de levde før musklene ble svake.

Slik gjorde vi det:
Møtet varte fra kl. 18:00-20:45.
Styret valgte en video fra sjelden.no. En
likeperson så gjennom den før møtet, og
skrev ned noen punkter som vi delte ut
på møtet. Så viste vi videoforelesningen.
Den er lett å følge fordi filmingen er god,
og lysbildene Torunn presenterer vises i
en egen ramme. Etter innledningen ledet
en likeperson samtalen om hva som påvirker vår psykiske helse. Deretter spanderte vi pizza. Selvsagt hadde vi åresalg/
lotteri. Den som vant mest, vant 5 ganger.
Nest mest vant 4: mikrofiberkluter, Coca
cola, innpakket gave, påskelys og -servietter. Hun hadde dermed fått unnagjort
påskehandelen, som hun leende sa.

Nytt styre i
FFM i Agder
Leder: 			
Nestleder: 		
Kasserer: 		
Sekretær: 		
Styremedlem: 		
Første varamedlem:
Andre varamedlem:

Tone I. Torp, Grimstad (ny, 2 år)
Torfinn Dybesland, Vennesla (ikke på valg, 1 år igjen)
Anne-Lise O. Andersen, Arendal (ikke på valg, 1 år igjen)
Elin Sunde, Hægebostad (gjenvalgt, 2 år)
Hildur Dybesland, Vennesla (gjenvalgt 2 år)
Helge Holmegård, Mandal (gjenvalgt, 1 år)
Reidar H. Horrisland, Evje (ny, 1 år)
MUSKELNYTT nr. 2 – 2019
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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 Lars Magne Arnesen, nyvalgt styremedlem i FFM i Oslo og
Akershus, slippe til.

Lars Magne Arnesen:

Aktiv – voksen
– og muskelsyk
Tekst: BERNT ROALD NILSEN
FOTO: PRIVAT

Han er 49 år, og har CMT og Bechterew sykdom. Men
trening fire dager i uka gjør at Lars Magne Arnesen har
styrke og energi til være i jobb og fungere i dagliglivet.

D

et gjelder å finne balansen mellom
trening og restitusjon. Den som er
individuelt tilpasset. Lars Magne
Arnesen fra Oslo har eksperimentert mye før han fant koden. Han har hele åtte
opphold på Beitostølen bak seg, og til tross for
to alvorlige diagnoser lever han et aktivt liv.
Savner helhetlig veiledning
–Diagnosene til CMT og Bechterew passer ikke
akkurat så godt til hverandre. Det er som om
føttene mine vil sitte i rullestol, mens bekken
og rygg vil ut i skogen og løpe. Nevrologen ser
bare den ene siden av saken, og revmatologen
den andre. Helsetjenesten klarer ikke å gi
helhetlig veiledning til folk med flere diagnoser. Jeg savner virkelig en primærkontakt, som
sørger for at de impliserte snakker sammen, sier
Lars Magne.
Trenger tilpasset restitusjon
Han er opptatt av restitusjon. Trener du mye,
må du passe på å restituere tilstrekkelig.
Kanskje er du nødt til å sove et par timer etter
treningsøkten. Et nytt hefte om trening for
muskelsyke voksne blir presentert i dette nummeret av Muskelnytt. Lars Magne er fornøyd
med at det nå blir lagt vekt på hvor viktig trening er, men savner informasjon om tilpasset
restitusjon. –Jeg savner også mer fokus på hvor
viktig det er at medlemmer i FFM gis mulighet
til å prøve seg på ulike aktiviteter. Det burde
ikke være sånn at økonomi setter begrensnin-
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Brukerstyrt
personlig
assistanse.
Helt enkelt.

ger for den enkelte når vi har dokumentasjon
på hvor viktig det er å være aktiv. Tilgang til
aktivitetshjelpemidler bør selvfølgelig ikke være
begrenset med hensyn til alder, fordi mange får
nedsatt funksjonsevne sent i livet.
Nyttig info og sosialt samvær
–Jeg har savnet en Aktiv Uke for voksne hver
sommer her hjemme i Norge. Det er veldig bra
at FFM drar i gang det til sommeren, vi trenger
fokus på at det ikke bare er barn og unge som
bør ha et aktivt liv. Også voksne vil kunne fungere bedre hvis de får trene og restituere seg på
en tilpasset måte, dette er en viktig oppgave for
FFM. I tillegg bør foreningen satse på å samle
medlemmene så mye som mulig på en måte
som vektlegger nyttig info og tid til uformell
prat og sosialt samvær, sier Lars Magne.
Ikke frisk, men får et bedre liv
Han er opptatt av at aktivitet kan være så
mangt, det gjelder bare å motivere medlemsmassen til å ville fungere enda bedre i jobb og
dagligliv, og da gjelder det å være kreativ. Han
vet at han ikke blir frisk av å trene, men han blir
sterkere enn han ville vært dersom han var passiv. Han er nyvalgt styremedlem i FFM i Oslo
og Akershus, men ingen nykommer når det
gjelder å ta verv, på jobben har han blant annet
hatt tillitsverv i fagforeningen. Nå slår han et
slag for mer fysisk aktivitet for voksne muskelsyke. Fordi han har opplevd hva det betyr i
hverdagen.

Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi deg mer om hvordan vi kan
hjelpe deg med brukerstyrt personlig assistanse.
Human Care AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker, bpa@humananorge.no,
MUSKELNYTT nr. 2 – 2019
humananorge.no.
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Leders hjørne

Spenstig kursog årsmøtehelg
Helga 5.-7. april var FFMU samlet på Gardermoen for sin årlige kurs- og årsmøtehelg. Den
er alltid et av høydepunktene i løpet av året.
Tekst og foto på gardermoen: Malin F. Pedersen og Kine Lyngås

Malin F. Pedersen, Leder FFMU

V

åren er her, og det merkes! Nå
begynner FFMUs medlemmer
og styremedlemmer å få mer
energi, og lysten til å få ting gjort øker. Er
det ikke herlig å se hva godt vær og sol i
ansiktet kan gjøre med kropp og sinn?
I vår har vi hatt et topp arrangement med
årsmøte, spennende kurs og jubileumsfeiring. Jeg skal innrømme at jeg, som
fremdeles er en temmelig fersk leder, er
stolt av alt vi fikk til på en helg. Det var
første gang jeg både deltok og var med å
arrangere FFMU-kurs, og jeg synes det
var en god erfaring. Nå er jeg enda mer
positiv til at vi skal fortsette å arrangere
gode kurs og gøyale aktiviteter (og jeg var
temmelig positiv allerede før det ...)
Nå er det heller ikke lenge igjen til Aktiv
Uke! Vi satser på sol og varme hele uka
i Spania, slik at deltakerne reiser hjem
brune og fornøyde!
Og forhåpentligvis blir sommeren fin
her i Norge også, sånn at vi alle kan være
masse ute, og kjenne at livet egentlig er
ganske deilig. Vi i styret ønsker dere en
herlig sommer!
Hilsen Malin F. Pedersen 
leder i FFMU		

K

urs- og årsmøtehelga byr alltid
på gode diskusjoner, morsomme
øyeblikk, gjensyn med gamle
venner og kjennskap med nye. Også i
år var det en vellykket helg med både
årsmøte og kurs i temaet seksualitet og
samliv. Det som var spesielt i år, var at
vi også feiret FFMU sitt 20 års jubileum.
FFMU fylte 20 år i fjor, men det er aldri
for sent å feire!
Viktig kurstema
FFMU har tidligere arrangert seksualitetog samlivskurs. Vanligvis har vi pleid å
ha ulike temaer, men denne gang hadde
vi kun ett tema. Vi hadde invitert gode
foredragsholdere. Den første var sexolog
Stine Kühle-Hansen, som tok opp temaet
selvbilde, seksualitet og samliv. Dagen
etter kom Agnete S. Gade, fysioterapeut
med videreutdanning innen seksualitet
og funksjonshemming. Hun snakket om
seksualtekniske hjelpemidler, viste frem
produkter og forklarte hvordan man kan
søke om det.
Goodiebags til alle
Etter Agnetes foredrag ble det liv i salen,
for da kom neste foredragsholder Andre
Berg fra Seksuell helse, et prosjekt som
Erotikk1 har startet. Han startet med å

dele ut goodiebags til alle deltakerne, deretter sendte han diverse sexleketøy rundt
bordet, slik at alle kunne se og kjenne på
dem. Han holdt foredrag om prosjektet
Seksuell helse – hva det fokuserer på –
og fortalte litt om det at seksualitet er en
menneskerett.
Sex som funker
Anette Remme og Guro Helene Sørdalen
fra Unge Funksjonshemmede tilbrakte
deler av lørdagen med oss, og Anette
holdt foredrag. Hun er prosjektleder i
Sex som funker, og fortalte hva prosjektet
går ut på. Prima Assistanse var også med
oss. Lars kom på lørdag, og feiret jubileet
sammen med oss. Søndag holdt Ingrid
Thunem et flott foredrag om seksualitet
og assistanse.
Myter og legender
Malin holdt også foredrag med gruppesamtaler og erfaringsutveksling underveis. Temaet var myter og legender om sex
som muskelsyk, og vi diskuterte dating,
sex og fordommer. Styret er stolt av alt
vi fikk til denne kurshelga, og utrolig
fornøyd med at vi gav deltakerne så mye
informasjon om et viktig tema på så kort
tid. Detaljer om helgen vår finner du på
bloggen: ffmu.blogg.no

Årsmøte, fest og Aktiv
underholdning! Uke i
sol og
varme
D
Årsmøtet ble gjennomført lørdag ettermiddag
med Tone Torp som møteleder. Å ha Tone med
er alltid koselig. På kvelden var det klart for en
feiende flott jubileumsfest!
et var 24 stemmeberettigede,
og alle sakene ble enstemmig
vedtatt, så det tyder vel på at våre
medlemmer er godt fornøyde. Vi jobbet
med handlingsplanen, og det kom gode
forslag om hva FFMU skal fokusere på.
Det er fint å se våre medlemmer engasjere seg. Da får vi innblikk i hva de bryr
seg om.
Alina ut – Ada inn
Det ble gjennomført valg av nytt styre, de
fleste som var til valg ble gjenvalgt, noe
som tyder på god tillit fra våre medlemmer. Alina Fismen Bjerkli takket for seg,
og vi kunne ønske Ada Karete Hansen
hjertelig velkommen inn i styret som varamedlem. Vi takker Alina for all innsats
i FFMU, samtidig som vi gleder oss til å
samarbeide med Ada.
20 år og full av action
I fjor fylte FFMU 20 år, og det kunne vi jo
ikke bare overse. Så selv om vi ikke fikk
feiret det i fjor, så var det jo ingen grunn
til å ikke gjøre det i år. Lørdagskvelden
var det full feiring! Vi startet med velkomstdrink til deltakere og assistenter,
deretter ble det jubileumsmiddag! Etter
det forflyttet vi oss inn i salen, der noen
i styret hadde pyntet til feiring. Underholdningen var også klar, og her fikk
vi ledd litt. Vi hadde besøk av standupkomiker Dan Are Lykke Larsen, og da ble
det latter i salen! Videre utover kvelden
ble det hjemmebakte kaker og masse prat
blant alle som var der. Det ble en kjempetrivelig kveld!
Takk til sponsorer og samarbeidspartnere
Vi i FFMU vil gjerne takke våre sponsorer og samarbeidspartnere på kurs- og
årsmøtehelgen 2019. Takk til Kondome-
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Nå er det bare et par
måneder til vi reiser
til sol og varme og en
morsom, spennende
Aktiv Uke 2019.

riet for at de sponset oss med vareprøver
og rabattkoder. Det gjorde at vi fikk en
knallstart på helga med utdeling av små
goodiebags! Vi vil også takke Erotikk1
for å ha sponset oss med 25 innholdsrike goodiebags, foredrag og quiz med
premier. Dette bidro til å gjøre helga vår
enda mer gøyal og underholdende! Til
slutt vil vi takke vår trofaste samarbeidspartner Prima Assistanse, som stiller opp
med gode foredrag og alltid er med. Her
har vi en flott støttespiller!

Foto: Colourbox

I

år er det rekordmange søkere, og det
er utrolig morsomt, selv om det betyr
at vi dessverre har måttet plassere
noen på venteliste fordi vi ikke har kapasitet til å ta med alle. Det blir 72 personer
som reiser med oss, flere er medlemmer
vi ikke har truffet i FFMU-sammenheng
før, og det er ekstra morsomt. Det gjør at
vi ønsker å gjøre dette til en av de beste
aktive ukene i har hatt. Komiteen har
store planer for uka med sol, bading,
morsomme aktiviteter, spennende konkurranser, interessante kurs og ikke minst
mange nye og gamle venner! Nå gjør vi
siste innspurt for at akkurat denne uken
skal bli årets absolutte høydepunkt, og så
sees vi i Spania!
Vi gleder oss!

Ada Karete (t.h.) tar over for Alina i styret vårt.

Sol og klemmer fra
Aktiv Uke-komiteen 2019
MUSKELNYTT nr. 2 – 2019
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maten på Solgården er i en klasse for seg,
både fra det norske og det spanske kjøkken, helpensjon er selvfølgelig inkludert.
At Solgården sørger for at bagasjen går
direkte fra flyplassen i Norge til rommet
ditt på Solgården? At Solgården ligger
kun tre kilometer fra landsbyenVillajoyosa med sine kritthvite sandstrender,
fargerike bygningene og tre velduftende
sjokoladefabrikker? Og at mange ansatte
på Solgården snakker norsk?
På Solgården får du ladet batteriene så du
mestrer hverdagen. Er ikke nettopp dette
noe av vitsen med slike opphold?

Solgården på Costa Blanca:

Trygt og trinnfritt

– Følelsen av å bli sett. Vi ansatte kaller det Solgården-fellesskapet.
På Solgården skal gjestene våre ha det trygt og godt.
Tekst: BERNT ROALD NILSEN
foto: STEIGAR MYRVOLD

Maria Samuelsen, avdelingsleder for Hotelldrift

V

i er noen få kilometer inn fra
kysten på Costa Blanca. Har
tatt fly til Alicante, deretter tre
kvarters kjøretur. Her startet
eventyret i 1972. Før det hadde en gruppe
utviklingshemmede reist med ledsagere
på en organisert ferietur til Benidorm.
Uten Benidorm hadde Solgården neppe
sett dagens lys. Den gang var charter det
kuleste. Men – charter var dårlig tilrettelagt for utviklingshemmede. Ukvemsordene haglet, følelsen av å være annerledes
var ubehagelig.
Ferie- og helsesenter
–Solgården – Hacienda del Sol – ble
løsningen. Da Solgården åpnet i 1972, var
det plass til 40 gjester. Nå er kapasiteten
220 gjester, og Casa 1 er nå blitt til hele
sju hus. Formålet er fortsatt det samme:
Å være et ferie- og helsesenter på Costa
Blanca. Målet er enkelt: Trygghet, trivsel
og glede. Her er de tre fyndordene satt i
system. Her kan du feriere, nyte dagene,
slappe av og kose deg. Her er du i trygge
hender. Og Solgården har 3 målgrupper,
ifølge Maria Samuelsen, avdelingsleder
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for hotelldrift på Solgården: Utviklingshemmede, pensjonister og familier.
Tre hovedmålgrupper
–Hovedmålgruppen er de utviklingshemmede. Målgruppe nummer to er pensjonister, som har behov for tilrettelegging,
og målgruppe tre er familier som ønsker
tilrettelagt ferie, sier Maria. Utenom sommerferien er det mange pensjonister som
besøker Solgården. Utviklingshemmede
er forøvrig velkommen på alle Solgårdens
turer, dessuten arrangeres egne turer på
sommeren og et par turer om høsten spesielt for utviklingshemmede. Totalt arrangeres 5-6 turer i året for denne gruppen i
tillegg til familieferie i skolenes sommerferie. Organiserte turer til Solgården har
avreise i charterfly fra Oslo på tirsdager,
ifølge Samuelsen.
Helt optimalt tilrettelagt
Når vi rusler rundt på Solgården sammen
med Maria Samuelsen en sen maidag,
blir vi slått av hvor tilrettelagt alt er. Området på fire mål er relativt flatt, og husene har kun én etasje. Her er trapper et

fremmedord, det meste er trinnfritt, her
er det ramper ned til svømmebassengene
og sansehagen, der du kan oppleve spennende dufter og blomster du aldri har sett
maken til. Her plukker du appelsiner og
mandler rett fra trærne, og spiser fiken og
granatepler. Det er bare å nyte det mens
du kan! Kanskje setter du deg ned på
Café 7 og får servert forfriskende drikke,
og i vintermånedene benytter du innebassenget, som holder cirka 34 grader.
5700 gjester i 78000 døgn
Det er sju hus – sju casaer – å bo i på Solgården. Vakkert utformet med karakteristiske buer, likevel har alle sitt særpreg.
Veien er kort til restaurant og velværeavdeling, og alle rommene er uten terskel
og har lett atkomst fra bakkenivå. Flere
rom er tilrettelagt for rullestolbrukere, og
solrike terrasser med komfortable utemøbler omkranser casaene. Her bodde
5700 gjester i 78 000 døgn i fjor. Varigheten på opphold er én, to eller tre uker,
og på Solgårdens charterfly med SAS på
tirsdager er det alltid frivillig helsepersonell ombord.
Solgårdens allsidige tilbud
Har vi nevnt at Solgården har en egen
helseavdeling, som er åpen 24 timer i
døgnet? At Solgården har en velværeavdeling med frisør, ansiktspleie, aromaterapi, fotpleie, manikyr og pedikyr? At
Solgården har en egen fritidspark med
tennisbane, boccia, petanka, minigolf og
crocket? At Sjømannskirken er nærmeste
nabo? At Solgården har et eget fond der
du kan søke om ledsagerstøtte? At Solgården er kjent for alle sine underholdningsinnslag på scenen om kvelden? At
MUSKELNYTT nr. 2 – 2019
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SMARTE TING
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

KASTVOLLEN
REHABILITERINGSSENTER

Lille speil
på veggen der

Tekst og foto: Tore Græsdal

Kan jeg se hvem som har sendt meg post i dag? Eller hva som er på øverste
hylle for den saks skyld? Når en sitter i rullestol, har en gjerne perspektivet
til et barn. Mange ting er ikke bare vanskelig å rekke, det er rett og slett
vanskelig å se om det er noe som helst der.

D

a kan det være lurt å installere
et lite speil på hyllen over –
eller i taket på postkassen slik
undertegnede har gjort. Og
kjøper du sorten som er buet, så reflekterer speilet i vid vinkel og du klarer å
dekke et stort område med et bittelite
speil.
Mange muligheter
Det finnes mange varianter. Jeg valgte
et lite speil på Biltema til kr 42,90. Det
er knapt større enn en knyttneve, og var
lett å fjerne fra plastrammen. Speilet
er i plast, så det er ingen fare for at det
knuser. Jeg limte det i taket på postkassen
med dobbeltsidig teip.

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.
Hvis du vil ha større speil, er det lurt å se etter dem som er ment for barn
i baksetet.

18
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Skreddersydd opphold på
Beitostølen våren 2019
Onsdag 6. mars ankom seksten personer Beitostølen Helsesportssenter for trening og et opphold skreddersydd for muskelsyke.

Egen- og fellestrening
På Beitostølen får alle sin egen treningskalender, den er laget på bakgrunn av hva

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

den enkelte har sagt at han/hun ønsker
å fokusere på under oppholdet. Det er i
tillegg lagt opp til fellestreninger i gymsal
og basseng. Noe av den daglige treningen
bestod av uteaktiviteter som langrennspigging, vanlig langrenn eller alpint.
Noen av deltakerne valgte langrenn (pigging/vanlig) med tanke på Ridderrennet,
som skulle arrangeres siste uke i mars.
Deltok på Ridderrennet
Ridderrennet/Ridderuka er et arrange-

ment som årlig arrangeres på Beitostølen.
I år var det 54. gang arrangementet ble
avholdt. Vi var 7 fra gruppa som var
deltakere på rennet, resten var supportere. Takket være de gode assistentene fra
senteret ble det gode resultater på alle fra
gruppa. Oppholdet varte til 2. april, da
reiste alle hjem med gode minner og nye
bekjentskaper i bagasjen. Vi satser på et
nytt opphold i 2021. Det vil bli annonsert
i Muskelnytt og på hjemmesiden vår.

Før påsken gledet mange seg til å gå skiturer, og
isfiske med sekken full av kvikklunsj, kakao og
appelsiner. På hytta ventet nytråkkete skiløyper.
Tekst: regine elvevold foto: privat

F

or meg er det ikke like idyllisk, da
snøen skaper store hindringer for
at jeg skal få være med familien på
skitur. Den eneste muligheten er å benytte snøscooter som fremkomstmiddel.
Snøscooter omfattes ikke av NAV sine
prisforhandlede hjelpemidler. De tilbyr
andre hjelpemidler som Eloflex og mini
crosser. Dette er elektriske rullestoler
som på ingen måte kan sammenlignes
med en snøscooter. Disse har en hastighet på 10 km/t, som er akkurat innenfor

grensen til hva som er lovlig hastighet på
NAVs prisforhandlede hjelpemidler.
Kunne vært innestengt
At NAV ikke utleverer snøscootere som
hjelpemiddel eller dekker utgiftene for
leie av snøscooter, kunne ført til at jeg
hadde sittet innestengt på hytta på grunn
av at rullestolen er lite fremkommelig
i snøen. Heldigvis har jeg foreldre som
støtter opp økonomisk slik at jeg skal få
være med. Det er i midlertid ikke alle
som er like heldige.

Snøscootere bør prisforhandles av NAV,
og vurderes som et fremtidig hjelpemiddel. Jeg vil også nyte påsketuren med
familien min uten å føle meg som en
økonomisk byrde, og delta på lik linje
som funksjonsfriske.

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

FFM i Trøndelag har som mål å arrangere
temabaserte møter som engasjerer til en
bedre hverdag – psykisk og fysisk.

I

Tekst: guro skjetne

vinterferien hadde vi derfor en super
temakveld i Trønderhallen i Levanger, der el-innebandyklubben hadde
laget et fint opplegg. I tillegg til foredrag

om idretten og samtaler/erfaringsutveksling, fikk vi spille, ledet av klubbens
el-innebandytrener! Klubben fikk seg
en ny spiller umiddelbart, og en annen

er i tenkeboksen! Vi takker for støtte
fra Levanger kommune og Trøndelag
fylkeskommune, den gjorde det mulig å
arrangere en temakveld. Det er mange
potter å hente midler fra, og vi oppfordrer fylkesforeningene til å sjekke fylkets
og kommunenes hjemmesider, det er ofte
midler å søke på. Vi fikk aktivitetsmidler
fra kommune og fylkeskommune, og
fokuset i søknaden var folkehelse.

GZNO.MYOZ.18.10.0249

N

oen av oss var kjente fra før,
men det var også en del nye
og ukjente som skulle være på
dette oppholdet. Etter innkvartering på
rommene, ble gruppen introdusert for
Teamleder Andreas og resten av dem
som skulle sørge for at vi fikk et supert
treningsopphold.

Tekst og foto: arne F. Vogt

Snøscooter som
hjelpemiddel?

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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LIKEPERSONSSTOFF
TILBUD TIL PERSONER MED
CHARCOT MARIE TOOTH
05. november 2019 ønsker RNNK
velkommen til et 3-ukers gruppeopphold
for personer med Charcot Marie Tooth

Usynlig syk?
Tekst: Mette Nonseth
foto: privat

Formålet med behandlingstilbudet
• Gi økt kunnskap og forståelse i forhold til
sykdommen

å finne ut mer. Tilfeldighet gjorde at jeg
hørte om Frambu. Frambu er et senter
for sjeldne diagnoser. De hadde et kurs
som het noe lignende det jeg hadde. Der
traff jeg en nevrolog som tok tak i meg
og min familie, og gjorde undersøkelser
av meg og hele min familie, både av dem
som var syke og dem som var friske. Vi
endte etter flere undersøkelser av ulike
slag opp med en bestemt diagnose: Benign Hereditær Chorea, under diagnosegruppa Hereditær Attaxia.

• Øke funksjonsnivå og fysisk form gjennom
trening og annen behandling
• Gi hjelp til å mestre sykdommen
• Bedre hverdagen gjennom å lære
mestringsstrategier, finne balanse mellom
aktivitet og hvile, utveksle erfaringer og være
i fysisk aktivitet
Du vil under oppholdet få tett oppfølging av et
tverrfaglig team. Oppfølgingen vil foregå både
individuelt og i gruppe. Det vil legges tilrette for
aktivitet i gymsal, basseng og utendørs.
Det er 12 plasser i gruppen.
Henvisning og inntak
For de som bosatt i Nord-Norge, skal
henvisning sendes:
RVE Nord, Rehabiliteringsklinikken UNN HF,
Postboks 1, 9038 TROMSØ
For de som er bosatt andre steder i landet,
skal henvisningen sendes til sin lokale
helseregion.
For mer informasjon, se http://www.kurbadet.no,
eller kontakt Kurbadet på telefon 77 66 88 00
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Det siste året har det blitt stadig mer fokus på
det å være usynlig syk. Men usynlig syk kan jo
være så mangt.

M

ange får en diagnose som
ikke er så tydelig for andre
i starten, men kommer
snikende over flere år. Andre kan ha store smerter som hemmer i
hverdagen. Andre igjen kan miste kraften
totalt i enkelte deler av kroppen. Usynlig
sykdom er helt umulig å definere. Å ha
en diagnose ingen ser, ingen forstår og
ingen tror på, er vanskelig både for den
det gjelder og pårørende. Å være usynlig
syk er et problem i samfunnet generelt.
Vi som er usynlig syke, sliter med å få
den hjelpen som vi trenger fordi vi ser
friske ut.
Diagnosehjelp på Frambu
Jeg har helt siden tidlig barneskolen vært
klar over at jeg har hatt en muskelsykdom.
En muskelsykdom med ett merkelig
navn, Attaxia. Et diffust begrep, så det var
ikke før i voksen alder og jeg nylig hadde
blitt 3-barnsmor, at jeg følte behovet for

En slags identitetskrise?
Men hva så? Hvem var jeg nå? Ville et
navn på mine og mine barns plager gjøre
en forskjell? I den første tiden gikk jeg
gjennom en slags identitetskrise fordi
jeg ikke visste hvem jeg var. Skolen til
mine barn fikk omsider en skikkelig
beskrivelse, fastlegen også, og vi kunne
få den oppfølgingen vi trenger i forhold
til symptomer. Nå trodde jeg alt skulle bli
så mye lettere, det hadde jeg hørt andre
prate om. En diagnose utløste ofte rettigheter og diverse hjelp. Men jeg lærte fort
at det hjelper ikke å få en sjelden diagnose. Det tok noen år før vi fikk alt på plass.
Hvorfor er folk så feige?
Hele oppveksten har jeg vært en jente
som har gått litt annerledes, de fleste har
lagt merke til det, men få har sagt det
direkte til meg. Jeg hørte via andre at det
ble spekulert i hva som var galt. Hvorfor
er vi mennesker så feige at vi ikke tør å
spørre direkte? Jeg har i perioder prøvd
å være så normal som mulig, jeg har bitt
tennene sammen og overbevist meg selv
om at jeg er frisk nok til å gjøre alt jeg
ønsker. Og møtt veggen gang på gang.

FFM åpnet min verden
Det som åpnet min verden, var et
rehabiliteringsopphold på Beitostølen
Helsesportsenter i 2013, der jeg traff ei
som var medlem av FFM. Jeg meldte
meg inn, og har nå vært ganske aktiv
der i flere år. Fått utrolig mye hjelp på
forskjellige måter. På kurs og samlinger
treffer man andre, ikke nødvendigvis
med samme diagnose, men med samme
utfordringer. Får råd og hjelp av andre
i samme situasjon. Spesielt etter at jeg
meldte meg på likepersonskurset. Nå har
jeg kommet tettere på andre medlemmer
og blitt tryggere på meg selv, at jeg er i
stand til å dele mine egne erfaringer til
andre. Å være likeperson har gitt meg så
enormt mye glede. Likepersonsarbeid er
definert til å være funksjonshemmedes
egen omsorgsarena. Det dreier seg om
hjelp til selvhjelp til mennesker i samme
situasjon som en selv. Sist men ikke
minst, har jeg funnet ut at livet er mer
enn bare utfordringer, jeg ser gleden i de
små øyeblikkene som virkelig betyr noe.
Ser man seg rundt, så finner man små
«happymoments» hele tiden.
Vær åpen – ikke usynlig
Et godt råd er å være så åpen som mulig.
Fokuser på det du KAN gjøre, ikke alt du
IKKE kan utføre. Søk informasjon på internett og diverse facebookgrupper. Søk
opp så mye informasjon som mulig om
din egen sykdom. Nav og andre instanser
kan lite om diagnoser, så vær tydelig når
du søker om hjelp der. De kan ikke gjette
seg til hva dine plager er hvis du ikke
beskriver dem godt nok. Og vær aktiv i
foreninger. Meld deg på kurs og samlinger. Det får du fantastisk mye igjen for.
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Hysj – en bok for barn 5-10 år
I forrige nummer presenterte Muskelnytt FFMs nye bok om å snakke med
barn. Denne gang tar vi med starten på boken. Du får tak i den ved å kontakte FFM sentralt.

I

denne boka blir du kjent med de to
barna, Nora og Ben.
Ben forteller om mye. Nora vil helst
holde ting hemmelig.
Nora og Ben har hver sin muskelsykdom. Det er vanlig for dem og familiene.
Noen ganger lurer venner eller fremmede
på forskjellige ting. Når du blar i boka,
finner du ut hva Nora og Ben gjør. Hva
som er greit og hva som er leit for dem.

Hva er det Nora og Ben liker?
Hva er det de ikke liker?
Hva kan det være fint å snakke om når
noen får en muskelsykdom?
Hva kan det være vanskelig å snakke om?
Hva er det vi trenger å vite?

I april arrangerte EMAN åpent møte på Litteraturhuset. FFMU og Norges Handikapforbunds
Ungdom var medarrangører, og NKSD bevilget
noe økonomisk støtte til gjennomføringen.
sjelden diagnose – achondromalasi. Han
har arbeidet ved WHO (World Health
Organization) i 5 år, og sammen med genetikere ved «Center of Life» i Newcastle.
Hans far var lege og moren sykepleier,
og han har selv undervist medisinerstudenter. I tillegg har han opptrådt som
stand-up komiker.

Hvis du vil kan du også fargelegge, skrive
eller tegne i boka.

Annonsere i
MUSKELNYTT?
Støtt FFM og gjør deg synlig!

HAR DU BEHOV FOR
PROSJEKTSTØTTE?
Søknadsfrist
15. september 2019
Søknadsinfo på
www.ffm.no/ffm/legater-og-fond

Kontakt Steigar Myrvold:
steigar.myrvold@ffm.no eller telefon 480 79 688
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Tekst:
Kristin Ørstavik, EMAN (Enhet for Medfødte og Arvelige Nevromuskulære
tilstander, Nevrologisk avdeling, OUS)
foto:
Ståle Tvete Vollan, NKSD (Nasjonalt
Kompetansesenter for Sjeldne Diagnoser)

Finn ut hva Ben og Nora tenker.

Forskningsfondet
for nevromuskulære
sykdommer
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Møte om identitet og
funksjonshemning

T

ittelen var «Identitet og Funksjonshemning – Vi lever et liv
som ligner deres». Som en del
av Kompetanstjenesten skal vi
jobbe med «leve med»-perspektivet ved
sjeldne diagnoser. Dette perspektivet går
utover det sjeldne, og favner mange ulike
tilstander – både synlige og usynlige.
To kompetente professorer
Bakgrunnen var Jan Grues bok «Jeg lever
et liv som ligner deres». I boken beskriver
han hvordan det er å leve med en muskelsykdom. Grue er professor i kvalitativ
metode ved Universitet i Oslo, og har en
stor vitenskapelig produksjon. I tillegg
er han forfatter og har skrevet 11 bøker.
I sin siste bok har han dvelt ved hvordan
vi som jobber i Helsevesenet gjør barn
til objekter som stadig skal observeres og
undersøkes. I møtet på Litteraturhuset
hadde vi invitert Tom Shakespeare fra
Storbritannia for å fokusere på Identitet i
dette perspektivet. Shakespeare er professor i sosiologi, og har skrevet mange fagbøker og artikler som særlig omhandler
identitet og relasjoner. Tom har selv en

Opplevelsen av å være sjelden
Professor og forfatter Finn Skårderud
skulle lede samtalen, men måtte melde
forfall på grunn av sykdom kort tid før
arrangementet. Jan og Tom bestemte
seg så for å gjennomføre samtalen uten
moderator. Etter presentasjon av de to
deltakerne leste først Jan et utsnitt fra sin
bok, og midtveis i samtalen gjorde Tom
det samme. Samtalen kom i stor grad til
å handle om deres opplevelser av det å ha
en sjelden og arvelig tilstand. Mens Jans
oppvekst var preget av utallige legebesøk og med en antatt livsbegrensende
diagnose, var Tom del av en familie hvor
faren også var kortvokst. Han hadde
derfor en avklart diagnose, og i mindre
grad følelsen av å være annerledes. Dette
beskrev han særlig underholdende ved å

referere fra barndommen: De skulle ha
en forestilling på skolen, og han hadde
blitt utkledd og malt i fjeset. Han hadde
da ropt ut: «Selv min mor kommer
ikke til å kjenne meg igjen». Da ble det
stille, det var jo ingen andre kortvokste
i flokken. Samtalen dreide seg også om
omvendt diskriminering – å tolerere mer
fordi vedkommende har andre forutsetninger. Begge har opplevd å bli stilt krav
til og mener det er viktig.
Du finner samtalen på Youtube!
Etter samtalen ble det åpnet for spørsmål
fra salen, som blant annet dreide seg
om hvordan det er å være skeiv og ha
handikap, hvordan helsevesenet opplever
press fra pårørende for å komme frem
til en diagnose og pressens fremstilling
av funksjonshemmede. Arrangementet
var utsolgt, og det var mulig å følge på
strømming direkte. Begge deltakerne har
gitt tillatelse til at opptaket blir liggende
tilgjengelig, og møtet i sin helhet kan sees
her: https://www.youtube.com/watch?v=
9iXwjweWwKY&feature=youtu.be
(PS. Lyden fungerer ikke de første fem
minuttene, men den kommer!)
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NYTT & NYTTIG

NYTT & NYTTIG

Kiruna blir
universell

Gjør felles
nettfront

D

D

en svenske gruvebyen Kiruna har
gravd en grav for seg selv. Gruvedriften har ført til farlige sprekkdannelser
under den gamle bydelen, og nå flyttes
hele byen tre kilometer unna. Og aldri så
galt er det godt for noe. En av ambisjonene er å skape en by som er tilgjengelig
for alle.
–Den sjansen har vi nå med nye Kiruna,
sier utviklingssjef i Kiruna kommune,
Ann-Christin Samuelsson. I planleggingen av et nytt sentrum har man sett at det
ikke er nok bare å følge lover, forskrifter,
regler og retningslinjer. Luleå tekniske
universitet, Innovasjonsplattform Kiruna
og Research Institutes of Sweden har
gått sammen om å ta fram lovgivning og
forskning om universell utforming fra
hele verden, og bruke det til beste til å gi
byplanleggere og arkitekter de verktøyene
de trenger.
Foto: Colourbox

et nye nettstedet «Organisasjoner
som funker» skal hjelpe barn- og
ungdomsorganisasjoner med å lage arrangementer der alle kan delta uavhengig
av funksjonsevne. Nettstedet gir råd,
tips og veiledning for et bedre tilrettelagt
organisasjonsliv.
–Kunnskapsbanken skal være et verktøy som alle kan bruke, for eksempel
politiske partier eller private bedrifter,
sier Henriette Sandvik i Redd Barnas
Ungdom og Ida Hauge Dignes i NHFU,
som står bak prosjektet.

Foto: press.no

Hjernestyrt
hjelp

10 000
personer ...
... har blitt hjulpet i jobb fra landets 110
arbeids- og inkluderingsbedrifter i 2018.
Det er ny rekord, ifølge NHO.

Merker
tilgjengelighet

E

t nytt merke skal vise at konserter og
arrangementer er tilgjengelige også
for mennesker med funksjonsnedsettelser – helt fra informasjon og bestilling
på nett til opplevd arrangement. Tilgjengelighetsmerket til kulturarrangører er
et resultat av Norske Konsertarrangørers
prosjekt Tilgjengelighet Kultur-Norge.
Merket skal gjøre det lett å finne god
informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer. Det skal være enkelt å
bestille billett og ledsagerbillett. Godkjente kulturarrangører får bruke merket
på hjemmesiden som en inngang til
informasjon om tilgjengelighet.

Universelle
flytog
F

lytoget har presentert åtte nye togsett,
som skal settes i drift på strekningen
til og fra Oslo Lufthavn i tillegg til de
eksisterende 16. De nye togene skal være
langt bedre på universell utforming enn
de gamle, ifølge Flytoget AS.
Hvert togsett består av fire vogner. Den
ene er en lavgulvsvogn, slik at rullestolbrukere kan trille hindringsfritt i vognen
og til perrongen, vel og merke om
høydene matcher. Om ikke, finnes det en
mobil rampe ombord.
Det ene av toalettene på toget befinner
seg i lavgulvsvognen, og er tilrettelagt for
bevegelseshemmede. Av de 236 setene
er det to rullestolplasser med dedikerte
ledsagerplasser.
Foto: Colourbox

E

Digital
parkeringsguide
V

edtaket om 126 parkeringsplasser for bevegelseshemmede i Oslo
sentrum er innfridd, melder byrådet. Nå
jobbes det med en løsning som tar mål av
seg å vise deg hvilke HC-plasser som til
enhver tid er ledige – i sanntid.
–Målet er at noen brukere i noen gater i
Oslo sentrum skal teste denne i løpet av
året, og at løsningen deretter skal utvides
og bli permanent, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).
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t nytt forskningsprosjekt i Danmark
har satt seg som mål å utvikle et
system for å styre hjelpemidler direkte
med tankene. Prosjektet er et samarbeid
mellom forskere innen robotteknologi og
danske Center for Rygmarvskade.
–Vi vil gjerne utvikle et system som folk
kan fortsette å bruke også når funksjonsnedsettelsen utvikler seg, sier forskningsleder Lotte Andreassen Struijk. – Det kan
for eksempel dreie seg om personer med
ALS eller MS.
Foto: Colourbox

Strid om
kirkerampe
Barbie blir
funkis

9 statsråder ...
... har signert regjeringens strategi for
likestilling av funksjonshemmede kalt
«Et samfunn for alle». Strategien skal forplikte og legge lista høyt, og er den første
delen av jobben med en helhetlig plan for
å likestille funksjonshemmede i samfunnet og få tjenestetilbudet til å henge bedre
sammen.

T

ilgjengeligheten i Middelalderbeltet
i Oslo Middelalderby skal oppgraderes for fem millioner kroner med blant
annet bedre veier i parkene og en ny heis.
Pengene kommer fra Oslo kommunes
tilgjengelighetsprosjekt.

evegelseshemmede som vil til gudstjeneste, bryllup eller begravelse i
Ålesund kirke, blir henvist til å gå bakveien. Politikerne i byen sier nei til å bygge
rampe ved hovedinngangen. De mener
dette vil true den berømte jugendstilen i
byen, som kirken er et eksempel på – og
som Ålesund er så berømt for.
Men både fylkeskonservatoren, riksantikvaren og biskopen har alle sagt ja til
rampa. Saken har skapt stort engasjement
i Sunnmørsbyen. Nå har FFO varslet at
de klager plan- og byggesaksutvalget i
Ålesund kommune inn for Diskrimineringsnemnda.

Foto: amazon.com

N

å kommer den ikoniske Barbiedukken både som rullestolbruker og
med beinprotese. Lekeprodusenten Mattel lanserer flere nye varianter av dukken,
som i større grad skal speile mangfold og
virkelighet. De nye dukkene inngår i årets
«Barbie Fashionistas»-serie, som ifølge
CNN World treffer butikkhyllene i juni.
Som merkevare kan vi løfte samtalen om
fysiske funksjonsnedsettelser ved å inkludere dem i rekken av motedukker. På den
måten kan vi demonstrere et mer mangfoldig syn på skjønnhet og mote, heter
det i en uttalelse fra Mattel. I USA blir de
nye Funkis-barbiene hyllet av aktivister i
de funksjonshemmedes organisasjoner.

39 mennesker ...
Universell
middelalder

B

... mistet livet i branner i Norge i 2018.
Funksjonshemmede er sterkt overrepresentert i statistikken over brannofre,
og myndighetene anbefaler å anskaffe
komfyrvakt.
Foto: Colourbox

Foto: Wikipedia

NAV snur
om komfyrvakt
S

tøtte til komfyrvakt skulle opprinnelig
fjernes i år. Etter en ny vurdering gjort
i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ((DSB), er det
nå besluttet å opprettholde støtten. Hele
45% av de 3547 utrykningene brann- og
redningsvesenet hadde i 2018, skyldtes
komfyren, ifølge DSB.
Foto: Colourbox

Kilde samtlige artikler: Handikapnytt
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NMK-samarbeidet

PÅ TAMPEN

Vil du delta i forskningsprosjekt om Limb girdle
muskeldystrofi type 2I?
Tekst: Overlege Synnøve M. Jensen, NMK
FOTO:  Andreas D. Rosenberger, NMK
(Nevromuskulært kompetansesenter)

H

ovedmålene med studien er å
kartlegge hvordan sykdommen
utvikler seg, og prøve ut måleverktøy som kan brukes i senere behandlingsutprøvninger. Vi vil også finne fram
til kliniske rutiner for å gi best mulig
forebygging og behandling, samt bidra
til utforming av anbefalinger for livslang
tverrfaglig oppfølging. Det handler om
den enkeltes egne helseutfordringer og
behov. Ambisjonen er å fremme helse
og livskvalitet for hele pasientgruppen –
fysisk, psykisk og sosialt.
Bredt fagfelt
Flere spesialister er involvert, både
genetikere, nevrologer, søvnfysiologer,
fysioterapeuter, psykologer, kardiologer
og lungeleger. Forskere fra andre helseregioner vil også være involvert, selv
om prosjektet er forankret ved UNN.

Tromsø-miljøet har i flere år gjort forskning på
molekylærgenetisk nivå for LGMD 2I. Nå forsker
vi videre, og inviterer personer med LGMD 2I fra
hele landet til å delta.
Prosjektet vil skaffe kunnskap om naturlig sykdomsforløp og livskvalitet. For å
følge sykdomsutviklingen vil testene bli
gjentatt etter to år. På den måten kan
vi identifisere følsomme metoder for å
følge sykdomsutvikling. Kunnskapen kan
danne grunnlag for senere behandlingsstudier.
Får forespørsel
Livskvalitetsmålingene vil gi nyttig informasjon om fysiske og psykiske symptomer, symptomintensitet og hvordan opplevelsene påvirker livets ulike områder.
Resultatene vil gi innsikt i ulike aspekter
ved å leve med sjelden muskelsykdom,
og gi grunnlag for helhetlig tilnærming i
behandling og tilrettelegging. Resultatene
vil også kunne avdekke områder for kvalitetsforbedring. Prosjektet er godkjent
av Regional etisk komité, REK-Nord, og

Tre overleger fra UNN, Synnøve M. Jensen (stående) Caroline
Olsborg (sittende) Kai Ivar Müller (liggende) på hospitering i
Nijmegen i Nederland høsten 2018 for å lære kvantitativ ultralydmetode på muskulatur. Metoden vil bli benyttet i prosjektet.

personvernombud ved UNN. Deltakere
må gi skriftlig samtykke. Alle som har
fått genetisk bekreftet LGMD 2I-diagnose
i Norge kan forvente seg forespørsel i
posten i løpet av våren.
Kontakt NMK
Du kan henvende deg til NMK (tlf: 77
62 72 17) enten du har fått invitasjon
eller ikke. Vi vil gjerne ha kontakt med
flest mulige aktuelle deltakere! Du må
være over 16 år for å delta i den kliniske
delen og i livskvalitetsmålingene. Både
voksne og barn kan bidra med medisinske opplysninger gjennom spørreskjema
og journalopplysninger. Deltakere i den
kliniske delen vil bli undersøkt på NMK
i Tromsø. Det innebærer 2-3 netter på
pasienthotellet. Det er gratis å delta –
egenandeler dekkes av prosjektet.
Takk for midler
Vi lover å gjøre alt vi kan for at det skal
bli en god opplevelse å delta. Jo flere deltakere, desto større verdi. NMK er takknemlig for forskningsmidler fra Nasjonal
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser,
Forskningsfondet om nevromuskulære
sykdommer og en privat donasjon.

Fakta om Limb Girdle
Limb girdle muskeldystrofi (LGMD) gir muskelsvakhet
først og fremst i bekken, lår og skulderbuen. Årsaken
til akkurat LGMD type 2I er en mutasjon i FKRP-genet.
Det er vikende arvegang. Type 2I er den vanligste
LGMD-undergruppen i Norge.
Norge har den høyeste rapporterte LGMD 2I-forekomsten på verdensbasis. Vi regner med at cirka 150
personer i Norge har denne diagnosen.
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Kan vi måle

livskvalitet?
Tekst: Elisabeth
Gundersen, NMK
FOTO:  PRIVAT og colourbox

NMK søker deltakere som vil være med på å utvikle et
spørreskjema for å undersøke livskvalitet hos personer
med nevromuskulære sykdommer.

P

asienter med nevromuskulær sykdom
møter ofte store utfordringer i sykdomsforløpet. Tiden fra symptomene
melder seg til diagnosen blir satt kan
oppleves forskjellig og være belastende. Selve
sykdomsforløpet er også ofte varierende. Mange
faktorer ligger til grunn for hvordan livskvaliteten oppleves. Noen får plager og opplever redusert livskvalitet, mens andre har store plager
og opplever god livskvalitet. Hvorfor er det slik?
Og hvordan kan spesialisthelsetjenesten bidra
positivt?

Forsker på livskvalitet
Livskvalitet handler om at mennesker vet hva
som er viktig for dem. Det er en individuell
opplevelse, og handler om psykiske, fysiske og
eksistensielle sider ved livet. Når vi snakker
om helserelatert livskvalitet, er det personens
opplevelse av helseforhold og hvordan de virker
inn på livet, som er fokus. Den helserelaterte
livskvalitetsforskningen tar utgangspunkt i sykdommen og innvirkningen den har på fysiske,
psykiske, sosiale og eksistensielle opplevelser. I
evaluering av et behandlingsopplegg og effekt
av medisiner blir livskvalitet av stadig flere sett
på som en markør. Det er mange faktorer som
illustrerer behovet for en strukturert, tverrfaglig tilnærming til arbeid med livskvalitet hos
pasienter med nevromuskulære sykdommer.
Utvikler spørreskjema
NMK arbeider med å utvikle et spørreskjema
som kan måle opplevelse av livskvalitet hos
personer med nevomuskulære sykdommer. Et
verktøy for å måle helserelatert livskvalitet gjør
oss bedre rustet til å jobbe systematisk med
livskvalitet. Innsikt i fysiske og psykiske symptomer, symptomintensitet og hvordan opplevelsene påvirker livets ulike områder, gir oss
kunnskap om ulike aspekter ved å leve med en
nevromuskulær sykdom. Med en slik kunnskap
kan vi jobbe mer systematisk og tverrfaglig.
Så – hva kan du gjøre?
Vi søker deltakere som kan tenke seg å være
med å utvikle et spørreskjema for å undersøke
livskvalitet hos personer med nevromuskulære
sykdommer.
Ta kontakt med NMK for mer informasjon hvis
du ønsker å delta i undersøkelsen:
Elisabeth Gundersen, MA Psyk. rådgiver, NMK,
UNN Tromsø. Epost: NMK@unn.no
MUSKELNYTT nr. 2 – 2019
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FORENINGSINFO
FFM omfatter følgende
nevromuskulære
sykdommer:
Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-girdle
(scapulopeoneal og scapulohumeral),
facioscapulo-humeral-type, congenitt
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi,
distal muskeldystrofi, Emery-Dreifuss
muskeldystrofi og en rekke sjeldnere
tilstander.
Congenitte myopatier
Omfatter ca. 30 forskjellige og meget
sjeldne sykdommer, bl.a. central core
disease, nemalin myopati, mitochondrial
myopati, myotubular myopati.
Myotonier
Myotonia congenita (recessive og
dominante typer), paramyotonia,
dystrofia myotonica (Steinerts disease).
Spinale muskelatrofier
Congenitt hypotonia. Amyotrofisk
lateral sclerose (ALS). De spinale
muskelatrofiene (SMA) type 1, 2 og 3.
Sykdommer ved overgangen
nerve-muskel
Myasthenia gravis, LEMS
(Lambert-Eaton Myasthenic Syndrom)
Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

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

Vi er takknemlige for
alle gaver til FFM og
Forskningsfondet.
Gaver til FFM
Gaver til foreningen er
kjærkomne bidrag til
arbeidet vårt.

Metabolske forstyrrelser
Omfatter en rekke mangelsykdommer
bl.a. phosphorylase deficiency, acid
maltase deficiency, carnitine deficiency,
phosphofruktokinase deficiency,
endokrine sykdommer i hypofysen,
skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertelen, og familiær periodisk parese
(flere typer).

Gaver til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
Like kjærkomment er
gaver til Forskningsfondet.
Gavene innbetales til konto
1600.47.91197.
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Medlemskategorier (2019):
• Hovedmedlem kr 350,• Studenter/institusjonsbeboere halv pris
• Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr 50,• Støttemedlem kr 375,• Abonnement kr 400,-

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

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

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

Foto: Colourbox

Likepersonsutvalget

Leder:
Patricia Melsom
Tlf.: 916 03 681
E-post:
patricia.melsom@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:
Annie Aune
Tlf.: 900 61 651
E-post: annie.aune@ffm.no

Likepersonsleder:
Ian Melsom

Økonomiansvarlig:
Øistein Slinning
Tlf.: 934 22 572
E-post:
oistein.slinning@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

Gi en gave!

Dersom du ønsker å
gi en gave til FFM kan
denne innbetales til konto
7874.06.26255.
Gavene benyttes direkte til
tjenester og samlinger for
medlemmene. Du kan gi
frie gaver eller gaver som
nevnt nedenfor.
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Foreningen får:
• Økonomisk støtte
• Økt gjennomslagskraft overfor myndigheter,
næringsliv og samfunnet forøvrig.
• Økt gjennomslagskraft i forhold
til helsevesen og offentlige instanser.
• Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

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

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

Sentralstyret

FFMUs representant:
Malin Fredrikke Pedersen
Tlf.: 918 35 845
E-post:
malin.pedersen@ffm.no
Styremedlem:
Sivert Chr. Haaland
Tlf.: 907 47 900
E-post:
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
Varamedlem:
Helge Askildsen
Tlf.: 911 35 788
E-post: helge.askildsen@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

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

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

Varamedlem:
Ada Karete Hansen
E-post:
ada.k.hansen@ffm.no
Valgkomiteen:

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

Medlem:
Isabell-Therese
Bjørnstad-Høglund
E-post:
isabell.hoglund@ffm.no
Medlem:
Stine Dypfest Furuhaug
E-post:
stine.furuhaug@ffm.no

Fylkesforeningene
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
Møllergata 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
Isabell-Therese
Bjørnstad-Høglund
Strandveien 38E,
9180 Skjervøy
Tlf.: 993 33 147
E-post:
isabell.hoglund@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.: 911 35 788
E-post: helge.askildsen@ffm.no
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Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

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

