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Sammen er vi sterke!

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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FFM sprer kunnskap om  
muskelsykdommer og  

muskelsykes livssituasjon, medvirker til 
bedre behandlingsmuligheter og støtter 
forskning omkring muskelsykdommer. 
Foreningen er med i Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) og har søster-
organisasjoner i en rekke land. 

FFM ble stiftet i 1981. Foreningens høye 
beskytter er prinsesse Märtha Louise.

Foreningen for muskelsyke

Fekjan 7, 1394 Nesbru
Telefon: 411 90 702
Telefontid: Man. tirs. ons. 9-15.
E-post: ffm@ffm.no
Internett: www.ffm.no
Bankgiro 7874.06.26255.
Forskningsfondet 1600.47.91197
Org.nr. 870 149 042

Line Wåler
Informasjons- og  
kommunikasjonsmedarbeider

Telefon: 957 43 307

Telefontid: 
Man. til ons., kl. 11–17

E-post:
line.waaler@ffm.no

Kristin M. Gran Rolfsnes
Regnskap og medlemsregister

Telefon: 403 29 009

Telefontid:
Mandag og onsdag kl. 12-15
Tirsdag og torsdag kl. 09–15

E-post: 
kristin.rolfsnes@ffm.no

Tollef Ladehaug
Prosjekt- og  
organisasjonsrådgiver

Telefon: 411 90 702 
Telefontid: 

Mandag-fredag 9–15

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

Tone I. Torp
Daglig leder for
Forskningsfondet og  
Erik Allums legat

Telefon: 951 64 848, tirsdager

E-post: fondet@ffm.no 

Ta gjerne kontakt med  
FFm-kontorets ansatte

Og så var det min tur! 

Å overta som leder etter Tone kjennes litt som å hoppe etter Wirkola, men 
her er det bare å ta fart og stole på det det gode støtteapparatet jeg har 
rundt meg: Tre erfarne medarbeidere på kontoret og et dyktig sentralstyre 

som kan peke meg i riktig retning – fremover!

Mitt forhold til FFM går over 40 år tilbake i tid. Da var nevromuskulære sykdom-
mer så lite kjent i Norge at vi utgjorde en temmelig eksotisk bukett. Med årene 
har forskning og banebrytende teknologier bidratt til å identifisere kjente og 
tidligere ukjente nevromuskulære diagnoser. Utviklingen har skjedd i et rasende 
tempo og vekket interesse for forskning innen sjeldne sykdommer og for ut- 
prøving av nye former for medisinsk behandling.  

Når man har med sjeldne og komplekse diagnoser å gjøre, kreves det inter- 
nasjonalt samarbeid for å samle nok pasienter og skaffe nok genetisk informa-
sjon. Derfor besluttet Helse- og omsorgsdepartementet i sommer å endre den 
norske definisjonen på en sjelden diagnose fra færre enn 1 av 10.000 til færre enn 
1 av 2.000 innbyggere. 

Hvilke konsekvenser kan det få for muskelsyke når definisjonen utvides fra 100 til 
opptil 500 mennesker med en diagnose per million innbyggere i Norge? Blir det 
mer penger til forskning eller flere forskere? Sannsynligvis ikke. Det blir bare flere 
diagnosegrupper som må konkurrere om forsknings- og behandlingstilbud, med 
stor fare for at de med sterke pasientorganisasjoner i ryggen får mest oppmerk-
somhet, mens sjeldne og sammensatte diagnoser blir enda mer usynlige enn de er 
i dag. Et annet spørsmål er hva som skjer med de nasjonale kompetansesentrene: 
Hvordan vil den fremtidige organiseringen skje, og hvordan har regjeringen tenkt 
at de skal finansiere kunnskaps- og kompetansebehovet for et betydelig økt antall 
sjeldne diagnoser? Svaret får vi når arbeidet med en nasjonal strategi for sjeldne 
diagnoser foreligger. 

Derfor er FFMs nye diagnoseprosjekt viktig for å ivareta de muskelsykes interes-
ser, for å utveksle erfaring og kunnskap om nye medisiner og behandling, etablere 
støttegrupper, styrke kontakt med fagmiljøene og drive påvirkningsarbeid innen 
den enkelte diagnosen. For det er når vi står sammen, at vi er sterke. Vi er alle 
opptatt av vår egen diagnose, men det er kun når vi roper sammen at vi har en 
stemme sterk nok til å bli hørt.

Patricia Ann Melsom
Leder FFM
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grønne penger
Se til Danmark:

det startet i 1983. Førti frivillige. et ukjent konsept med gratis  
konserter og danmarks mest kjente artister. Tuborg sa ja til å bli  
sponsor. navnet ga seg selv: Grøn Koncert.

36 år senere er Grøn Koncert – 
eller Grøn, som det nå heter 
– den viktigste inntektskilden 

til den danske foreningen for muskel-
syke – Muskelsvindfonden. I sommer har 
170 500 gjester sunget med de danske 
veteranene Anne, Sanne og Lis og rocket 
til Dizzy Mizz Lizzy. Årets turné har  
gjestet både Amager, Kolding, Aarhus, 
Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstvedt og 
Valby. Antallet gjester er mer enn nok til 
å sikre et solid overskudd til Muskel- 
svindfondens arbeid, ifølge direktør  
Henrik Ib Jørgensen. 

en elsket tradisjon
–Vi er veldig fornøyd med besøkstal-
lene og interessen for Grøn. Det var for 
eksempel helt utsolgt i Odense samme 
kveld som verdensstjernen Ed Sheeran 
hadde konsert der. Grøn er blitt en elsket 
tradisjon i Danmark, både hos musikere, 
publikum og dem dette først og fremst 
dreier seg om, nemlig mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, sier Jørgensen i et 
intervju med en dansk avis. 

dette er grøn:

• Muskelsvindfonden er arrangør

• Foreningens hovedinntektskilde

• 8 popkonserter i 8 danske byer

• Danmarks beste artister stiller opp

• 735 frivillige ga jernet i sommer

• 16 busser kjørte frivillige rundt

• 320 000 plast-krus er vasket i 

  Tuborgs mobile vaskemaskin 

TekST: BernT roALd niLSen
FoTo:  morTen rYgAArd

Hovedinntektskilde
–Grøn er en altoverskyggende inntekts-
kilde for Muskelsvindfonden. Cirka 80 
prosent av våre inntekter kommer fra 
Grøn. Vi er en relativt liten handikap-
organisasjon, men jeg vil tro at de aller 
fleste dansker har hørt om Muskelsvind-
fonden på grunn av vår deltakelse i 
Grøn, legger Jørgensen til. Overskuddet 
går hovedsakelig til å bidra til at men-
nesker med muskelsykdom i Danmark 
skal kunne leve et godt liv. Og i år har 
Muskelsvindfonden særlig fokus på hjelp 
og støtte til pårørende. 

Helt unik frivillighet
Grøn er et formidabelt årlig løft. Hele 700 
hardtarbeidende frivillige stiller opp hver 
sommer. Som frivillig blir du en del av 
Crewet, som består av over 1400 herlige, 
skjøre, arbeidsomme og livsglade men-
nesker. Arbeidet består av alt fra å rigge 
scener og telt til å stå i salgsboder, eller 
servere mat og drikke til gjestene. Eller 
du kan være vakt, jobbe på lageret, lage 
mat til de andre frivillige, her er oppgav- 
er for enhver smak. Hele turneen varer 
totalt i fjorten dager. Den er delt i to, og 
de frivillige har tre fridager halvveis i 
turneen, da de slapper av sammen med 
de andre frivillige. Fellesskapet er unikt, 
derfor kommer de frivillige tilbake år 
etter år. 

Har vokst i anseelse
Grøn er en stor suksess som har gitt 
muskelsyke i Danmark en identitet. 
Hundretusenvis av mennesker har fått 
store opplevelser, musikalske så vel som 
sosiale, og Muskelsvindfonden har vokst 
i anseelse. Ikke minst på grunn av alle de 
frivillige som bruker alle muskler de har 
til rådighet i fjorten dager hver sommer. 
Tuborg har hele tiden vært en grønn 
sponsor å stole på. Et bedre eksempel på 
kunsten å skape plass til forskjeller skal 
du lete lenge etter.
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en god reise starter med god planlegging. det 
er spesielt nyttig å undersøke godt i forhold til 
reise og overnatting – når det er i orden ligger 
forholdene til rette for en impulsiv ferie. 

Re
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Smarte Ting

Mange steder kan du finne god 
informasjon om tilgjengelig-
heten på nett. Hvis du skal ha 

med hjelpemidler på fly eller tog eller 
trenger assistanse er det greit å gi beskjed 
tidlig – med mål og vekt på rullestol etc. 
Du skal ikke betale ekstra for å ha med 
hjelpemidler eller for assistanse på fly-
plass/togstasjon. På fly er det tre katego-
rier assistanse: Til flytrappen, til flydøren 
eller til setet.

Bagasje og rullestol
Mange velger å ha en bag på 
fanget eller fotbrettet, der de tar 
stroppen rundt halsen eller livet 
slik at den ikke sklir ned. Det 
finnes også en trillebag som kan 
festes på ryggen til manuell rul-
lestol. Den er utformet slik at den 
følger rullestolens bevegelser. Du 
må ha en rett stang på tvers bak på 
ryggen som den kan festes til.

Sammenleggbare krykker
Det finnes nå krykker som kan 
legges sammen dersom du veksler 
mellom å gå og å bruke rullestol. 
Da er det lettere å få dem med seg, 
og for eksempel legge dem i hat-
tehyllen på reisen.

Liftseat
Et godt hjelpemiddel dersom du 
må løftes over fra rullestol til fly-
sete. Da får hjelperne håndtak, og 
du slipper å bli løftet etter armene. 
Hjelperne får en bedre arbeidsstil-
ling, og du får bedre komfort og 
sikkerhet i løftet.

Toalettforhøyer
Dersom du sliter med å reise deg 
fra toalettet, finnes det en toalett-
forhøyer som du kan ta med deg 

TekST: Tone edvArdSen
FoTo:  produSenTene

Etac Hi-Loo
www.etac.com

LiftSeat
www.handicare.com
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deg det meste av bagasjen sammen 
med en assistent. Videre kan du 
med et toalett- eller hygieneseil 
bruke personløfteren til sittestøtte 
på toalettet. Det kan du få til ved 
å senke deg ned på toalettet uten 
å ta bort seilet slik at dette kan gi 
støtte delvis «hengende» i heisen.

Hjertebrett:
Hvis du trenger hjelp for å komme 
opp i sittende eller trenger å ligge 
med hodet høyt, finnes det hjerte-
brett beregnet på rammemadrasser.

Fjernstyrt stikkontakt
Med en fjernstyrt stikkontakt 
kan du få slått av/på f.eks lys fra 
sengen. Alle lamper/vifter/ovner 
som kan slås av/på ved å ta støps- 
elet inn/ut av stikkontakten, kan 
fjernbetjenes på denne måten.
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Foto:  Colourbox

Smarte Ting

på reise. Den finnes i 6 og 10 cm 
høyde. Noen steder har de toalett-
forhøyer på overnattingssted.

Sammenleggbar dusj/ 
toalettstol
Det er to typer på markedet som 
er beregnet på reise. Begge slås 
sammen, og kan legges i en egen 
veske tilpasset stolen. Den ene har 
i utgangspunktet små hjul med 
høyderegulering på bena. Den 
andre har større drivhjul, men 
ingen høyderegulering. Begge er 
smale, og kommer gjennom dører 
du normalt ikke kommer gjennom 
med rullestolen. Du kan da bruke 
dusj/toalettstolen inne på badet og 
trille deg inn i dusj eller på  
toalettet.

Sammenleggbar personløfter
Dersom du reiser en del eller har 
behov for å bruke personløfter 
andre steder enn hjemme, finnes 
en sammenleggbar personløfter 
som er enkel å slå i sammen for å 
få med i bilen. Jeg pleier å slå den 
opp, og bruke den til å frakte ba-
gasjen når jeg skal til/fra bil eller 
inn på hotellet. Da kan du få med 

Seatara / www.ronda.no

Molift Smart 150
www.etac.com

Hjertebrett Comfortabel
www.puls-norge.no

Nexa MYC-3 fjernstrømbryter
www.clasohlson.com



I år ble møtet for første gang ar-
rangert i Skandinavia, og vi var 
flere som deltok fra Norge. Møtet 
er i kongress-sammenheng lite og 

intimt, og det er heller ingen parallellse-
sjoner. Det gir god mulighet for å treffe 
og bli kjent med kolleger som jobber 
innenfor samme felt, og ikke minst få 
høre om hvordan brukerorganisasjoner 
jobber i andre land.  

interessant program
Dystrofia myotonika er komplekse til-
stander som ofte gir påvirkning av andre 
organsystemer enn bare musklene. Det 
er stor variasjon i hvordan symptomene 
arter seg hos den enkelte, men som 
arvelig sykdom gir den vanligste formen 
(Dystrofia myotonika 1-DM1) ofte mer 
alvorlige symptomer for hver generasjon. 
Noen får symptomer allerede som sped-
barn. Programmet de 5 dagene møtet 
varte var derfor variert, og avspeilet de 
mange aspektene ved tilstanden. Det ble 
lagt frem forskning som tyder på at andre 
genetiske mekanismer enn antallet repe-
tisjoner har betydning for hvor alvorlig 
sykdommen utvikler seg, teorier om 
hvorfor så mange pasienter med dystrofia 
myotonika har magesmerter og tarmpro-
blemer (her er det mye vi ikke skjønner) 
og det nyeste innen forskning på behand-
ling. Det er nok fremdeles langt frem til 
spesifikke medisiner eller at genterapi blir 

tilgjengelig, men mange av foreleserne 
understreket viktigheten av god sympto-
matisk og tverrfaglig oppfølging. 

norske bidrag
Fra Norge deltok barnenevrolog, vok-
sennevrolog, fysioterapeut og psykolog 
fra EMAN og Barneklinikken, OUS, 
fysioterapeut/ stipendiat fra Vestre Viken 
og barnenevrolog og ergoterapeut fra 
Frambu. Are Øiseth Jakobsen stilte som 
brukerrepresentant for FFM.

egen familiedag – siste dag
Denne dagen var særlig forbeholdt 
brukere og pårørende og Are deltok fra 
Norge:

«Dagen var arrangert for pasienter med 
DM, og deres familier. Det var gratis å 
være med på, men vi måtte betale for 
lunsj som ble servert. Jeg fikk inntrykk 
av at det var mange foreldre til små barn 
som hadde DM, som deltok. Foreles-
ningene var først på engelsk, for så å bli 
oversatt til svensk. Det faglige var på et 
ganske annet nivå enn det hadde vært 
tidligere i uken. Dette er nok for at folk 
uten noen utdannelse innen helse, kan 
henge med.

Jeg fikk anledning til å snakke litt med 
foreningen for DM i Danmark. De ar-
rangerte møte en uke hver sommer slik 

Internasjonal dystrofia 
myotonika-kongress i 
Gøteborg 10. -14. juni

imdC – international myotonic dystrophy  
Consortium meeting – er et regelmessig inter-
nasjonalt møte som samler forskere, leger og 
helsearbeidere som særlig jobber med dystrofia 
myotonika. Brukere, brukerorganisasjoner og 
pårørende deltar også. 
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TekST: kriSTin ørSTAvik og  
Are øiSeTH JAkoBSen

FoTo: privAT

Are Øiseth Jakobsen representerte FFM

Forskning



at pasienter og pårørende kunne møte 
andre i samme situasjon. Det var kun 
dansker, men, de tok gjerne imot også 
norske, som gjester for en dag. Arran-
gementet foregikk på en øy i Hørsholm 
kommune, en time utenfor København.

Temaet om hvordan vi skal få DM ut i 
lyset, ut i befolkningen ble tatt opp. Anne 
Berit hadde invitert media i Sverige til å 
komme på konferansen, men ingen kom. 
Det er tydeligvis en veldig stor jobb å få 
DM ut gjennom media. Det ble sagt at 
hvis man skal få dette ut, må det komme 
på plass en pasientforening som er kun 
for DM. Media er mest glad i å skrive 
om hvordan mennesker med funksjons-
nedsettelser kan møte diskriminering og 
motstand i samfunnet».

videre fremover
Disse møtene arrangeres annethvert år. 
Møtet var inspirerende, og vi knyttet flere 
nye kontakter. Fordi vi nå har et aktivt 
forskningsmiljø knyttet til denne diag-
nosegruppen, tror vi det er spesielt nyttig 
å kunne presentere resultater på slike 
mindre arenaer som fokuserer på færre 
diagnoser. Vi håper å kunne delta – både 
med forskere, klinikere og brukerrepre-
sentanter også om 2 år. 
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Fysioterapeut og stipendiat Gro Solbakken, Vestre Viken og UiO og Nevrolog Kristin Ørstavik EMAN, 
OUS, presenterte resultater fra en smertestudie på pasienter med DM1.

Barnenevrolog Magnhild Rasmussen EMAN og Barneavdelingen for Nevrofag, OUS presenterte en 
pågående studie på barn med DM1.

4. dag ble avsluttet med innslag fra bruker-
organisasjoner.  På oppfordring fra arrangør 
Anne Berit Ekstrøm snakket Are spontant 
på engelsk om forhold for DM1 pasienter 
i Norge ut fra egen erfaring,  samt hva han 
særlig mener er viktig for å bedre disse.



Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK

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, 
humananorge.no.



Aktiv Uke for voksne:
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FFm aktiv uke

TekST: mAriT J. HAnSen
FoTo:  privAT – vil du være med i komiteen for Aktiv uke  

for voksne med en muskelsykdom, spurte Tone 
Torp meg i vinter. etter litt tenking, svarte jeg  
ja, hvorfor ikke?

V i var fem i komiteen: Tone, 
Gustav, Margrethe, Jon 
Magnus og meg. Det ble 
mange møter via Skype og 

Facebookchat for å komme i mål med 
program og reiser til dem som skulle 
komme. Ofte tenkte jeg: Hva har jeg sagt 
ja til? Kommer uka til å bli bra? Klarer vi 
å gjennomføre opplegget? 

TIRSDAG startet vi med å rigge på mø-
terom + i lobby på Scandic Bystranda i 
Kristiansand for å ta imot deltakerne. Det 
ble en stille og rolig dag. Mange av dem 
som skulle komme visste vi hvem var + 
at det skulle komme noen som vi ikke 
hadde sett før, så da ble det spennende å 
se hvem som kom. Vi ble ønsket velkom-
men til Kristiansand av byens varaordfø-
rer, brukte tid på å bli kjent med hver-
andre og med programmet før dagen ble 
avsluttet med en god middag. 

ONSDAG startet rolig med frokost. Siden 
vi ikke skulle starte før kl 1300 med lunsj, 
dro noen på shopping i Kvadraturen, 
sentrum i Kristiansand, mens andre 
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FFm aktiv uke
Aktiv uke voksne forts.

” 
Ofte tenkte  

jeg: Hva har jeg 
sagt ja til?

slappet av. Klokken to tok vi bussen til 
Sør Amfi i Arendal. Der skulle vi prøve 
diverse el-sykler og el-innebandy. Det var 
gøy og kanskje en ny erfaring for mange. 
En deltaker hadde aldri sittet på en syk-
kel i sitt liv. Etter middag fikk vi møte på 
Amund Løvland, som fortalte oss litt om 
paraglidingen. Vi delte erfaringer om å 
ta sjanser og å delta. Etter møtet var det 
mange som gledet seg til lørdagen. 

TORSDAG skulle vi egentlig til dyrepar-
ken, men det var meldt regn, så program-
met ble byttet litt om på. Dermed ble 
torsdag en rolig dag for en del på selve 
hotellet. Vi hadde ett møterom tilgjen-
gelig, der mange møttes og fikk pratet 
sammen om fysisk aktivitet og trening 
og å leve med en muskelsykdom. Noen 
holdt på med aktiviteter, og et miniteg-
nekurs vekket nok til live gamle kunster. 
Noen dro til sentrum, og komiteen dro 
til Christiansholm festning for å rigge 
til skalldyrsaften med underholdning. 
Maten var kjempegod og stemningen på 
topp da bandet spilte. Mange danset, og 
det var mange blide fjes å se hele kvelden. 

FREDAG var været bra, så da dro vi til 
Kristiansand dyrepark. Bussturen gikk 
fort unna, vi dro i små grupper og møt-
tes igjen til bussen senere på dagen. De 
fleste hadde sett alt i dyreparken og spist 
lunsj. Det var spennende å se alle dyrene 
i parken, og da vi kom tilbake på hotellet, 
ventet fire mannfolk fra Harley Owners 
group, Chapter Sørlandet. De hadde med 
seg hver sin Harley-Davidson, og noen 
av oss fikk en tur med dem. Turen varte 
i cirka 45 min, og det var en fantastisk 
tur. Mange tenker at slike folk ikke kan 
oppføre seg, men det er feil. Disse gutta 
var kjempehyggelige. Da turen var over, 
gav de oss klemmer og takket for turen 
og sa at dette gjorde de gjerne igjen. 

LØRDAG sto vi tidlig opp og dro til 
Bygland for en dag med paragliding. 
Været var nydelig, og forholdene ganske 
bra. Det ble mye venting, men vi satt og 
koste oss og pratet sammen mens vi så 
at stadig flere kom seg opp i lufta. Det 
var Bygland luftsportsklubb som fikk oss 
opp. De har spesialbygd to rullestoler, det 
gjør at folk med en funksjonshemming 
kommer seg opp i lufta uten å måtte løpe. 
Prosjektet heter chAIR possible, har fått 
økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen 
i Aust- og Vest-Agder, og skal gi personer 
med funksjonsnedsettelse lettere tilgang 
til paragliding. De som kom seg opp i 
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lufta, kom ned med et stort smil rundt 
munnen, blant andre, meg. Jeg sto med 
tårer i øynene da jeg kom bort til resten 
av gjengen etter å ha landet. Dessverre 
fikk ikke alle som ønsket kommet seg 
opp i luften, pga tekniske problemer med 
båtene. Det ble servert middag på brygga, 
og Svein Kleivane fremførte Terje Vigen, 
en gripende historie. 
 
SØNDAG var det evaluering og avreise. 
Jeg tror de fleste var veldig fornøyd, trass 
i at det ble noen endringer i program-
met. Vi håper og tror på ei aktiv uke for 
voksne til neste år også. Det kom noen 
forslag til hva vi kan gjøre: Noen flere 
aktiviteter på selve hotellet med diverse 
spill og vi må være litt mer sosial der alle 
blir inkludert, dra på bowling, båttur ut i 
skjærgården, museum, motorsykkel med 
sidevogn og konserter/forestillinger. Vi 
i komiteen skal ta dette med videre og 
lage en enda bedre uke neste år. Det ser 
vi fram til, vi satser på at året går fort og 
håper at mange melder seg på. Vi vil rette 
en stor takk til alle fellesassistenter og alle 
som bisto med å teste el-innebandykjel-
ker, el-sykler, Harley Davidson, bussjåfø-
ren vår og alle på Bygland. 

Og takk til dere som deltok, vi håper at 
dere hadde det like gøy som oss. Vi sees!  
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Sommeren er over, og skole og jobb 
venter for mange. Tilbake til hver-
dagslivet, for nå er ferien ferdig. Er 

det bare jeg som synes det er kjipt at ikke 
sommeren kan vare litt lengre? Nei, det er 
nok ikke bare jeg ... Men det er en positiv 
ting med at vi går ut av feriemodus også! 
Vi i FFMU-styret går i gang med arbeidet 
vi gjør for foreningens medlemmer!

At vi har hatt ferie har jo ikke betydd at 
vi har vært helt fraværende! Fordi vi har 
et flott styre, så har vi klart å holde liv i 
bloggen gjennom hele sommeren. Det 
synes jeg er imponerende! Jeg blir så stolt 
av denne gjengen. 

Enda stoltere ble jeg da jeg så hvor bra 
Aktiv uke-komiteen gjennomførte  
FFMUs høydepunkt. Den uka i Spania 
var herlig!

Nå skal vi snart i gang med planlegging 
av neste års kurs- og årsmøtehelg. Har du 
forslag til kurstema? Kontakt oss gjerne! 
Ingenting er bedre enn at vi kan gjøre 
dere fornøyde med å gi dere akkurat det 
dere ønsker dere.

Hilsen Malin F. Pedersen 
leder i FFMU  

FFmu i farta

SommerkRoPPeN 

Jeg ville ikke se meg i speilet naken. Så bestemte 
jeg meg for å ta tilbake sommerkroppen min.

Jeg stryker over arrene mine. De er 
fine, jeg er fin. Jeg stryker over rib-
beina mine som står litt ut. Tenker det 

er sexy å være unik, det gjør meg til meg 
og jeg er digg.

Jeg ser på mine skeive ledd, og stu-
derer min skeive rygg. Dette er meg. Jeg 
hadde tenkt å skrive «når jeg gjorde dette 
før følte jeg på en skam» og så fortsette 
med å fortelle at det har jeg sluttet med. 
Nå er jeg stolt av meg selv og kroppen 
min. Også skulle jeg komme med en 
oppfordring til dere om å elske kroppen 
deres slik den er. Men imens jeg skriver 
dette innlegget innser jeg at det ville være 
hyklersk. Derfor vil jeg heller være litt 
sårbar, men ærlig. Selv om det skremmer 
meg.

Jeg vil snakke med dere om kropp. 
Jeg vil snakke om kropp uten fasade. Jeg 
vil snakke om eierskap. Jeg vil snakke om 
verdighet. Det er ikke alltid jeg synes at 
jeg er digg. Det er ikke alltid jeg elsker 
kroppen min og omfavner annerledes-
heten min. Tvert imot. Det er vondt å 
sammenligne seg med andre. Jeg tror 
ikke jeg er alene om å sitte med den 
følelsen. Derfor må vi snakke om det, og 
spørre hvorfor vi føler det slik.

Å elske kroppen sin handler om 
aksept og eierskap. Og stolthet. Før følte 
jeg ikke at jeg hadde noen av delene. 
Helt siden jeg var gikk i barnehagen og 
vi studerte hverandres kropper og hvilke 
ulikheter de hadde, har jeg hatt en tanke 
om idealkroppen. Jeg var annerledes, og 
det visste jeg. Men det brydde jeg meg 
ikke noe om. Vi skulle leke i sandkassa. 
Vinne i rødt lys. Finne på nye klappele-
ker. Og jeg var jo den beste i alias.

Plutselig kom jeg i en alder der kropp 
var alt. Jeg sammenliknet meg med alt jeg 
så på sosiale medier. Jeg ville ikke se meg 
selv i speilet uten klær på. Jeg følte meg 
utilstrekkelig. Helt ned i underbevisst-
heten, uten at jeg tenkte over det, begynte 
jeg mitt daglige prosjekt. Hvordan få 

idealkroppen? Hvordan overbevise alle 
andre om at kroppen min er like fin? Late 
som det uperfekte ikke er der.

Jeg prøvde alt fra å legge stoff i bh’en 
så ingen skulle se ribbeinet som stakk 
ut under den ene puppen. Badedrakten 
måtte være stor, så jeg kunne skjule mest 
mulig, og jeg måtte ta Instagram-bilder 
fra rett vinkel. Jeg lot alltid hånden ligge 
over arrene på magen, så de ikke skulle 
vises.

Jeg er ikke alene om å jakte på ide-
alkroppen. Men nå vil jeg ikke gjøre det 
mer. Jakten på idealet er en jakt jeg aldri 
kan vinne. Jeg sier ikke at jeg kan knipse 
og så er jeg stolt over kroppen, men jeg 
vil ta eierskap og integritet over egne 
valg. Hvilke tanker jeg velger å lytte til.

Av og til tenker jeg at jeg er innmari 
digg. At ribbeina er sexy og at arrene 
fine. Men så stopper jeg meg selv, uten 
at jeg merker det. Vi lar oss ikke strekke 
til. Ribbein som står ut skal jo ikke være 
sexy, små pupper skal jo ikke være digg? 
Fett er jo ikke tiltrekkende? Slike tanker 
lar vi oss tenke. Vi lar et uoppnåelig ideal 
få eierskap over hva vi skal føle om egen 
kropp. Vi tar bort vår rett til å føle oss 
sexy, fin og bra! Og lar oss føle på min-
dreverdighet og utilstrekkelighet. 

I sommer frontet jeg idealet. Som-
merkroppen. Jeg skjulte ikke arrene, jeg 
tok ikke bare instagram-bilder fra «rett» 
vinkel. Idealet er ekte. Jeg var meg – og 
tenkte at jeg er fin. Det håper jeg du også 
gjør neste sommer. Det er vi som skaper 
idealkroppen. Det er vi som tillater oss 
selv å tenke at vi ikke er bra nok. Alle 
mennesker er ulike. Mangfold er vakkert.

Sommerkroppen er arr. Sommer-
kroppen er store, små og skrukkete 
mager. Sommerkroppen er både brun og 
bleik. Sommerkroppen er kviser, sår og 
strekkmerker. Sommerkroppen er deg og 
meg.

TekST: mAriAnne knudSen
FoTo:  CoLourBox

Malin F. Pedersen, Leder FFMU



Foto:  Steigar Myrvold
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Årets høyde punkt 

At SÅ mange kan reise på tur sammen, og at det kan gå så smertefritt, er 
utrolig. ikke bare ble uka gjennomført uten store problemer. den ble også 
gjennomført med stil. Aktiv uke 2019 imponerte!

Jeg deltok for andre gang på rad på  
FFMUs "Aktiv uke", men denne 
gangen med et litt annet perspektiv. 

Jeg reiste jo nå som leder av foreningen 
og følte et ansvar. Jeg hadde lyst til å 
hjelpe til når det dukket opp utfordringer, 
men jeg innså jo fort at hjelpen min ikke 
trengtes. Årets Aktiv uke-komité hadde 
stålkontroll. De fant kreative løsninger 
for det meste, og det gjorde at vi deltakere 
bare kunne nyte livet i Spania.

Solgårdenmesterskapet
Solen skinte hver dag, og varmen kunne 
man ikke klage på. Med temperaturer 
opp mot 40 grader og ikke en sky på 

himmelen ble det en utfordring for oss å 
ha aktiviteter ute. Solgårdenmesterskapet 
ble gjort på formiddagen på en av de 
varmeste dagene. Men tror du det stoppet 
FFMU-medlemmenes konkurranse-
instinkt? Å, nei da! Her kjørte vi på! Folk 
var gira og klare for å vinne! Dette gjaldt 
også i alle andre konkurranser – inklu-
dert bli kjent-leken. Oppgaven var «hvem 
er best på å huske navn?», og alle tenkte 
«jeg!». Og der var det ikke engang premie 
til vinneren ...

Flotte kurs med ingrid
Oppi denne heten var det et deilig av-
brekk å ha kurs i et rom med airconditi-
on. Ingrid fra Prima assistanse holdt alle 
kursene for oss og vi hadde det utrolig 
gøy underveis, for her måtte vi både ha 
viktige gruppesamtaler og utføre artige 
oppgaver. 

Fantastiske assistenter
Vi var jo også så heldige å ha med en 
herlig gruppe fellesassistenter. At de ble 
kalt «superhelter», har jeg full forståelse 
for. De var "på" fra tidlig om morgenen til 
sent på kvelden, både som assistenter og 
som flotte samtalepartnere og moro-
klumper. Deltakernes egne assistenter 
fortjener også skryt, for de var også alltid 
hjelpsomme og deltok med glede. 

dette fortsetter vi med!
Jeg har ikke stort annet enn skryt å kom-
me med når det gjelder årets Aktiv uke, og 
det er sagt både som deltaker og som leder 
i FFMU. At vi skal fortsette å arrangere 
uker som dette er det ingen tvil om!

TekST: Leder mALin
FoTo:  privAT
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Aktiv uke 2019 – et fantastisk samarbeid!
TekST: TekST: kine LYngÅS, komiTé-Leder 

AkTiv uke 2019
FoTo:  privAT
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Aktiv uke 2019 – et fantastisk samarbeid!
enda en flott Aktiv uke er over. 21 FFmu-ere pluss deres assistenter 
reiste til vakre Solgården i villajoyosa. der hadde vi 6 aktive dager. 
det er lang reisevei til Solgården, men det er verdt det med tanke på 
hvor morsomt vi hadde det. 

Dette var min andre Aktiv Uke i 
regi av FFMU og min første som 
leder Aktiv Uke komiteen, så 

denne uka ble som en litt spesiell som-
merjobb for meg. Jeg sier sommerjobb 
selv om vi i komiteen har jobbet det siste 
året med å få denne uka på plass. Det var 
spesielt å være med på Aktiv Uke som 
leder av komiteen. Jeg gledet meg veldig, 
samtidig som jeg følte på prestasjons-
angsten for å gjøre uka til en av de beste 
FFMU har hatt. Heldigvis så hadde jeg 
med meg en knippe flotte mennesker i 
komiteen, som jeg ikke kunne ha klart 
meg uten. Og jeg vil gå så langt som å 
kalle uka en suksess. 

veldig variert innhold
Uka er verdifull for våre medlemmer, og 
vi ser at det gir både nye og gamle med-
lemmer minner for livet. Innholdet i uka 
er variert, alt fra kurs, utflukter og aktivi-
teter som «chilling by the pool». Vårt mål 
var å gi deltakerne nye opplevelser, og gi 
dem muligheten til å få prøvd nye ting, 
noe jeg vil si vi lyktes med. 

konkurranseinstinkt
Vi hadde mange aktiviteter, og mine 
personlige favoritter var «glow in the 
dark-games», som var mange forskjellige 
leker med Glow-sticks, og selvfølgelig 
«Solgårdmesterskapet», som har blitt en 
tradisjon. Begge aktivitetene slo godt an 
blant deltakerne og vi fikk sett konkur-
ranseinstinktet til deltakerne til tross 
varmen. Det var flere dager hvor det var 
utrolig varmt og det var utfordrende med 
tanke på aktiviteter, men når det er kon-
kurranse er det ingenting som stopper 
FFMU-gjengen. 

interessant og relevant
På kursfronten var det viktig for oss i 
komiteen å ha kurstema som er interes-
sante og relevante for våre deltakere. Med 
oss på turen var Ingrid fra Prima As-
sistanse som holdte kurs og morsomme 
aktiviteter innen temaene «Grensesetting 
og assistanse», «Mestring av muskler» og 
«Sammen er vi sterke». 

Fantastisk sommerjobb
Både under kursene og aktivitetene koser 
jeg meg som Aktiv Uke-leder. Det å få 
se så mange flotte, kloke ungdommer 
reflektere, dele erfaringer og ha det gøy, 
det er det FFMU virkelig handler om. Å 
få se ungdommer fra hele Norge ha det 
gøy, dele erfaringer og finne seg venner 
for livet, er en fantastisk sommerjobb. 

Takk til mine superhelter
Helt til slutt vil jeg ta en liten takkerunde 
til de som har gjort Aktiv Uke 2019 
så vellykket; Først til våre flotte delta-
kere, som er så sporty og blir med på all 
galskapen komiteen har kastet mot dem. 
Og deltakerne våre har tatt alt med godt 
mot og gjort denne uka 100% verdt det. 
Jeg kan ikke skrive om Aktiv Uke uten å 
takke superheltene, eller fellesassistenter 
som noen kaller dem, som var sammen 
med oss denne uka. Jeg velger å holde 
meg til begrepet superhelter da jeg mener 
det passer helt perfekt. Vi kunne ikke hatt 
med oss bedre mennesker, og jeg håper vi 
ser dem på et FFMU-arrangement igjen.

Topp jobb av komiteeen
Helt til slutt kommer den største takken 
av dem alle, nemlig til mine komitémed-
lemmer. Takk for all jobb dere har gjort 
det siste året. Vi hadde ikke klart det uten 
dere og deres kreativitet, pågangsmot 
og viljestyrke. Er det noen som trenger 
inspirasjon til en morsom uke i Spania 
vet vi hvem vi skal spørre. Takk for at 
dere holdt ut med meg og mine rare ideer 
og ønsker. 

Sees på neste Aktiv uke!
Alt i alt, så er Aktiv Uke en helt fantastisk 
uke som gir meg og våre medlemmer 
minner for livet. Jeg er rimelig sikker på 
at jeg snakker for resten av årets Aktiv 
Uke-gjeng når jeg sier: Vi sees på neste 
Aktiv Uke! 



stendi.no/bpa

974 80 800

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 � nne 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.

Smidig BPA 
tilpasset 
ditt liv

Tilbud om individuelle- og gruppeopphold for personer med  
nevromuskulære sykdommer. For nærmere info se vår hjemmeside  
www.kastvollen.no. Følg oss også på facebook.

KASTVOLLEN  
REHABILITERINGSSENTER

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



Likepersonsstoff

Spennende 
tider

i forrige periode arrangerte Likepersons- 
utvalget et meget vellykket likepersonskurs  
med program for både nye og eksisterende  
likepersoner. 

TekST: iAn meLSom
FoTo:  privAT

Vi gjennomførte også et spen-
nende program på årets 
landsmøte. Dessverre har vi 
av økonomiske årsaker måttet 

avlyse høstens kurs til fordel for et godt 
program på Landsmøtet. Likepersons-
utvalget består i år som i fjor av Tore 
Ødegaard, Mette Nonseth, og Marit J. 
Hansen, med Ian Melsom som leder. Vi 
har blitt et ganske sammensveiset utvalg, 
hvor vi diskuterer flittig synspunkter og 
muligheter. Med oss har vi Tollef Lade-
haug som likepersonskoordinator. 

nye retningslinjer
Vi står foran spennende tider med end-
ring i forskrifter hos Bufdir. Vi har ikke 
fått de endelige retningslinjene enda, men 
vil presentere dem mer utfyllende i løpet 
av høsten eller så fort vi får dem. Noen 
hovedtrekk vi ser så langt er at digitale 
møteplasser tas inn som likepersonsplatt-
form, og at det settes krav til likepersoner 
for å kunne regne dem som aktive. 

Brukerrepresentanter
Likepersonsutvalget har blitt forespurt av 
Landsmøtet og Sentralstyret om å koor-
dinere brukerrepresentanter med tilknyt-
ning til, eller oppdrag fra, foreningen. 

Dette er en stor og spennende oppgave 
hvor vi har en helt ny sti å gå opp. Vi må 
blant annet skaffe oss en oversikt hvem 
som har slike roller, hvem de er repre-
sentant hos, og om de er der på vegne av 
FFM eller noen andre. Det er flere grun-
ner til at foreningen ønsker dette, men 
viktigst er å få en samlet oversikt og være 
en ressurs for brukerne , og at foreningen 
skal få informasjon og nytte tilbake. 

en politisk motivator
For foreningen er slik informasjon viktig 
for at vi skal holde oss som en sterk og 
relevant forening, samt at det er nødven-
dig for å kunne bli en sterkere politisk 
motivator. Dette blir også en viktig del av 
foreningens arbeid med å inkludere flest 
mulig medlemmer, ha et tilbud til flest 
mulig diagnoser, og ikke minst utvide og 
bygge ut foreningens nettverk i stat, kom-
mune, helseforetak, og utvalg. Forenin-
gen ønsker at våre medlemmers stemmer 
skal bli hørt, og brukerutvalgene er en 
arena der slik utveksling skjer hyppigst. 

Frister for innlevering
Til slutt en oppfordring til likepersoner 
og lokallag: Husk fristene for innleve-
ring av likepersonsrapporter. De danner 
grunnlaget for poengberegningene som 
gir både FFM og lokallagene økonomisk 
støtte. Likepersonsutvalget ønsker å 
minne om at de gamle retningslinjene 
til Bufdir fortsatt gjelder ut 2019, dette 
inkluderer Bufdirs vedtak om at tiltak 
skal skje i Norge. 
 
Utvalget ser frem til et nytt år sammen 
for dere. Vi håper vi ser dere, i hvert fall 
rapportene deres, i løpet av året. 
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Nytt fra FFm

kritisk info om 
nevromuskulære 

sykdommer
NMK-samarbeidet har utarbeidet 

kritisk informasjon for flere ar-
velige nevromuskulære sykdom-

mer. Opplysningene kan du legge inn 
som nødinformasjon på mobilen, ha i 
lommeboka eller veska. Du kan sammen 
med legen din legge kritisk informasjon 
inn i kjernejournalen. Dersom du skulle 
komme i en akutt situasjon der du ikke er 
i stand til å gjøre rede for deg, kan regis-

trerte opplysninger gi helsepersonell rask 
tilgang til viktig informasjon om deg.

kritisk informasjon til  
kjernejournalen:
Kjernejournal er ikke en erstatning for 
journalen du har hos fastlege eller syke-
hus, men et viktig supplement for å sikre 
at helsepersonell får essensiell informa-
sjon om deg. Du kan lese mer om 

kjernejournal og hvordan helseopplys-
ninger kan registreres på Helsenorge sine 
nettsider. Din fastlege eller behandlende 
lege må registrere opplysningene om din 
sykdom i samråd med deg som pasient. 
Du kan skrive ut det relevante kjerne-
journalskrivet for din diagnose, og ta det 
med til legen.

Forsknings- 
fondet for  

nevromuskulære 
sykdommer

HAR DU BEHOV FOR  
PRoSJekTSTØTTe?

Søknadsfrist
15. september 2019

Søknadsinfo på 
www.ffm.no/ffm/ 
legater-og-fond

Fagkveld i juni 
i Buskerud

denne fine junikvelden fikk vi besøk av irene guvaag 
fra Solgården. 30 FFm-ere møtte opp for å høre litt om 
feriemuligheter i Spania.

Solgården er et ferie- og helsesen-
ter som er svært godt tilrettelagt 
for rullestolbrukere. De kan tilby 

tilrettelagt reise med egen innsjekking og 
bagasjeservice – og norsk helsepersonell 
(lege og sykepleier) som er tilgjengelige 
både på flyet og 24/7 under ferieopp- 
holdet (seks uker om sommeren tilbys 
ikke disse helsetjenestene).

det er hovedsakelig 3 gjestegrupper 
på Solgården:
•  Seniorturer fra sen sommer til sen vår.
•  Mennesker med utviklingshemming 

har egne turer.
•  Familieferie i skolens sommerferie 

(ideell for generasjonsferie)

I august i år reiste Foreningen for Muskel- 
sykes ungdom til Solgården med over 70 
deltakere. Irene tok seg god tid til å gå 
rundt ved bordene for å snakke med folk 
etter presentasjonen, og det ble satt stor 

TekST: gro WoLd kriSTiAnSen
FoTo:  STeigAr mYrvoLd

pris på. Du kan lese mer om Solgården 
på solgarden.no.

mounTAin rALLY ruLLeSToL
Karin, et av medlemmene våre, fortalt 
litt om Mountain Rally Rullestol som ble 
arrangert på Haglebu fjellstue 26. juni. 
Her ble det full rulle! Dette var et gratis 
arrangement.
 
Vi avsluttet kvelden med samtaler rundt 
bordene, god mat og Synnøves hjemme-
bakte kringle (som er 1000 ganger bedre 
enn kjøpekringle!) 

Foto:  Colourbox
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pass på når du rygger …

Foreningen for muskelsyke i Østfold 
arrangerte sommerfest Lørdag 
10. august. Det ble grilling med 

god mat og drikke i hyggelige omgivelser 
hos Hilde, Eva og Einars sommersted på 

Liholt rett utenfor Halden. Styret sørget 
for mat og drikke, og deltakerne sørget 
for sol og godt humør. Det var en liten 
strand der, så for dem som hadde lyst, var 
det bare å ta med badetøy.

Sommerfest i østfold

Vi har nettop vært på besøk i et 
rekkehus med heis og tre etasjer.  
Jeg aner ikke om dette bygget er 

arkitekttegnet.
 
Men, jeg mener bygget har en alvorlig feil 
som arkitekter og byggmestre ikke tenker 
over. Jeg hadde med min kone i rullestol, 
og da hun rygget ut av heisen var det rett 
mot trappa som går ned til etasjen under. 
Jeg måtte være veldig påpasselig for at 

hun ikke skulle rase ned trappa hvis hun 
kjørte for langt. Hadde trappene vært 
montert motsatt, ville hun ha rygget mot 
en trapp som går oppover, og det hadde 
vært et faremoment mindre. For en rul-
lestolbruker uten medhjelper kan jo dette 
være livsfarlig?
 
Hilsen  Tore Kjell Fløystad
FFM i Agder

Sanofi Genzyme støtter 
forskning innenfor 

sjeldne diagnoser som 
Pompe sykdom
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SANOFI-AVENTIS NORGE AS
Prof. Kohtsvei 5-17, 1366 Lysaker. Telefon: 67 10 71 00. www.sanofi.no

Høstkonsert  
i Buskerud  
19. september
STed:  Nedre Eiker menighets-  

 senter,  Stensethalleen 1,   
 krokstadelva.

Tid:  Torsdag 19. september  
 kl. 18:00.

Jan morten Helgestad vil også 
denne høsten glede oss med sang 
og musikk. Vi håper du har lyst til 
å dele denne konsertkvelden med 
oss – og ønsker deg hjertelig vel-
kommen! Arrangementet er åpent 
for alle, men påmelding til oss er 
nødvendig. Vi serverer pizza etter 
konserten – og det blir som vanlig 
en liten utlodning.

Nytt fra FFm

Foto:  Colourbox

Foto:  Colourbox
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nmk-samarbeidet

Charcot-Marie-Tooth 
sykdom type 4C i Norge

Charcot-marie-Tooth sykdom (CmT) er den vanligste 
arvelig sykdommen som rammer de perifere nervene  
ut til armer og ben (nevropati).   

TekST:  
kJeLL Arne ArnTzen, 
SekSJonSoverLege ved 
nevromuSkuLærT  
kompeTAnSeSenTer, unn
FoTo: privAT

Sykdommen fører til feilstillinger i føt-
tene og nedsatt hudfølelse, muskelsvinn 
og nedsatt kraft i føtter og hender.  De 

fleste får etter hvert dårlig balanse.  Årsaken til 
sykdommen er genfeil som fører til at nerve-
tråden i de perifere nervene (aksonet) eller 
isolasjonsmaterialet rundt nervetråden (myeli-
net) ikke utvikles normalt, eller gradvis brytes 
ned.  Det kan skilles mellom myelinskade og 
aksonskade ved å gjøre nevrografi, en nevrofy-
siologisk undersøkelse hvor man måler styrke 
og hastighet på signalene som ledes av nevrene.  
Sykdommen kan ha ulik type arvegang. Domi-
nant arvegang er den vanligste.  Da er det ofte 
flere i familien over flere generasjoner som har 
sykdommen. 

Det er oppdaget om lag 40 ulike gener som kan 
gi CMT.  Disse genene koder for ulike proteiner 
som har ulike spesifikke oppgaver i de perifere 
nervene.  Ulike genfeil i de ulike genene kan 
derfor gi ulike symptomer, selv om mye også er 
felles for undergruppene.  De ulike undergrup-
pene navngis med tall og bokstav. De vanligste 
er type 1 som er gruppen med demyelinise-
rende nevropati med dominant arvegang og 
type 2 som er aksonal nevropati med dominant 
arvegang.  Kjønnsbundet arvegang angis som 
CMT X og demyeliniserende nevropati med 
recessiv (vikende) arvegang angis som CMT 4.  
De ulike genene som er involvert angis deretter 
med bokstav, som for eksempel CMT, type 1A, 
hvor A angir genet for perifert myelin protein 
(PMP22).  CMT, type 1A er den klart vanligste 
formen for CMT og den typen det oftest refere-
res til når det gjelder symptomer og sykdoms-
forløp ved CMT. 

CmT type 4C
CMT med vikende (recessiv) arvegang er 
sjelden, og var knapt påvist i Norge for inntil 
få år siden.   Imidlertid hadde vi i Norge fulgt 
opp flere pasienter med demyeliniserende CMT 
med antatt vikende arvegang, men uten sikker 
genetisk årsak. Flere av disse pasientene hadde 

skoliose og tidlig debut av symptomer i barne- 
alder. CMT med vikende arvegang, skoliose 
og tidlig debut var beskrevet ved en sjelden 
årsak til CMT, mutasjoner i SH3TC2-genet 
(CMT4C), men kun hos et fåtall pasienter på 
verdensbasis.  Etter påtrykk fra klinikere ble det 
i 2013 gjort genetisk analyse på tilstanden, og vi 
påviste CMT 4C hos de to pasientene som ble 
testet.  Oppmerksomheten rundt sykdommen i 
Norge førte videre til at det ble det gjort utvidet 
gentesting på flere pasienter med uavklart diag-
nose. Vi fant da mange pasienter med samme 
diagnose.  

kartlegging av CmT 4C
De mange nye tilfellene av CMT4C i Norge var 
uventet. Vi ønsket derfor å gjøre en studie for å 
kartlegge forekomsten av denne undergruppen 
av CMT i Norge. Lite var skrevet om sykdom-
men. Det var kun beskrevet kliniske særtrekk, 
derfor ønsket vi å kartlegge nærmere symptomer 
og funn hos de norske pasientene.  I 2016 inn-
ledet vi ved NMK et samarbeid med Sykehuset 
Telemark, Oslo Universitetssykehus, St. Olavs 
hospital og Haukeland Universitetssykehus, og 
startet en studie på CMT4C i Norge.  Studien ble 
gjennomført i 2016, og ble publisert i juli 2018. 

Forekomst og gentiske funn
Genetisk analyse for CMT 4C ble den gangen 
tilbudt ved Sykehuset Telemark og UNN. Vi 
fant til sammen 35 pasienter fra 31 familier 
med genetisk verifisert diagnose på CMT 4C. 
Det ga forekomst på 0,7 personer per 100.000 
innbygger i Norge. Flere med samme tilstand 
er diagnostisert etter at studien var ferdig. Nå 
er forekomsten på nær 1/100.000.  Det viste 
seg at de aller fleste hadde én spesiell mutasjon 
i SH3TC2 genet som er vanlig i Norge, men vi 
fant også 6 nye genmutasjoner som ikke var 
beskrevet tidligere.  

Typiske symptomer og forløp
Alle de 35 personene med CMT 4C fikk tilbud 
om å delta i en klinisk studie. 24 pasienter ga 



nmk-samarbeidet

samtykke til å delta. De svarte på et  
spørreskjema, og vi innhentet og analy-
serte journalopplysninger fra sykehuset 
der de ble fulgt opp. 

Vi fant at alle deltakere hadde symptom- 
er på sykdommen i barnealder. Hos de 
fleste startet sykdommen tidlig (i snitt 
ved 3,5 års alder). Alle hadde feilstill- 
inger i bena og typiske CMT-tegn med 
nedsatt følelse og kraft i føtter og hender. 
Halvparten hadde hatt behov for kirurg- 
isk behandling av feilstillinger i føttene. 
Affeksjon av hender kom i gjennomsnitt 
5 år senere enn debut av fotaffeksjon.  

Vi fant også en del særtrekk som ikke er 
like vanlig ved andre former for CMT. 
Over 80 % hadde skoliose.  En fjerde-
del av dem var operert med avstivning 
av ryggen. Noen hadde brukt korsett, 
mens omtrent halvparten ikke hadde fått 
spesifikk behandling utover fysioterapi. 
Et annet særtrekk med sykdommen er 
at den kan ramme nervene til hodet og 
ansiktet (hjernenervene). Over halvpart- 
en av pasientene hadde påvirkning av 

hjernenervene, de fleste i form av nedsatt 
hørsel og nedsatt mimikk. Sannsynligvis 
rammes hjernenervene hos enda flere, 
men det ble sjeldnere undersøkt for dette 
ved sykehuskontroller. De aller fleste 
pasientene hadde nedsatt balanse. Hos 
om lag halvparten av deltakerne i studien 
var også muskulatur i lår, bekken, skuldre 
og overarmer svekket. Dette er uvanlige 
funn ved de fleste former for CMT.  

Vi fikk inn flest kliniske opplysninger 
fra voksne som hadde hatt sykdommen 
i mange år. Det gjorde oss i stand til å si 
noe om forløpet ved sykdommen. Alle 
deltakerne hadde gangfunksjon, men om 
lag en tredel hadde behov for rullestol 
utendørs. En tredel hadde behov for 
krykker eller ortoser, mens en tredel ikke 
trengte hjelpemidler. Tendensen var at de 
som fikk symptomer på sykdommen tid-
lig, fikk dårligst gangfunksjon. Problemer 
med gangen, balansen og nedsatt kraft i 
føttene var også startsymptomet hos de 
fleste. Over halvparten svarte at de ikke 
kunne være i jobb, eller bare kunne jobbe 
deltid. 

kliniske studier er viktige
Vi ønsker å takke alle som deltok i 
studien. Studier hvor vi kartlegger ulik 
genetisk årsak, forekomst og ulik klinisk 
forløp er viktig for forståelsen av sjeldne 
sykdommer og videre behandlingsmulig-
heter.  Den enkelte pasient vil kunne få 
mer presis informasjon om hvor mange 
som har sykdommen og hva man kan 
forvente av sykdomsutvikling. Det er 
viktig informasjon, spesielt i forhold til 
yrkesvalg.  Beskrivelser av ulike genetisk 
varianter og forekomst av disse danner 
godt grunnlag for hvilke mutasjoner det 
skal utvikles genetisk behandling for i 
framtiden, og hvem som kan være egnet 
til å delta i behandlingsstudier. Jeg tror 
at den oppmerksomheten denne studien 
med spesifikke funn og symptomer har 
fått, har bidratt til at flere pasienter har 
fått diagnosen CMT 4C i ettertid.
Fysioterapi, hjelpemidler og i noen tilfell- 
er kirurgisk og medikamentell behand-
ling er de viktigste delene av behandling- 
en i dag. Det foreligger så langt ingen 
genetisk behandling, men det vil komme 
i framtiden.  

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 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

TekST: BernT roALd niLSen
FoTo:  kurBAdeT
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Isabell-Theres Bjørnstad-Høglund:

Likepersonsarbeid 
er det viktigste!

I min mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene snakke rett fra 
levra.  Denne gang lar vi Isabell-Theres Bjørnstad-Høglund, nyvalgt leder av FFM i Troms 
og Finnmark, slippe til.

Tilfeldigheter gjør at hun plutselig er 
leder av FFM i Troms og Finnmark. 
Hun hadde nettopp sagt ja til å være 
nestleder da lederen ga seg. Isabell-

Theres Bjørnstad-Høglund fra Skjervøy sa ja 
til ledervervet, og selv om hun snart flytter til 
Mandal, fortsetter hun ut denne perioden som 
leder av FFM i Troms og Finnmark. Hun er helt 
tydelig på hva som er FFMs viktigste oppgave.

meldte meg fort inn
–CMT var bare tre bokstaver for meg. Jeg visste 
ingenting, hadde ingen info. Jeg var livredd, så 
for meg det aller verste. Jeg søkte på nett, fant 
ut at Kurbadet i Tromsø hadde kurs, og fikk 
fastlegen til å henvise meg til et CMT-opphold. 
Der lærte jeg mye om meg selv og diagnosen, 
og traff Annie Aune, som kunne fortelle at det 
fantes en forening sentralt og lokalt. Å snakke 
med Annie var til stor hjelp, og jeg meldte meg 
fort inn i FFM selv om fylkesforeningen her i 
Troms og Finnmark lå nede. 

Å få lufte sine tanker
–Jeg viser til egne erfaringer når jeg synes at 
det viktigste er å møte andre i samme situasjon. 
Likepersonsarbeid er utrolig viktig. Å ha en å 
henvende seg til, en som forstår, betyr mye for 
den enkelte, ikke minst når diagnosen er fersk. 
Det viktigste var å lufte mine katastrofetanker 
med noen som kunne berolige meg og fortelle 
meg at det trenger ikke være så galt som det vi 

ofte fantaserer om. Den gjensidige forståelsen 
mellom Annie og meg var viktig, og nå vil jeg 
gjerne gi litt tilbake til foreningen. 

vanskelig å rekruttere
Men ikke alt er rosenrødt. Det viser seg å være 
vanskelig å rekruttere folk som kan tenke seg 
å bli med på møter og kurs i fylkesforeningen. 
I en fylkesforening som er SÅ stor geografisk, 
foregår mye på Skype, og i og med at de fleste 
medlemmene er eldre, er de dessverre ikke på 
Skype. Isabell-Theres mener foreningen må 
være mer synlig og stille opp når muligheten er 
der. Hun var på et nytt opphold på Kurbadet i 
starten av september, og da skulle hun gjerne 
hatt en liten brosjyre å stikke i hånda til de 
andre deltakerne på oppholdet. 

Høstsamling på Bardufoss
–Du må skrive om høstsamlingen vår, sier hun 
når intervjuet er i ferd med å avsluttes. Det er 
et par uker til FFM i Troms og Finnmark skal 
arrangere høstsamling i Bardufoss (den er over 
når du leser dette). Hele 17 deltakere meldte sin 
ankomst, og programmet var en blanding av 
uformelt samvær i tillegg til en faglig del, som 
Annie Aune tok seg av. Kanskje ble det også 
en tur i Polarbadet? Det viktigste var uansett å 
få møte noen andre som forstår diagnosen og 
situasjonen din, ifølge Isabell-Theres Bjørnstad-
Høglund. 

–Jeg visste ingenting da jeg fikk diagnosen for fire-fem 
år siden. Forsto ikke engang selv hva jeg var rammet av. 
da var det godt at en fra FFm hjalp meg å forstå.

min mening

TekST: BernT roALd niLSen
FoTo:  privAT
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eAn – European Academy 
of Neurology – i oslo 2019
eAn er den store nevrologiske foreningen i  
europa. Hvert år arrangerer de en stor kongress 
i juni, hvor nevrologer fra hele europa og andre 
verdensdeler samles. 

Nevrologi favner svært mange 
ulike diagnoser som hjerneslag, 
epilepsi, Parkinson og Multip-

pel Sclerose (MS) for å nevne noen av de 
større diagnosegruppene. Nevromusku-
lære sykdommer hører også i stor grad til 
under nevrologien. 

Hele 7000 deltakere
Årets kongress ble arrangert i Norge, 
nærmere bestemt Oslo og Lillestrøm. 
Dette var den 5. kongressen i Europa, og 
den største så langt med nesten 7000 del-
takere. Med andre ord en stor suksess og 
en av de største medisinske kongressene 
arrangert i Norge. Her var det mange 
parallelle sesjoner og mye å velge mel-
lom for deltakerne. Til glede for oss som 
jobber med nevromuskulære sykdom-
mer, spesielt de sjeldne, var det også flere 
foredrag, seminarer, postersesjoner og 

Teaching Course (Utdanningskurs som 
gir poeng i utdannelsen av spesialister i 
flere land).

mange norske bidrag
Eksempler på temaer som ble belyst: 
ALS, myastenia gravis, mitokondriesyk-
dommer, polynevropatier og diagnostiske 
overveielser ved spesielle symptomer 
som lammelser i mellomgulvsmuskelen 
(diafragma), ansiktslammelser og stiv 
ryggsøyle (rigid spine). Det var mange 
norske bidrag på kongressen innenfor de 
ulike temaene. Blant annet presenterte 
overlege Trine Haug Popperud, EMAN, 
nevrologisk avdeling, Oslo Universitets-
sykehus (OUS) en pasient som velvillig 
hadde stilt opp foran nærmere 2000 
kongressdeltagere i hovedauditoriet. 
Sesjonen het «Clinical Grand Rounds». 
Sesjonen ble ledet av professor Espen 

Dietrichs, OUS og professor Bjarne Udd, 
Tampere, Finland guidet forsamlingen 
gjennom hvordan man skal gå frem i un-
dersøkelsen og utredningen av pasienter 
med sjeldne nevromuskulære tilstander. 

pårørende holdt foredrag
Siste dagen var det også et Utdannings-
kurs i regi av oss i EMAN med både 
nasjonale og utenlandske krefter. Tema 
var medfødte myastene syndromer samt 
Dystrofia myotonika. Her bidro både 
fagfolk, men også bruker (Are Øiseth 
Jakobsen) og pårørende (Torill Knutsen-
Øy) med innslag. Så langt vi kjenner til 
er det første gang at pårørende har holdt 
foredrag ved EAN. Kongressen i Oslo var 
en stor suksess. Vi håper fremtidige kon-
gresser innenfor nevrologi vil ha like høyt 
fokus på nevromuskulære tilstander til 
nytte både for brukere, pårørende og fag-
folk. Dette tror vi vil bedre kunnskapen 
og dermed oppfølgingen og behandlingen 
av disse tilstandene i Europa og Norge.

TekST: kriSTin ørSTAvik, SekSJonSLeder, emAn, nevroLogiSk AvdeLing, ouS  FoTo:  privAT

Noen av bidragsyterne til Utdanningskurset om medfødte myastene syndromer og dystrofia  
myotonika. Fra venstre: Are Øiseth Jakobsen, bruker og foredragsholder, Kristin Ørstavik, EMAN, 
OUS, leder for kurset, Torill Knutsen-Øy, EMAN og pårørende, foredragsholder, Sissel Løseth,  
seksjonsleder klinisk nevrofysiologisk laboratorium, UNN, medleder for kurset og foredragsholder,  
samt foredragsholder Kornelia Cornblum, overlege, Bonn.

Professor  Benedikt Schoser, Munchen,   
foredrar om karakteriske funn ved under-
søkelse av ansikter ved enkelte nevromusku-
lære diagnoser.
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Hvorfor velge oss?

BPA
Brukerstyrt personlig assistanse

Frihet til å leve

Kontakt oss for en uforpliktende prat 
Aina Hatletvedt, nasjonal BPA-leder

Tlf. 40 22 65 98
aina@primaassistanse.no
www.prima-assistanse.no
     

 

 

Vi legger til rette for en smidig BPA-ordning tilpasset din hverdag og dine behov.
Vi bistår med søknadsskriving, ansattelse av assistenter og tilbyr jevnlig

kurs for assistenter og arbeidsledere.

SØKNADER
Vi bistår med 

råd og tips når 
du søker om 

BPA.

DRIFTSMIDLER
Vi dekker utgifter til
assistent som f.eks. 
reisekostnader og

HMS-tiltak.

LOKALKONTOR
Du får egen, lokal
kontaktperson.

SKREDDERSØM
Vi tilpasser oss
din hverdag og

dine behov.

RASK RESPONS
Vi er tilgjengelige på 

telefon, e-post og chat 
via våre nettsider.

Vårt BPA-råd består av rådgivere som selv har BPA

Stolt samarbeidspartner med

Følg oss på Facebook
og Instagram
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gå på Folke-
høgskole?

Den gamle brosteinen kunne være så 
vakker den ville. Skien kommune 

mente det var viktigere å ha god til- 
gjengelighet for rullestolbrukere og  
tydelig merking for synshemmede. 
Derfor har Fiskeslepet ved Bryggeparken 
i stedet fått store og lyse granittheller 
med jevn overflate, kontrastert med mørk 
stein som viser hvor man skal gå.

Universell utforming av Fiskeslepet 
er en del av Skiens satsing på å skape 
en mer tilgjengelig by. Arbeidet både 

på Fiskeslepet og på Handelstorget og 
Landmannstorget skjer i samarbeid med 
funksjonshemmedes organisasjoner, 
skriver avisa Varden. – Skien ønsker å 
være god også for mennesker som har 
ulike utfordringer. Vi etablerer skoler og 
barnehager og utformer også byen slik at 
alle kan trives her og føler at kan de flytte 
hit, sier ordfører Hedda Foss Five. Hun 
påpeker at enkelttiltakene isolert kan 
virke små, men til sammen vil de gjøre 
hele byen mer attraktiv.

og universell utforming inn ...

Brostein ut – Studier viser at et år på folkehøgskole 
bidrar til å øke elevers mestringsfølel-

se, motivasjon og bevissthet av egenverdi. 
Blant annet derfor har organisasjonen 
Unge funksjonshemmede satt i gang pro-
sjektet «Et år for alle». 
Prosjektet skal undersøke hvordan unge 
med funksjonsnedsettelser eller kronisk 
sykdom opplever tilretteleggingen og 
tilgjengeligheten til folkehøgskolene. 
Det vil også samle kunnskap om hvilket 
utbytte unge mennesker med nedsatt 
funksjonsevne eller kronisk sykdom opp-
lever at et år på folkehøgskole gir. 
Samtidig skal prosjektet jobbe for at 
folkehøgskolene informerer om tilgjenge-
lighet og tilrettelegging på sine nettsider, 
og at flere av dem blir tilgjengelige. Unge 
funksjonshemmede har som mål at all 
utdanning skal være inkluderende og for 
alle. Prosjektet er finansiert av Bufdir. In-
terne undersøkelser blant medlemmene i 
Unge funksjonshemmedes medlemsorga-
nisasjoner viste at mange har lite oversikt 
over hvilke skoler som kan passe dem. 

Om det skal åpnes for utleie av elek-
triske sparkesykler i Bergen, ønsker 

bymiljøetaten en løsning som hindrer at 
folk kan sette fra seg syklene overalt.  
– Hovedproblemet er at el-sparkesyklene 
i utgangspunktet kan settes overalt. Vi 
ønsker ikke den samme situasjonen som 
har oppstått i Oslo, sier avdelingsleder 
Tord Honne Holgernes i Bergens by-
miljøetat. Hun ser for seg samme løsning 

ruter vil ha  
orden på el-
sparkesyklene

De seks aktørene på markedet for 
utleie av elsparkesykler kan snart få 

konkurranse i Oslo. Ruter er i ferd med 
å signere en samarbeidsavtale med en 
leverandør. Foreløpig er alt på utprø-
vingsstadiet. Det må også legges en plan, 
der det er et poeng at syklene kommer 
mindre i veien for folk og levetiden på 
syklene blir lenger. Aftenposten skriver at 
personer med månedskort hos Ruter vil 
kunne få tilgang på el-sykler og by-sykler 
over hele byen med appen til selskapet. 
Direktør for mobilitetstjenester i Ruter, 
Endre Angelvik sier til avisen at de er i 
sluttfasen med samarbeidsavtalen med en 
leverandør av el-sparkesykler, slik at de 
kan teste produktet.

– Hvis vi får til å gjøre noe allerede 
utover høsten som gir mening og er 
fornuftig, så kan det hende at vi gjør det. 
Det kan også hende at en del først vil skje 
neste sesong, sier Angelvik.

parkeringsplasser for el-
sparkesykler i Bergen

som for vanlige bysykler, der du etter 
bruk må sette sykkelen tilbake i et stativ 
på faste parkeringsplasser. 

Trondheim har nylig bestemt seg for å 
kaste ut el-sparkesyklene til en bedre  
løsning er på plass.
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Nytt & Nyttig
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Foto:  Steigar Myrvold
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Nytt & Nyttig
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digitale led-
sagerbevis
Vanligvis er ledsagerbevis utformet 

som et laminert kort med bilde. Men 
nå setter Kulturdepartementet av fem 
millioner kroner til et prosjekt for å lage 
nye, digitale ledsagerbevis. Løsningen vil 
være fritt tilgjengelig for alle kommuner 
som vil benytte den. 

Ifølge en pressemelding fra Kulturdepar-
tementet skal dette prosjektet også se på 
løsninger for å sikre at man kan kjøpe 
ledsagerbilletter på nett, på linje med 
andre billetter. I dag er det slik at du må 
møte opp personlig på billettkontoret om 
du trenger å ha med ledsager, og det er en 
kilde til frustrasjon hos mange funksjons- 
hemmede. 

Full pleie- 
pengeseier
Regjeringens omstridte endringer i 

pleiepengeordningen blir reversert. 
Det kunngjorde KrF-politiker Olaug 
Bollestad på partiets landsmøte i april. 1. 
juli forsvant graderingsreglene, som fikk 
dramatiske konsekvenser for foreldre med 
alvorlig langtidssyke barn. 
Pleiepengeordningen skal sikre at foreldre 
med alvorlig syke barn får økonomisk 
kompensasjon når de må gå ut i jobb for å 
ta hånd om barna. Regjeringens endringer 
i 2017 fikk hard medfart i opposisjonen. 
Mange foreldre kjempet hardt imot. Blant 
de mest markante er «Løvemammaene». 
«Vi Løvemammaer er så glade at vi griner 
i dag. Vi har vunnet på alle fire punkter 
som vi har kjempet så lenge for», skrev 
Løvemammaene på Facebook.

dyster nett-
statistikk
Det er aldri tidligere registrert så mye 

hatkriminalitet på nettet rettet mot 
funksjonshemmede i England og Wales 
som nå. Antallet tilfeller har økt med 33 
prosent fra 2016-17 til 2017-18, skriver 
avisen The Independent. I noen områder 
av landet er økningen mye større, opp til 
ti ganger i den samme perioden. Det er 
rettighetsorganisasjonen Leonard Chesire 
som har samlet dataene i statistikken.
Organisasjonen mener økningen i tal-
lene delvis kan forklares med at politiet 
nå har større oppmerksomhet og bedre 
rutiner for å fange opp hatkriminalitet. 
Men fortsatt er det trolig bare toppen av 
isfjellet som synes i statistikken. Leonard 
Chesire-organisasjonen oppfordrer også 
de store nettselskapene som Twitter og 
Facebook til å gjøre mer for å hindre at 
deres teknologi brukes til å begå krimi-
nelle handlinger på nettet. 

Likestilling av funksjonshemmede har 
stor støtte i befolkningen, men folk 

vet lite om hvordan denne minoriteten 
rammes av diskriminering og hatefulle 
ytringer. Dette kommer fram i en ny  
undersøkelse som forskningsstiftelsen 
Fafo har gjennomført for Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet (Bufdir). 
Undersøkelsen viser at folk i større grad 
støtter opp om arbeidet for å hindre 
diskriminering av personer med nedsatt 
funksjonsevne enn de gjør for noen av 
de andre gruppene som er beskyttet i 
diskrimineringslovgivningen. 
Det ser samtidig ut til å være lite kunn-
skap i befolkningen om de erfaringene 
personer med nedsatt funksjonsevne har 
med diskriminering og hatprat. Person- 
er med nedsatt funksjonsevne er den 
gruppen flest oppgir at de ikke vet om 
blir utsatt for diskriminering. 

ukjent diskriminering
Foto:  Colourbox
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på Tampen

det er dokumentert at trening og fysisk aktivitet 
er bra for helsen din. Trening kan også være sosi-
alt og hyggelig dersom du gjør det sammen med 
andre. 

Nytt hefte: 

Treningsråd for voksne 

Helsedirektoratet har laget 
retningslinjer for fysisk 
aktivitet til den generelle be-
folkningen. På helsenorge.no 

er det også gode generelle råd om fysisk 
aktivitet. Forskning viser at jevnlig fysisk 
aktivitet og trening kan redusere faren for 
vanlige sykdommer som hjertesykdom, 
diabetes type 2 og noen kreftformer. Til-
passet trening og fysisk aktivitet som tar 
hensyn til sykdomsspesifikk problem- 
atikk, anbefales for deg som har en  
muskelsykdom. 

generelle helsegevinster ved trening 

•  Reduserer risiko for flere typer 
sykdom og fremmer en sunn og aktiv 
livsstil 

•  Kan forbedre eller opprettholde din 
evne til å gjøre daglige gjøremål 

•  Reduserer fatigue (vedvarende  
utmattelse) 

•  Kan redusere risiko for beinskjørhet 
•  Hjelper å kontrollere kroppsvekten 
•  Kan ha positiv innvirkning på søvn 

Altså, trening kan gi en positiv helse-
gevinst! Det å leve med en muskel-
sykdom bør ikke hindre deg i å trene. 
Faktisk vet vi nå at trening er spesielt 
viktig for deg. Trening kan hjelpe deg 
til å forbedre din fysiske form og din 
evne til å gjøre daglige gjøremål. Tren- 
ing kan også føre til økt velvære. Det er 
viktig å huske at «trening» ikke betyr 
at du må gå på et treningssenter eller i 
en treningsgruppe. Økt bevegelse eller 
fysisk aktivitet kan være vel så viktig. 
Trening kan være spesifikt rettet mot 
å opprettholde/bedre en funksjon, 
eller mer generell, slik at du føler deg 
sprekere og sunnere. Hvilken trening 
som passer deg best, avhenger av dine 
behov og interesser. 

Rådene som er beskrevet i heftet er 
ment for å hjelpe deg å komme i gang. 
De er rettet mot voksne og inneholder 
generelle treningsprinsipper, noe som 
er viktig å ta høyde for da hver enkelt 
med en muskelsykdom er forskjellig. 
Dersom du har behov for mer spesifikk 
trening og veiledning, bør du kontakte 
en fysioterapeut. Det anbefales at du 
starter forsiktig, og gradvis øker meng-
den trening hvis det er lenge siden du 
har vært aktiv. Er du allerede godt i 
gang, kan disse rådene kanskje trygge 
og oppmuntre deg til å fortsette. 

Snakk med legen din om trening eller 
ta kontakt med fysioterapeut før du 
starter, særlig hvis du fortsatt er under 
diagnostisering eller følges opp med 
hjerteutredning. 

Teksten i heftet baserer seg på den engel-
ske brosjyren Exercise advice for adults 
with muscle-wasting conditions fra Adult 
Neuromscular Phsyiotherapy Special  
Interest Group og er gjengitt med deres 
tillatelse. Heftet er oversatt og bearbeidet 
til norske forhold av Frambu kompetan-
sesenter for sjeldne diagnoser og Enhet 
for medfødte og arvelige nevromusku-
lære tilstander ved Oslo Universitetssy-
kehus, i samarbeid med Foreningen for 
muskelsyke, Sjelden.no og Nevromusku-
lært kompetansesenter ved Universitets-
sykehuset Nord-Norge. 
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Foto: Colourbox

BLI MEDLEM I FFM!

du får:
•  Informasjon om muskelsykdommer 

generelt og om din diagnose spesielt.
•  Tidskriftet Muskelnytt med nyttig infor- 

masjon 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.

Foreningen får:
•  Økonomisk støtte
•  Økt gjennomslags- 

kraft overfor myndigheter,  
næringsliv og samfunnet forøvrig.

•  Økt gjennomslagskraft i forhold  
til helsevesen og offentlige instanser.

•  Økt synliggjøring av vår interessegruppe.

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.

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.

gaver til Forsknings-
fondet om nevro- 
muskulære sykdommer
Like kjærkomment er  
gaver til Forskningsfondet. 
Gavene innbetales til konto 
1600.47.91197.

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

Skattefradrag for gaver
Ønsker du skattefradrag 
må du oppgi fødselsnum-
meret ditt. Økonomiske 
bidrag til FFM kan føres 
som fradrag på selv- 
angivelsen. 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 sykdom-
mer, 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. Inn-
betalingen merkes med 
avdødes navn og navn og 
adresse til pårørende.

Små og store gaver er 
viktige. Gaver kan gis  
til konkrete formål eller 
spesifikke forsknings-
områder.

Ta kontakt med oss for 
informasjon,  
telefonnr.: 411 90 702,  
e-post: ffm@ffm.no og 
fondet@ffm.no.

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.

perifere nevropatier
Hereditær motorisk sensorisk nevropati 
type 1 og 2 (HMSN 1,2 Charcot-Marie- 
Tooth), også kalt peroneal muskel-
dystrofi, MSN 3-Dejerine- Sotta type, 
Friedreichs ataxia, Refsums sykdom, 
m.fl.

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

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

Foreningsinfo
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Leder:
Patricia Melsom
Tlf.: 916 03 681
E-post:
patricia.melsom@ffm.no

Nestleder:
Annie Aune
Tlf.: 900 61 651
E-post: annie.aune@ffm.no   

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

FFMUs representant: 
Ingebjørg Larsen Vogt 
Tlf.: 962 31 064
E-post:  
ingebjorg.vogt@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

Likepersonsutvalget

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.

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

Likepersonsleder:
Ian Melsom 

Medlem:
Marit J. Hansen

Medlem:
Mette Nonseth

Medlem:
Tore Ødegård

Leder:
Malin Fredrikke Pedersen
Tlf.: 918 35 845 
E-post:   
malin.pedersen@ffm.no

Nestleder:
Kine Lyngås
Tlf.: 918 83 587
E-post: kine.lyngaas@ffm.no
 
Økonomiansvarlig:  
Linda Margrethe  
Schøyen Melsom
Tlf.: 922 04 275
E-post:  
linda.melsom@ffm.no

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

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

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

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

Valgkomiteen:

Medlem: 
Isabell-Therese  
Bjørnstad-Høglund
E-post:
isabell.hoglund@ffm.no

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

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

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

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

FFM Vestland
Ingeleiv Haugen
Stadionveien 19A
5162 Laksevåg
Tlf.: 901 67 626
E-post: hord-s-f@ffm.no

FFM i Møre og Romsdal
Bjarthild Slagnes
6146 Åheim
Tlf.: 991 26 115
E-post:  
bjarthild.slagnes@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 Oslo og Akershus
Tor Egil Roheim
Rolf Hofmos gate 13C 
0655 Oslo
Tlf.: 971 76 206
E-post: oslo-akershus@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

kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

Leder: Asbjørn Gausdal      1. medlem: Aud Jorun Løvehaug      2. medlem: Viggo Gangstad

FFmu Foreningen for muskelsykes ungdom

Fylkesforeningene

Sentralstyret

Foreningsinfo



Returadresse
Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7
NO -1394 Nesbru

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 indivi-
duell 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

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. 

REHABILITERINGSTILBUD FOR MUSKELSYKE


