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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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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.
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Ta gjerne kontakt med  
FFM-kontorets ansatte

Vi går tøffe tider i møte

Vi hører at norsk økonomi går så det suser, men det er ikke noe FFM merker så 
veldig mye til. Flere år med innstramninger, nye krav og kutt i driftstilskudd 
har rammet funksjonshemmedes organisasjoner hardt, og det er særlig små og 

sårbare organisasjoner som kommer dårligst ut.

FFM favner noen hundre av de mest sjeldne diagnoser som finnes, og vi får mindre 
offentlig støtte for hvert år som går. En ny forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes 
organisasjoner bekrefter ytterligere kutt. En viktig tjeneste for en pasientorganisasjon 
er å rekke ut en hånd til personer som nylig har fått en diagnose. Ifølge forskriften fal-
ler ikke dette inn under definisjonen av likepersonsarbeid forbeholdt medlemmene, så 
dette får vi ikke lenger støtte til. Tenk å møte mennesker i krise, og det første du spør 
om er om de er medlem!

FN kritiserer norske myndigheter for alvorlige og systematiske brudd på menneskeret-
tighetene overfor funksjonshemmede. Hadde det ikke vært rimelig å vente tiltak på 
statsbudsjettet for å rette opp noen av skjevhetene? Regjeringen hevder at de legger til 
rette for en politikk der alle skal med, men i statsbudsjettet for 2020 har toget gått for 
unge uføre, kronisk syke og de på arbeidsavklaringspenger. De er etterlatt på perrong- 
en med regningen for en togtur andre får glede av.

Ifølge finansminister Siv Jensen går det bra med norsk økonomi. Sysselsetting i Norge 
har aldri vært bedre. Så hvorfor straffe dem som har ekstra tungt for å komme ut i 
arbeidslivet? Ingen blir frisk, og det blir ikke flere arbeidsplasser, av mindre penger.

Et siste hjertesukk! For kort tid siden fikk vi en ny definisjon på sjelden sykdom, som 
kan få negative følger for FFMs medlemmer. Mens sjelden tidligere var forbeholdt 
diagnoser med en forekomst på 1 per 10.000 i tråd med EUs definisjon, gjelder dette 
nå 1 per 2.000.

Over natten har Norge fått over 400.000 personer med en sjelden sykdom! Hva vil 
det bety for behandling og oppfølging av svært sjeldne diagnoser? Hva vil det bety for 
organisering av kompetansesentre som NMK, og hvilken rolle vil NSKD få fremover?

Det positive er at det endelig kan bli fart på den etterlengtede Nasjonal strategi for 
sjeldne diagnoser. Det kan også bli større muligheter for forsknings- og behandlings-
samarbeid med europeiske institusjoner. Faren er at det ikke blir mer ressurser til 
behandling og utredning, bare flere om benet, og de mest sjeldne diagnosene blir da 
taperne. Selv med den gamle definisjonen er det mange sjeldne diagnoser som ikke har 
et nasjonalt kompetansesenter. Flere organisasjoner og mindre tilskudd betyr at FFM 
må rope enda høyere for at muskelsyke skal bli hørt.

Patricia Ann Melsom
Leder FFM
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–Vi må gjøre diagnosene våre synlige.  
For å bli synlige, må vi stå sammen. Ikke 
være altfor opptatt av vår egen diagnose. 

–Vi skal bli mer 
synlige!

Patricia Melsom, ny leder i FFM:



Hun har liksom alltid vært 
her. Og nå er hun her igjen. 
Nå gjør Patricia comeback, 
for å bruke kvinnens andre 

morsmål. Merittlisten er lang og impo-
nerende. Hun var med på å stifte FFM 
i 1981. I juni, hele 38 år senere ble hun 
valgt til leder av foreningen. Men la oss 
komme tilbake til privatpersonen Patricia 
litt senere. Hun vil heller snakke om 
foreningen. Det hun har brent for et langt 
liv. Nå bretter hun opp ermene igjen.

Fortelle historier
–FFM har virkelig noen hjerteskjærende 
diagnoser å by på. De snakker egent-
lig for seg selv, men vi må tørre å bruke 
eksempler aktivt for å bli hørt. Det er 
en vrimmel av informasjon der ute, og 
politikere kan påvirkes via mediedek-
ning. Det betyr at vi må drive enda mer 
utadrettet virksomhet. Det er ikke nød-
vendigvis størrelsen det kommer an på. 
Det handler om å fortelle historier, som 
politikerne er helt nødt til å ta innover 
seg, sier den nyvalgte lederen i FFM.

Én felles forening
Det er ingen motsetning mellom å stå 
samlet og få belyst sin egen, spesielle diag-
nose. Patricia Melsom mener mulighet- 
en for å gjøre oss synlige øker dersom vi 
roper i kor. Eksemplene kan gjerne være 
diagnosespesifikke, men bak der må det 
stå en sterkt sammenknyttet forening. En 
forening som sørger for at også de med 
en ytterst sjelden diagnose, får sin skjerv. 
Hun har tro på at det er mulig. Diagnose-
prosjektet som FFM drar i gang i høst, vil 
bli et viktig bidrag. 

Diagnoseprosjektet
–Diagnoseprosjektet skal få fart på kon-
taktskapende arbeid rundt våre diagno-
ser, både internt og eksternt. Brukerper-
spektivet er selvsagt helt sentralt, og det 

skal innhentes og spres nyttig informa-
sjon om medisiner og behandlingstilbud. 
Til syvende og sist er målet å bli enige 
om hvordan foreningens fremtidige 
organisering av diagnoserettet arbeid skal 
fungere. Folk må gjøre diagnoserettede 
aktiviteter gjennom FFM, først da får vi 
politikerne på gli.

Individuell og kollektiv
Hun er i ferd med å snakke seg varm, 
og alle som kjenner Patricia vet hva det 
betyr: Å brenne for saken, samtidig som 
du kan se helheten. Å kombinere indi-
viduelle behov med forståelsen for den 
kollektive styrken. Selv er hun frilanser, 
og holder for tiden på å gjøre research 
for et bokprosjekt hun skal i gang med. 
Det handler om svigerfar Reidar Schøyen 
Melsom, han var den siste lepralegen 
i Norge. Når hun sa ja til FFM, måtte 
hun kutte ut noe annet, men hun er fast 
bestemt på at bokprosjektet skal i mål. På 
et eller annet tidspunkt.

Et faglitterært skriveliv
Hun kom til Norge fra Glasgow i 1972. 
Da FFM ble startet i 1981, ble hun valgt 
inn i styret, og senere hadde hun i flere 
år ansvar for Muskelnytt. Kontakt med 
fagmiljøer i utlandet er et hjertebarn, og 

selv om hun forsvant ut av FFM i flere 
år, fortsatte hun å pleie kontakten med 
utenlandske ressurser på muskelsykdom. 
Etter hvert ble hun også redaktør for fag-
tidsskrifter. Å skrive frilans for dagspres-
sen var ikke drømmen, hun ville heller 
være fagforfatter.

Likepersonsarbeid viktig
–Alt vi gjør i foreningen henger sammen. 
Skal vi få nettverket til å vokse, må vi 
bruke alle de kanalene vi har. Nettsiden 
må oppdateres, Muskelnytt må sendes 
til andre redaksjoner. Disse to kanalene 
må vi bruke for det de er verdt. Og så har 
vi selvfølgelig en jobb å gjøre for å øke 
antall medlemmer. Polynevropatier er for 
eksempel en spennende diagnosegruppe 
å rette vårt arbeid mot i større grad. Og et 
solid likepersonsarbeid er høyst sannsyn-
lig det mest effektive virkemidlet vi har 
for å øke rekrutteringen, slår Patricia 
Melsom fast.

Solide samarbeidspartnere
Hun satser på at de viktigste samarbeids-
partnerne fremdeles skal være FFO, 
NMK, EMAN og Frambu. I tillegg ser 
hun for seg økt kontakt med uten- 
landske fagmiljøer. Hva skjer i utlandet, 
og hvorfor skjer det ikke her? Og hvor-
dan tilfredsstille FFMUs spesielle behov, 
samtidig som FFMU blir en helt naturlig 
rekrutteringsplattform for moderorgani-
sasjonen?

Skal tenke nytt – sammen
–Vi skal bli bedre i pådriverrollen. Blant 
annet ved å drive med prosjektarbeid. 
Problemet er mangel på frie midler, slik 
det er nå blir en altfor stor del øremerket. 
Vi mangler midler til å arrangere kurs og 
konferanser, til å kunne satse mer på  
interessepolitisk arbeid. Men vi skal tenke 
nytt, finne nye inntektskilder og gjøre det 
sammen, avslutter Patricia Melsom. 
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Vil du hjelpe oss? 

Svar på FFMs medlemsundersøkelse! 

Med din hjelp kan Forening- 
en for muskelsyke bli mer 
synlig og jobbe mer effektivt 

med de sakene som er viktige for deg. 
I løpet av kort tid vil mange av dere 
motta et spørreskjema, som e-post  
eller i posten for deg som ikke har  
e-postadresse. 

Sentralt og lokalt gjør vi mye bra, men 
er vi flinke nok til å nå ut til allmenn-
heten og media med vårt budskap? Vi 
må satse mer på utadrettet informa-
sjon samtidig som vi må redusere våre 
utgifter. FFM har hatt en betydelig 
inntektssvikt de siste årene på grunn av 
en reduksjon i driftstilskudd, bortfall 
av tippemidler, mm.

Landsmøtet har nedsatt en arbeids-
gruppe, som utreder økt satsing på 
informasjon via nett og vurderer om 
FFM skal redusere antall papirutgivel-
ser av Muskelnytt fra 4 til 3 årlig. Hva 
du mener er viktig for hva vi velger.

10 heldige deltakere vil bli trukket 
ut og motta et Flax-lodd i posten! 



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.
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TekST: TONE TORP
FoTo:  NMK og COLOURBOx

Svalbard er et mildt sagt fascinerende sted, og var  
ei perfekt ramme for å feire 25 år. Irene Lund, leder  
i NMK, ønsket velkommen til jubileumsseminar,  
feiring og Svalbard. 

For meg ble det overveldende, og 
noen tårer rant, rett og slett fordi 
60 fagpersoner fra mange land 
er oppriktig interessert i nevro-

muskulære diagnoser og vårt ve og vel. 
Det er sjeldent og godt for oss sjeldne. 
På nettsiden unn.no/nmk finner dere 
presentasjoner fra seminaret. Her skriver 
jeg kort om mine opplevelser. 

Kun ett HC-rom ...
Svalbard er for friske folk. Det har jeg 
alltid hørt. Forrige vinter ble brukerre-
presentantene i NMKs senterråd invitert 
til feiringa. Det ville jeg gjerne være med 
på. Johnny G. Johansen var også invitert, 
men han kunne ikke. Det var egentlig 
greit, for det er kun ett HC-rom i Long-
yearbyen. Til orientering er det er bare 

tre HC-toalett. Det ene på mitt HC-rom, 
det andre på flyplassen og det tredje på 
sykehuset. Tilgjengeligheten til butikker 
og offentlige bygg er grei. Må bare kjøre 
litt omveier med rullestolen. Så Svalbard 
er nok blitt litt mer tilgjengelig.

«Congratulations»
Jeg var nummer to på programmet på se-
minaret som startet den ettermiddagen vi 
ankom. For å sette i gang feiringen startet 
jeg med «Congratulations» med Cliff 
Richard. Det ble tilløp til allsang og gan-
ske god stemning. Sangteksten innehol-
der strofen «as happy as can be». Vi er så 
fornøyde vi kan være. Slik tenker jeg om 
nåværende organisering av kompetanse-
tjenesten for nevromuskulære diagnoser.

Nevromuskulært kompetansesenter (NMk) er 25 år: 

Verdig feiring 
på Svalbard
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Et godt samarbeid
Det betyr ikke at vi kan slappe av. NMK-
samarbeidet må stadig være pådrivere for 
at flere sykehus får nødvendig kunnskap. 
Hvor mange sykehusdører trenger vi? 
Norge har 75 «sykehusdører». Vi kan 
ikke forvente at alle sykehusene kan gi 
sjeldne diagnoser nødvendig hjelp. Vi 
kan forvente at NMK-samarbeidets «3 
dører» er åpne for oss og for fagpersoner, 
og at de fortsetter å spre kunnskap. Det 
er særlig viktig med pålitelig informasjon 
og et godt samarbeid når nye medisiner 
kommer på markedet. FFM bidrar med 
brukermedvirkning og likepersonsarbeid. 

Cellenes kunstverk
For min del er bilder av muskelcellene 
våre fine kunstverk. For Sigurd og andre 
fagpersoner er det avgjørende informa-
sjon for å diagnostisere. Sigurd Lindal 
lærte om biopsier i Mayo Clinic i USA for 
mange år siden. For sykehuset i Tromsø 
var det viktig å lære metodene derfra. 
Samarbeidsmøter i Tromsø og videokon-
feranser med andre sykehus er fremdeles 
viktig for å lære og for å diagnostisere. 

Nye diagnoseverktøy
Rabi Tawil, foredragsholder, er fra Ame-
rika, men går ikke ærend for Trump, som 
han spøkefullt innledet med. Han snak-
ket om at det finnes flere måter å diag-
nostisere på. Det er ofte mer komplisert 
enn å si at «Next generation sequencing» 
finner diagnosen. Foreldre krever svar, 
men det er ikke alltid de finnes. Mus-

kelbiopsi er fremdeles et nyttig verktøy. 
Frosne prøver kan brukes. Framover må 
det jobbes med å finne de beste verk-
tøyene for de enkelte nevromuskulære 
diagnosene. Han sa han hadde stirret så 
mye i mikroskopet at han så nye likheter. 
Han så en utgave av «Skrik».

Fortsatt muskelbiopsier
Vil det fortsatt være behov for å ta 
muskelbiopsier? Behovet avtar, og erstat-
tes mer og mer med Next generation 
sequencing, men muskelbiopsier er 
fremdeles nyttig. Fagpersoner fra Tysk-
land, Nederland, England og Norge er 
enige om at muskelbiopsi fortsatt må tas 
i noen tilfeller. Det er viktig med korrekt 
diagnose når ny terapi kommer. 

Utvider verktøykassen
Ultralyd brukes mer og mer. Nens van 
Alfen fra Nederland vil gjerne utvide 
verktøykassa for nevromuskulære diag- 
noser. Særlig i forhold til muskel- og 
nerveultralyd. Man trenger et stort 
bakgrunnsmateriale for å se forandringer. 
Hun hadde vært i nord før, og visste det 
var grått på Svalbard, akkurat som ved 
ultralyd. 

Mer presis diagnostikk
Øyvind Nilssen sa at diagnostikken sta-
dig blir mer presis, og det trengs derfor 
flere navn enn det er bokstaver i alfabe-
tet. Tall er uendelig. Derfor bytter Limb 
Girdle bokstav og nummer. LGMD 2i er 
heretter LGMD R9. Før stod 2 for reces-

Feiring på Svalbard forts.

Tone I. Torp

Rabi Tawil
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siv arvegang, nå er det R. I er bokstav nr. 
9 i alfabetet, altså blir 2i til R9. Han snak-
ket også om at muskelen i overarmer drar 
armen ned og inn mot kroppen. Selv om 
jeg har LGMD R5, kjenner jeg godt til det 
han beskrev.

Sjekk NMK-samarbeidet 
Mange av foredragsholderne nevnte 
fortiden og snakket om framtida. Dere 
som er gamle nok, husker avdelingen 
på Berg gård. Jeg er enig med Magnhild 
Rasmussen i at det var et tap å miste den 
da nye Rikshospitalet ble åpnet. Det ble 
presentert rapporter fra samarbeid med 
rehabiliteringssentre og viktigheten av at 
fysioterapeuter rundt om i landet vet hvor 
de kan finne ekspertisen. Den finner de i 
NMK-samarbeidet. TAKO er kompetan-
sesenteret for munn- og tannhelse. De sier 
at all trening må starte fra nesa og ned. 

Kræsjkurs i genterapi
Vi ble minnet om viktigheten av MUS-
KELREGISTERET. Når protein er i 
balanse, er musklene fine. For lite eller 
for mye blir galt. Vi fikk et Kræsjkurs i 
genterapi – og 20 nanomillimeter er en 
del av dnaet. Det meste går over min 
fatteevne. Celler er – i mine tanker – likt 
universet i sin uendelighet. 
 
Sto over hundekjøring
På programmet var det båttur for dem 
som ville. Det er ikke noe for meg, så 
da jeg planla turen snakket jeg med 
flere som drev med hundekjøring. Det 

turte jeg ikke prøve, for jeg fant ikke ut 
hvordan tralla/sleden var utformet. Været 
visste vi skulle bli kaldt. Det kom snø, 
men bare akkurat så mye at fjellene ble 
hvite og grusveiene skikkelig sølete. De 
hundene vi så langs veien var skikkelig 
skitne. God at det ikke ble hundekjøring.

Rundtur med HC-taxi
Vi kjøpte oss en 2 timers rundtur med 
HC-taxi før hjemreise på torsdagen. 
Sjåføren fortalte om Nybyen, gruve 7, 
sysselmannen, frølageret og alt vi kjørte 
forbi. Det var skikkelig moro. Jeg var den 
første med rullestol som hadde kjørt med 
han i år. 

Reisa fra Grimstad til Svalbard og hjem 
igjen ble slitsom, men var absolutt verdt 
oppholdet.  

Nens Van Alfen

Irene Lund og Rabi Tawil

Sigurd Lindal og Irene Lund

"Selve" jubileumsbordet

Svein Ivar Mellgren, Irene Lund og Sigurd LindalMagnhild Rasmussen



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

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
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Nyheten om 3D-printere tok verden med storm for ti 
år siden, og skulle revolusjonere måten vi konsumer-
te varer på. Så ble det plutselig stille.

en printer til behag
Smarte Ting

For dem av oss som prøvde å eie 
3D-printere viste det seg å være 
en del vedlikehold, justering og 
tette dyser som la hinder i den 

gylne veien til produktparadis. Men 
for deg som har evne og vilje til å fikle 
litt innimellom, er 3D-printere også en 
frihetsfølelse til å lage akkurat det du vil. 
Du tegner delen på en datamaskin, og (en 
del) timer senere kommer det ut plast- 
deler som kan brukes med en gang. Og 
de er nesten like sterke som legobrikker.

Undertegnede har gjennom årene printet 
ut mange deler og hjelpemidler til eget 
forbruk og smarte løsninger på hverdags-
dilemmaer. Delene er ofte nøyaktig ned 
til en tidels millimeter, det er dermed 
ikke noe problem om jeg trenger en liten 
skråkant til en dørstokk, en holder til gri-
pekloen, en holder til rullestol-laderen, 
en gripekant til å lukke døren, eller hva 
med en krok som holder oppvaskkosten?

Nå er disse printerne modne nok til å 
selges på Clas Ohlson, og koster cirka 
3000 kroner.  

Tør du prøve?

TekST og FoTo: TORE GRÆSDAL
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Positiv  
samling om 
diagnoser

FFMs diagnoseprosjekt hadde erfaringssamling 12. oktober 
for fagfolk, tillitsvalgte og andre medlemmer. Et tyvetalls 
personer fikk høre om prosjektet og delte erfaringer.

TekST: IAN MELSOM
FoTo:  PRIVAT

Dagen ble åpnet av prosjektets 
leder Karin Rønningen, som 
ønsket oss velkommen før 
hun ga ordet til Tone Torp, 

som søkte om midler til prosjektet da 
hun var leder i FFM, og kunne fortelle 
om prosjektets bakgrunn. Hun, og mange 
av foreningens medlemmer, opplever å 
måtte snakke ned seg selv og sine barn 
eller andre i sin familie, for å få tilgang 
til behandling, eller for å få effekt mot 
behandlere, rådgivere og myndigheter. 
Prosjektets ønske er å finne løsninger ved 
samarbeid mellom likepersoner, fag-
personer og tillitsvalgte slik at alle kan 
ivaretas – uansett diagnose. Målet er å gi 
rett medisin og rett behandling til rett tid.  

Brukerperspektivet er viktig
I etterkant håper prosjektet at det har 
medført økt stimulans til forskning på 
nye medisiner og behandlingsformer. 
Prosjektet ønsker også å bidra til å pre-
sentere FFM som en attraktiv og kunn-
skapsrik målgruppe, som vil hjelpe med 
utprøving av medisiner og behandlings-
former. For FFM er det viktig at arbeidet 
blir mer strømlinjeformet med klarere 
ansvarsfordelinger innad, og økt samar-
beid utad mot medlemmer, fagpersoner, 
myndigheter. Det er viktig å få bruker-
perspektivet tidligere frem i alle ledd av 
behandlingsløpet. FFM må også se på 
hvordan informasjon kan forbedres. 

Problem med dyre medisiner
Etter Tone snakket Arvid Heiberg om 
prosessene involvert i medisiner. Det er 
et problem at budsjetter splittes opp i Prosjektleder karin Rønningen innledet på FFMs diagnosesamling
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stadig mindre avdelings- eller målrettede 
potter. Små potter gir lite handlingsrom 
og liten mulighet til å ta på seg store kost-
nader. Én følge er at det ikke finnes finan-
sieringsformer for dyre medisiner. Vi ser 
konturene av en fremtid hvor umulige 
valg fremstilles ved å stille diagnosegrup-
per opp mot hverandre. 

Viktig med felles front utad
Spesialiserte, skreddersydde, og person-
lige medisiner gjør ikke dette enklere 
eller billigere, siden hver medisin har en 
kostnad, som vil bli lavere desto flere den 
kan deles på. Det gir også problem- 
er ved godkjenning av nye medisiner 
og behandlingsformer, fordi tilpasset 
medisin plutselig bare passer til så få at 
det ikke lenger gir grunnlag for godkjen-
ning. Dagens modeller for godkjenning 
passer ikke til fremtidens medisin. Fag-
nettverkene søker samarbeid både innad 
og mot brukerne, for å få en felles front. 
De ønsker også å stimulere til å forenkle 
innsamling av samtykker til utveksling 

av informasjon mellom behandlere og 
forskere. En uheldig effekt av den nye 
personvernloven er at informasjon om 
diagnoser og pasienter ikke lenger enkelt 
kan deles mellom fagpersoner og forsk- 
ningsnettverk. 

Nye forskrifter kompliserer
Andreas Berg fra Tailormade Consultig 
representerte Sarepta Therapeutics. Han 
fortalte om hvordan ting ser ut fra den 
mørke siden, siden til «Big Pharma» og de 
store medisinfirmaene. De jobber gjerne 
opp mot krav til felles godkjenning i 
EØS-systemet, og igjen mot nasjonal 
finansiering. Det er manglende samsvar 
mellom politisk ambisjon og hva som 
skjer. Hva politikerne sier, speiles ikke 
i hva de forum som tar valg har mulig-
het til. Som regel skyldes dette økonomi. 
1.1.2018 ble nye forskrifter igangsatt, 
som gjorde dette enda mer komplisert. 
Da ble medisiner for sjeldne sykdommer 
overført fra å være folketrygdfinansiert til 
å bli sykehusfinansiert.

Avsluttet med gruppearbeid
For å bedre dette bør det sees på om 
alt skal være et ja eller et nei. Det bør 
kanskje være et midlertidig ja, slik at man 
kan få midlertidig godkjenning i påvente 
av bekreftende resultater. Da vil aktive 
behandlingsløp være med på å danne et 
beslutningsgrunnlag for et endelig svar. 
En lunsj senere var vi klare for gruppear-
beid om hvordan man kan øke samarbeid 
på tross av avstand og diagnose. Hvordan 
vi skal både innhente og spre informa-
sjon effektivt til alle parter, var også et 
tema. Ansvarsfordeling innad og utad i 
foreningen er også viktig i dette arbeidet. 
Vi ble delt inn i 4 grupper etter hva slags 
roller vi har i foreningen, og fikk god tid 
til å diskutere. Resultatene vil bli tatt med 
videre i prosjektet for bearbeiding. Jeg 
sitter igjen med en positiv følelse. Det blir 
spennende å følge prosjektet og hva som 
kommer ut på andre siden. 

” 
Målet er rett medisin og 

rett behandling til rett tid
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Praktfullt om 
sykdom, skam og arv

–Vit at jeg ikke skammer meg over at jeg er født, skriver 
Thorvald Steen i Det siste fotografiet. Det er motto for  
både denne romanen og Det hvite badehuset.

TekST: BERNT ROALD NILSEN
FoTo:  TRINE HISDAL

Ny roman fra Thorvald Steen:

Vi finner ikke bare skam hos en-
keltmennesker. Skam kan som gift 
forplante seg gjennom generasjoner, 
slik Steen beskriver det i sin nye 

roman. I likhet med hovedpersonen har Steen 
en arvelig muskelsykdom, som gradvis forver-
rer seg. I mange år gjorde Steen det han kunne 
for å klare å gå. I dag sitter han i rullestol. Men 
la oss gå rett inn i en samtale mellom moren og 
hovedpersonen i romanen:

«Du er klar over at jeg er døende? sier mor.
«Ja,» sier jeg.
Det blir stille. 
«Det er en sykepleier her som har sett bilde av 
deg i avisen, der du sitter i en rullestol,  
sier hun. «Du elsker visst å se annerledes ut,  
og å vise det, du.»

Diagnose i arv
Moren har løyet for ham hele livet. Han har 
ikke fått vite at onkelen og bestefaren hadde 
den samme arvelige muskelsykdommen som 
han har. Hvorfor var det så viktig for moren 
å tie om dette? Han har forsøkt å få henne i 
tale, til ingen nytte. Det haster, datteren hans 
er gravid. Og stamtreet må være kjent for at 
medisinsk kunnskap skal kunne bidra. Skjuler 
moren noe mer?

Få moren i tale
Jeg-personen i boken prøver å få moren i tale, 
men hun er en standhaftig kvinne som benytter 

seg av alle sine manipulatoriske evner på å hol-
de sin skam på trygg avstand og ikke bekjenne 
sin skjebne. Hvorfor fortier både moren og 
bestemoren deres eksistens? Og vil moren, som 
i romanen er sterkt svekket av kreft, endelig 
åpne seg og fortelle sannheten om sin utstøtte 
far og bror?

Skam og verdighet
Skam kan ødelegge enkeltmenneskets verdig-
het, det har Steen pekt på gang på gang. Han tar 
dessuten et oppgjør med dagens sorteringssam-
funn, der mulige genfeil hos fosteret oppdages 
på et så tidlig tidspunkt i svangerskapet at de 
uperfekte lukes ut av morens kropp. Og han har 
et svært viktig budskap å komme med basert 
på egne erfaringer: Det er mulig å overkomme 
skammen over den du er. Kanskje viktigst av 
alt: Ingen bør sette seg til dommer over hvilke 
liv som er verdt å leve. 

Steen på sitt beste
Det siste fotografiet er en praktfull roman om 
sykdom, skam og arv. Et velregissert, nydelig 
komponert stykke litteratur, kanskje høyde-
punktet i hans forfatterskap, og kvinneportret-
tene står i en særstilling. Det er godt gjort å lage 
et så nådeløst portrett av moren og samtidig 
vise henne respekt. Steen tar i bruk hele sitt 
repertoar i denne stramme, lille fortellingen på 
snaue 150 sider. Det siste fotografiet er en tynn 
bok, relativt fattig på ytre handling, men du 
verden hvor mye den rommer.    



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!

Forespørsel om deltakelse 
i forskningsprosjektet

Vi vet lite om hvor fysisk aktive norske gutter med 
Duchenne er. Fra høsten 2019 til utgangen av 2020 ønsker 
vi å undersøke barn og unge sitt fysiske aktivitetsnivå, 
samt hvilke fysiske aktiviteter barn med Duchenne vanlig-
vis driver med. Denne kunnskapen vil vi bruke til å bedre 
kunne tilrettelegge for fysisk aktivitet og trening for gutter 
med Duchenne.

Kartleggingen vil skje ved bruk av spørreskjemaer, akti-
vitetsdagbok og aktivitetsmåler. Vi søker derfor deltakere 
til studien fra hele Norge i alderen 6-18 år med diagnosen 
Duchenne.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Foreningen 
For Muskelsyke og Haukeland universitetssjukehus.  
Prosjektet blir støttet av Stiftelsen Dam.
Informasjon om prosjektet finner du på Stiftelsen Dams 
hjemmeside:  
https://www.dam.no/prosjekter/a-trene-eller-ikke-trene/

Ønsker du/dere å delta, eller nærmere informasjon om 
deltakelse i studien, så ta gjerne kontakt med prosjektets 
daglige leder, 
Stian Hammer, Phd-stipendiat. Tlf.: 90 18 64 85 eller  
E-post: stian.hammer@helse-bergen.no

“Å trene – eller ikke trene? Betydningen av regelmessig fysisk trening i  
oppfølging av barn og unge med Duchenne Muskeldystrofi."
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Spennende 
prosjekt: Å trene 

– eller 
ikke trene?

Høsten 2018 fikk forskningsprosjektet vårt «Å trene – eller ikke trene» den 
gledelige nyheten om treårig finansiering og støtte fra Stiftelsen Dam. 

TekST: STIAN HAMMER
FoTo:  PRIVAT

Søknaden ble utarbeidet i inter-
nasjonalt og nasjonalt samarbeid 
mellom forskningsgruppen, FFM 
og brukerrepresentanter. Prosjek-

tet ble formelt startet i juni 2019, og har 
som hovedmål å gi økt kunnskap om 
mulige helseeffekter av fysisk trening for 
barn og unge med Duchenne Muskeldys-
trofi (DMD). Regelmessig fysisk aktivitet 
og trening er anbefalt også for personer 
med muskelsykdom. Har man DMD, kan 
både for mye, for hard, men også for lite 
trening føre til et raskere tap av muskel-
funksjon med funksjonsnedsettelse. Hva 
er da riktig fysisk trening for personer 
med DMD? Kunnskapen er mangelfull 
og internasjonalt etterspurt. For å sikre 
denne kunnskapen består prosjektet vårt 
av tre deler. 

Effekten av fysisk trening
I prosjektets første del er vi godt i gang 
med å samle inn all tilgjengelig og publi-
sert forskning som omhandler effekt av 
fysisk trening for personer med DMD. 
Basert på kritisk vurdering og analyse av 
forskningen ønsker prosjektgruppen å 
samle kunnskapen i en oppsummering 
som er tenkt publisert våren 2020. Vi vet 
at det å leve med Duchenne fører til et 
gradvis tap av funksjon, og dermed selv-
stendig deltakelse i dagliglivet og fysisk 
aktiviteter. Med bruk av hjelpemidler og 
støtte er imidlertid mange svært aktive 
i mange ulike fysiske aktiviteter ut fra 
sine premisser. Dette ønsker vi å vite mer 

om, og i prosjektets del 2 spør vi derfor 
om hvor fysisk aktiv norske gutter med 
DMD er i dag. Vi er nå i sluttfasen av 
forberedelsene for gjennomføringen av 
undersøkelsen. 

Spørreskjema om aktivitet
Vi skal innen utgangen av neste år 
invitere alle norske gutter med DMD i 
alderen 6-18 år til å delta. Det vil vi gjøre 
i samarbeid med alle landets Habilite-
ringstjenester for barn og unge (HABU), 
hvor guttene med DMD og deres foreldre 
vil bli spurt om de ønsker å delta i under-
søkelsen. Deltakelse i denne studien vil 
innebære at man blir bedt om å besvare 
på to spørreskjemaer. Det ene spørreskje-
maet «Spørreskjema om fysisk aktivitet» 
er tidligere benyttet i en befolknings-
undersøkelse – UngKan 3, som ble utført 
blant norske skoleelever.  Denne under-
søkelsen ble gjennomført av Folkehelse- 
instituttet og Norges Idrettshøgskole. 

Aktivitetsmålere i sju dager
Det andre skjemaet, «litt informasjon 
om deg selv» har vi utarbeidet selv med 
god hjelp fra brukerrepresentanter og 
fagpersoner, og omhandler det å leve 
med DMD. I tillegg til spørreskjemaene, 
ønsker vi å kartlegge den enkelte delta-
kers fysiske aktivitetsnivå ved å benytte 
aktivitetsmålere. Én aktivitetsmåler skal 
plasseres rundt håndleddet, og én rundt 
hoften. Ved å benytte aktivitetsmålerne i 
7 dager, ønsker vi å registrere all aktivitet 

og bevegelser gutten eller ungdommen 
utfører i hverdagen sin på fritid og gjen-
nom helgen. Supplert med utfylling av 
en aktivitetsdagbok, håper vi å gi en best 
mulig samlet beskrivelse av deltakernes 
fysiske aktivitetsnivå. 

Trening på Energisenteret
I prosjektets siste del vil vi undersøke 
mulige virkninger av det å drive regel-
messig fysisk trening. Prosjektet vårt 
springer ut fra nye Energisenteret for 
Barn og unge ved Haukeland universi-
tetssykehus. Her har vi fasiliteter til både 
testing, tilpasning og utprøving av fysisk 
aktiviteter, samt utvikling av hjemme- 
treningsprogram. Vi vil invitere gutter 
med DMD med sin primæroppfølging 
ved Haukeland sykehus til å delta i tren- 
ingsstudien. I samarbeid med foreldre, 
assistenter og fysioterapeut fra kommu-
nen vil vi legge til rette for at treningen 
kan gjennomføres ut fra den enkelte 
deltakers funksjonsnivå. 

Tre samlinger på fem dager
Studien vil pågå i 12 måneder, hvor barna 
kommer på tre treningssamlinger med 
varighet av fem dager hos oss. I denne 
studien vil vi undersøke endring over tid 
målt opp mot den enkeltes fysiske akti-
vitetsnivå, funksjonsnivå, muskelstyrke, 
kondisjon, hjertefunksjon, lungefunk-
sjon, vevssammensetning, og livskvalitet. 
Kunnskapen fra prosjektet vil vi bruke til 
å utarbeide anbefaling for fysisk trening 



MUSKELNYTT  nr.  4 – 2019 17

Dette er saken:
Stian Hammer er spesialfysiotera-
peut/spesialist i hjerte og lunge-
fysioterapi. Han har 18 års erfaring 
fra lungeteam for barn, blant annet 
tilpassing av pustehjelpemidler og 
hostemaskin for barn og unge med 
nevromuskulære lidelser. Nå – med 
nytt barn- og ungdomssykehus og 
muligheten for å tilpasse trening, 
ønsker han å undersøke helse-
gevinster av individuelt tilpasset 
fysisk trening for barn og unge med 
Duchenne. kunnskapen skal også 
brukes til barn med tilsvarende 
muskelsykdommer. Stian satser på 
at deltakerne skal bli sterkere og 
opprettholde funksjonsnivået, i 
tillegg til at trening skal oppleves 
som noe kjekt og bidra til en større 
grad av deltakelse og mestring.

knyttet til helsetjenestens oppfølging av 
personer med DMD. I tillegg er håpet at 
vi skal kunne bli et senter der tilpasset fy-
sisk trening for personer med Duchenne 
og liknende muskelsykdommer blir en 
fast del av rutineoppfølging fra helsetje-
nesten.  

Ta kontakt for å være med
Dette er et krevende, viktig og fremfor alt 
et kjekt prosjekt å få lov til å gjennom-
føre. Ved å få kunnskap og erfaring om 
hvordan vi kan tilpasse fysisk aktivitet 

og trening, håper vi at også unge med en 
så alvorlig sykdom kan være mer fysisk 
aktiv, delta lengre og få færre uønskede 
virkninger av sykdommen. Vi håper 
og tror vi skal få dette til. Men for å få 
gjennomført dette prosjektet, er vi helt 
avhengig av barn og unge med Duchenne 
ønsker å delta i prosjektet vårt. Vi håper 
derfor at flest mulig har lyst å være med. 
Dersom pårørende eller andre ønsker 
nærmere informasjon eller ønsker å 
delta, er dere hjertelig velkommen til å ta 
kontakt. 

Vetle Tellefsen Hveem prøver ut aktivitetsmåleren, og Stian Hammer sørger for veiledning. 
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Nytt fra FFM

Likepersonskurs  
for FFM i Østfold

Muskelnytt starter i dette nummeret en ny spalte om  
hvordan det står til i fylkeslagene. Først ut er Møre og  
Romsdal, som unngikk fylkessammenslåing.

Kurset startet kl 17 på fredag, og 
ble etterfulgt av felles middag og 
hyggelig samvær. Lørdag startet vi 

kl. 09.00, og avsluttet med lunsj. Tanken 
med å holde det over to dager var å skape 
hyggelig samvær og gode relasjoner.

Likepersonskoordinator
Forut for kurset hadde styret vedtatt å 
satse på likepersonsarbeid. Vi har beslut-
tet å opprette likepersonskoordinatorer, 
og Ada og Elisabeth hadde lyst til å påta 
seg den oppgaven inntil videre. Vi vedtok 
i den forbindelse å avholde et kurs for nye 
og eksisterende likepersoner. Tanken bak 
å ha en koordinator for likepersoner er at 
vi ønsker flere aktive og engasjerte like-
personer. Likepersonsarbeid er omfat-

tende, og det er stor forskjell på hva den 
enkelte likeperson føler seg komfortabel 
med og ønsker å jobbe med. 

Mange ulike muligheter
Noen er gode på samtaler, og andre er 
gode på aktiviteter, noen ønsker kanskje 
å holde kurs, mulighetene for å finne 
noe som er moro, er mange. Noen synes 
også det kan være vanskelig å finne på 
aktiviteter og ha samtalegrupper. Noen 
tenker kanskje heller ikke over at noen av 
de samtaler eller aktiviteter vi har i hver-
dagen faktisk er likepersonsarbeid uten at 
det blir skrevet en rapport om det.

Et flott, informativt kurs
Vi ønsker å ha samlinger og kurs for 

Møre og Romsdal først ut:

Fylkeslagene i FFM

Å unngå sammenslåing med andre 
fylker betyr ikke nødvendigvis at 
kommunikasjon er såre enkelt, 

ifølge leder i FFM i Møre og Romsdal, 
Bjarthild Slagnes. Ikke alle har lyst til å 
kjøre fire timer (inklusiv effektiv ferjetid) 
for å komme seg på et møte som varer to 
timer. Vi må tenke annerledes, kanskje 
dele virksomheten i regioner, når fylkets 
geografi er en utfordring. 

Invitere regionvis?
–Vi har tanker om å dele opp i mindre 
grupper når vi skal invitere til treff der 
temaet vil være likepersonsarbeid. Vi vil 
gjerne gjøre noe på dette temaet, kanskje 
vil flere ha muligheten til å komme hvis 
møtet er nærmere dem, sier Bjarthild 

Slagnes. Hun var med da fylkesforenin-
gen ble startet i 1990, og så var hun borte 
noen år før hun kom tilbake som leder 
for seks år siden.

Jul og Atlanterhav
FFFM i Møre og Romsdal har to faste 
arrangementer. Om sommeren treffes de 
for sosialt og hyggelig samvær i Atlanter-
havsparken i Ålesund. Her handler det 
om grilling og kos, i tillegg til at man kan 
se på alle sjødyrene som er samlet i akva-
rier. Barna i familiene glimrer med sitt 
fravær, så dette er et typisk voksentreff 
med rundt 20 deltakere. Dessuten har 
foreningen også Juletallerken i slutten av 
november på Ørskogfjellet. Der hender 
det at de bikker 30 deltakere. 

Bedre informasjon
–Vi er fornøyd med deltakelsen på disse 
to arrangementene, men skulle gjerne ha 
invitert til faglige treff, slik andre fylker 
gjør. Kommunikasjon er ikke enkelt, og 
har ikke blitt enklere etter at nye regler 
la begrensninger på informasjon om 
medlemmene våre. Vi satser likevel ufor-
trødent videre på gode sosiale samlinger, 
sier Bjarthild Slagnes.   

våre likepersoner, og startet med dette 
helgen 28.-29. september. Her gikk vi 
gjennom materialet utarbeidet av LPU. 
Hva er likepersonsarbeid, hvem kan være 
det? Vi snakket om grensesetting og om 
den gode samtalen, og var innom sosiale 
medier og internett. Kurset handlet også 
om taushetsplikten, personvern og gdpr. 
Vi gikk igjennom det å skrive en rapport, 
hva er en god rapport og hva er en dårlig? 
Vi tok også for oss likepersonshåndboka, 
og gikk igjennom det nye regelverket fra 
Bufdir. Alt i alt et veldig fint kurs, med 
mange gode samtaler og diskusjoner. 
Takk til Ada og Elisabeth for et flott kurs. 
Vi gleder oss til fortsettelsen og det  
viktige likepersonsarbeidet i Østfold!

Leder FFM i Møre og Romsdal, Bjarthild Slagnes



Stedet eies av Muskelsvindfonden, og 
er derfor godt tilrettelagt for mus-
kelsyke. Det er blant annet elektriske 

senger, takløfter, tilrettelagte bad og 
mulighet for stellebenk i alle leiligheter. 
Personlige hjelpemidler (rullestol, seil 
til takheis, sklilaken o.l.) må medbringes 
av de enkelte deltakerne. For mer info: 
www.musholm.dk.

Programmet vil bestå av utflukter, 
foredrag, erfaringsutveksling og sosialt 
samvær. Det vil bli arrangert aktiviteter 
og mye moro for hele familien. Mer in-
formasjon blir lagt ut på FFM sin nettside 
fremover.

Vi vil ha med mange fellesassistenter. 
Fellesassistentene er familieukas gode 
hjelpere. De er overalt for å gjøre uka til 
en god opplevelse for alle deltakerne. De 
som har behov for egen assistent, vil få 
dekket reise og opphold for disse. 

På familieuken er fokus også på søsken 
til muskelsyke barn og/eller de som har 

muskelsyke foreldre. Det er viktig at disse 
barna også skal ha en likeverdig sommer-
ferie, og søsken kan derfor ikke meldes 
på som assistenter.

Bindende påmelding innen  
15. februar 2020. Bruk følgende lenke: 
shorturl.at/tN479
Får du problemer med nettskjemaet, så 
gi oss beskjed! Egenandel er maksimum 
2500 kroner per voksne, og 1500 per 
barn. Familier med dårlig økonomi kan 
søke Aktivukefondet om støtte til delta-
keravgiften. Deltakerne får dekket kost-
nader ved billigste reisemåte som vil vari-
ere mellom bil eller fly/tog. Billetter til 
transport kjøpt uten avtale med komiteen 
vil ikke bli refundert. Program for uken 
og mer info om reise/opphold sendes ut 
til deltakerne etter at påmeldingsfristen 
er gått ut. Hvis du har spørsmål angående 
Aktiv Familieuke-20, send en e-post til: 
aktivuke20@ffm.no 

Håper vi sees i Danmark til sommeren!
Hilsen Laila B, Lise, Laila L og Guro

Aktivukefondet
Vi ønsker at så mange som mulig skal ha muligheten til å delta på sommer-
leiren. Derfor har vi opprettet et fond der det går an å søke om å få dekket hele 
eller deler av egenandelen. Søknad sendes til aktivukefondet@ffm.no
opplysningene som sendes er taushetsbelagte, og det er kun leder av FFM og 
leder av Aktivukekomiteen som har tilgang til opplysningene. opplysningene 
som mottas, vil bli slettet med en gang søknadene er besvart.
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Trim i  
Østfold

Invitasjon til

I fjor gikk dessverre et av våre medlem-
mer bort. FFM i Østfold fikk i den 
forbindelse en pengegave, da familien 

ønsket dette istedenfor blomster. FFM i 
Østfold fikk over kr 8000,- i gave, noe vi 
var utrolig takknemlige for. Styret brukte 
litt tid på å tenke over hva vi skulle bruke 
pengene til. Valget falt på innkjøp av 
treningsutstyr til trimmen vår. Vi har 
kjøpt inn håndtrener, klemmeballer, 
therabånd-strikker, treningstrikker med 
håndtak, balansebrett og vekter til å feste 
på armer og ben, samt en trådløs høyt-
taler til musikken og avspenningen.

Tusen takk til familien Saxegaard  
for gaven!

Hver onsdag kl. 18 møtes denne herlige 
gjengen til trim. Vi sitter for det meste på 
stolen når vi trimmer, men de som ønsk- 
er kan stå. Den enkelte følger program-
met så godt man kan, og gjør de øvelsene 
man klarer å utføre. Det viktigste for oss 
er å få inspirasjon og finne glede i å trene 
og bevege seg. Det skal også sies at latter-
musklene kanskje får aller mest trening.

Etter vel overstått trening, har vi sosialt 
samvær med litt å spise og drikke. Noen 
ganger snakker vi også om ting som opp-
tar oss i hverdagen, og lufter ting som kan 
være frustrerende. Eller kanskje vi bare 
har hyggelig samvær med masse latter.

Hver onsdag frem til jul mø-
tes vi i FFO Østfolds lokaler 
på Bredmyra i Sarpsborg, 
som vi er så heldige å få låne. 

Nytt fra FFM

Vi ønsker velkommen til Aktiv Uke for hele familien 2.-9.  
august 2020. Det vil foregå på Musholm Bugt Feriecenter, 
som ligger idyllisk og landlig til på Sjælland i Danmark. 

Aktiv uke for familier 
sommeren 2020



en uke med  
mestring og  
friluftsliv 

Riddercamp 2019: 

Riddercamp arrangeres av Ridderrennet hvert  
år på Beitostølen tidlig på høsten. I 4 dager får  
mennesker fra 15 år med funksjonsvariasjoner  
tilrettelagte friluftstilbud som fjellturer, kajakk  
og friluftsliv generelt. 

TekST: INGEBJØRG VOGT LARSEN
FoTo:  RIDDERRENNET, PRIVAT og COLOURBOx 
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De som kjenner meg privat, 
følger med på sosiale me-
dier eller har lest Muskelnytt 
tidligere, vet at jeg har vært 

med på Ridderrennets vinterarrangement 
Ridderuka og Ridderrennet flere ganger. 
Derfor var det et enkelt valg, når jeg så at 
de hadde tilbud om en uke på Beitostølen 
om høsten. Sove i lavvo, tilbringe hele da-
gen i vakker natur, spise alle måltider ute, 
og nyte herlige kvelder og gode samtaler 
rundt leirbålet. Det er virkelig idyllisk.

Kurs i kameratredning
Sammen med tre venner tok jeg Valdres-
ekspressen søndag formiddag. Bagen 
var pakket med varme klær, sovepose 
og liggeunderlag. Fordi dette var første 
gang, hadde jeg ikke for høye forventing-
er, men visste at jeg hadde noe og glede 
meg til. Vi ankom helsesportsenteret, og 
fant frem til lavvoene, som ligger oppe 
ved idrettsplassen. Onsdagskvelden ble 
brukt til bekjentskap med kajakkpadling 
og kurs i kameratredning sammen med 
to instruktører fra Norges padleforbund 
som er faste samarbeidspartnere med 
Ridderrennet under Riddercamp. 

Utsikt utover Valdresflya
Torsdag stod fjelltur og kajakkpadling på 
planen. Du velger selv hvilke aktiviteter 
du ønsker å være med på. Fjellgruppen 
dro på topptur. Toppen som bestiges, er 
Søre Bruskardknappen, 1485 moh. En 
liten topp med smålig brattstigning. En 
veldig fin tur som tok 3 timer opp og ned. 
Utsikten på toppen utover Valdresflya er 
fantastisk, og vi hadde veldig flaks med 
været. 

På Bitihorn i regn og tåke
Fredag var ikke været like samarbeidsvil-
lig, men som de sier: Det finnes ikke dår-
lig vær, bare dårlig klær. I dag fikk noen 
av oss valget om å bestige Bitihorn 1607 
moh. En drøm jeg alltid har hatt. Jeg viste 
at det ville tøff tur, men jeg forsøkte så 
godt jeg kunne. Sammen med idrettspe-
dagog Ola fra helsesportsenteret, pakket 
vi bilen og dro av sted. Det er en tøff tur, 
og været var virkelig ille. Det regnet og 
tåken begynte å tette seg mer og mer, 
men vi ga oss ikke.  Etter åtte timer og 
en stigning opp til 1460 høydemeter, var 
vi bra fornøyd. Vi reiste tilbake til camp, 
fikk oss på oss tørre klær, og dro ned til 

skytebanen i Dale for å prøve leirduesky-
ting sammen med resten av gjengen og 
Øystre Slidre Skyteforbund. 

Gjør det umulige mulig
Lørdag var kroppen ganske sliten, så da 
ble jeg med padlegjengen for å padle på 
et vann inne ved Olavann. En kjempefin 
tur med lunsj i vakker natur, som også 
førte til et lite bad da jeg kantret med 
kajakken. Som du skjønner så er dette 
en uke med masse fine opplevelser. Jeg 
er frelst etter turen, og i ettertid sitter jeg 
igjen med minner for livet. Kontakten 
med naturen, opplevelsene, samtalene 
rundt bålet på kveldene med fine folk. 
Ridderennet lever virkelig opp til det å 
gjøre det umulige mulig. Tenker du også 
at dette for deg, vil jeg absolutt anbefale 
deg å prøve. Jeg blir garantert med neste 
år. Mer informasjon finner på Ridderren-
net.no. Her ligger også bilder og videoer 
fra turene våre. 

Jeg gleder meg allerede til neste år, og 
håper du blir med meg, du også! 
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Fjellvandring i nasjonalparken fra Bitihorn til Stavtjedtet ved inngangen til Jotunheimen.
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Den gode, travle høsten

Høst og kaldt, og mye innetid 
for noen av oss. Det betyr 
masse tid til hobbyer man 

ikke holder på med når været er fint. 
Og kvelder med gode filmer på TV 
og stearinlys rundt i stua. Andre igjen 
storkoser seg ute i denne sesongen. 
Bladene ute er dekorert i vakre farger, 
luften er frisk og deilig. Høsten er jo 
egentlig ganske fin. 

For oss i FFMUs styre er høsten planleg-
gingstid. Når vi skal ha kurs- og års-
møtehelg i april neste år må vi være godt 
i gang med planleggingen allerede nå. 
Vi må søke om midler, ordne avtale med 
hotell, finne ut hvilke kurs vi tror dere 
kan like, og finne foredragsholdere. Noe 
har vi allerede gjort, men fremdeles er 
det mye igjen. Det tar tid for oss å lage i 
stand disse helgene for dere, men det er 
det alltid verdt når vi ser hvor fornøyde 
dere blir!

Utenom det er jo julen på vei nå. Det 
betyr julegaveshopping, familietid og 
masse kos. Å, som jeg gleder meg! 
Dette er virkelig en fin sesong. 

Hilsen Malin F. Pedersen 
leder i FFMU  

FFMU i farta

FFMU klager  
til Ticketmaster:

På vegne av Foreningen For  
Muskelsykes Ungdom (FFMU) 
og deres medlemmer ønsker vi 

å klage på flere tjenester som Ticket-
master tilbyr. Flere av våre medlem-
mer har i det siste opplevd store 
problemer ved kjøp av billetter, og 
vi håper at det skjer en endring etter 
innsendt klage. 

Det første vi vil klage på, som vi mener 
er det største problemet, er at vi må ringe 
for å få tak i billetter, det er ikke mulighet 
for å bestille billetter på annen måte til 
rullestol og ledsager. Ved større arrange-
menter blir man ofte sittende i telefonkø 
i over en time, og når man først har nådd 
gjennom er billettene utsolgt. Det er heller 
ikke mulig å sette seg på en venteliste, og 
om man virkelig ønsker seg billetter må 
man hele tiden ringe på ny for å sjekke 
om det er noen ledige billetter. Et av våre 
medlemmer opplevde tidligere i år at 
hun fikk beskjed om at det ikke var flere 
rullestol-billetter igjen, men da hun ring-
te på nytt fem minutter senere fikk hun 
tak i. Vi i FFMU synes ikke det er greit 
at de som trenger rullestol- og ledsag- 
erbilletter må bruke så mye unødvendig 
tid og krefter på å få tak i billetter, sett i 
forhold til funksjonsfriske som kan kjøpe 
ordinære billetter via internett på noen 
få sekunder. Det hadde kanskje vært en 
idé og åpne opp muligheten for slike 
billetter på nett eller lage en mailadresse 
spesifisert til rullestol- og ledsagerbestil-
ling. Da får man for eksempel muligheten 
til å lage en venteliste, og hele prosessen 
blir mye lettere. Dere kunne også vurdert 
å bruke løsningen til Ticketmaster UK 
Accessible Tickets icon. 

Det andre vi vil klage på er at man ikke 
har muligheten til å delta på forhåndssalg 
av billetter, for eksempel via avtaler. Det 
er rett og slett diskriminerende at man 
ikke kan kjøpe rullestol- og ledsagerbil-
letter på denne måten, slik funksjons-

friske kan, men blir henvist til å vente 
til det ordinære salget åpner flere dager 
etterpå – kun fordi man trenger rullestol- 
og ledsagerbilletter. FFMU håper dette 
er en glipp og at dere ikke har oppdaget 
problemet før nå. 2019 er faktisk et in-
kluderende samfunn, og vi håper at slike 
problemer ikke gjentar seg.

For det tredje ønsker vi at Ticket-
master Norge oppretter kontakter med 
Ticketmaster i for eksempel Sverige og 
Danmark. Flere av våre medlemmer har 
prøvd å få tak i billetter via Ticketmaster 
i disse landene, men på grunn av stor på-
gang har man hatt store problemer med 
å få tak i disse kontorene. Flere av våre 
medlemmer prøvde å få tak i billetter til 
Ed Sheeran-konserten, som var forrige 
sommer, men det var helt umulig å få 
tak i disse billettene. Ordinære billetter 
kunne man fint kjøpe via deres nettside, 
men rullestol-billetter og ledsagerbillett- 
er var det helt umulig å få tak i. Dette 
førte til stor skuffelse og frustrasjon. Vårt 
forslag er at dere kan ha en kontaktper-
son som man kan sende mail til i forkant 
av konsertene slik at man kan reservere 
billettene og at man enklere får tilgang 
ved eventuelle spørsmål. Det er diskrimi-
nerende at det skal være så vanskelig å få 
tak i billetter på tross av landegrenser. 

FFMU håper at Ticketmaster Norge 
skjønner våre klager og vår frustrasjon. 
Muskelsyke ungdommer skal ikke nektes 
å dra på konserter eller andre arrange-
menter, og vi skal heller ikke påføres så 
mye merarbeid for å få tak i billetter. 
Konserter er for alle, og alle skal ha lik 
tilgang til billetter. 

Vi håper på snarlig tilbakemelding og en 
handlingsplan for hvordan dere tenker 
å løse disse problemene. Vi ser fram til 
videre kommunikasjon med dere.

Hilsen FFMU. 

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Malin F. Pedersen, Leder FFMU
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FFMU i farta

Kurs- og årsmøtehelg
2020

Ildsjelprogrammet – del 1

Sett av helgen 3.-5. april 2020, for da 
skal vi ha vår årlige kurs- og årsmøte- 
helg! Vi skal, som tidligere år, være 

på Scandic Oslo Airport hotell, og vi ser 
fram til en lærerik og sosial helg. Når vi 
skal planlegge kurshelger for våre med-
lemmer, ønsker vi å kunne gi mest mulig 
utbytte til våre deltakere og dermed 
velge å høre på tilbakemeldinger fra våre 
medlemmer. Vi ønsker å velge tema som 
er relevante og interessante for de fleste. 
Tema for kurs- og årsmøtehelgen 2020 er 

«Psykisk helse, selvtillit og selvfølelse». 
Dette er et tema som flere kan dra nytte 
av, og som vi har etterspørsel fra flere av 
våre medlemmer om. Vi er allerede godt 
i gang med planlegging av aktiviteter og 
jakten på gode kursholdere for helgen, og 
har stor tro på en flott helg. Vi håper vi 
ser både gamle og nye medlemmer der! 
Egenandel for helgen er 1000 kroner – og 
påmeldingskjema, program og mer infor-
masjon vil bli lagt ut etter hvert på våre 
nettsider og blogg, så følg med! 

I september arrangerte Unge funksjonshemmede et 
kurs i samarbeid med Fundatum, som holdt kurs på 
styresamlingen vår i januar. Jeg var veldig imponert.

Derfor var jeg rask med å melde 
meg på Ildsjelprogrammet når 
jeg så at det var de som var kurs-

holder. Men jeg meldte meg jo ikke på 
kun på grunn av det. Jeg meldte meg på 
fordi kurset så interessant og lærerikt ut. 
Og gjett om jeg er glad for at jeg deltok!

Utfordret personlig
Jeg visste ikke at én helg kunne gjøre så 
mye med meg som person. Og det gjaldt 
ikke bare meg. Alle deltakerne var like 
forbløffet som meg. Her ble vi utfordret 
på det personlige plan. Tema for første 
samling var "Deg selv, verdier og identi-
tet - for å komme dit du skal, må du vite 
hvor du vil. Hvem er jeg? Hva vil jeg? 
Hva styrer mine valg?» Dette var spørs-
målene, og så var det oppgaver som ut-
fordret oss på nettopp dette. Vi lærte mye 
om karaktertrekk og styrker, og vi fant ut 
hvor vi var oppi dette. Vi fant ut hvilke 
typer mennesker vi er og hvilke styrker 
vi har. Mye fordi vi lærte av hverandre og 
fordi de andre deltakerne hjalp oss å se 
hva vi egentlig har å tilby her i verden. 

En helg med følelser
Denne kurshelga var fylt med følelser. Vi 
ble delt inn i grupper og fikk i oppgave å 

dele store, personlige ting med hverandre. 
Det var latter og tårer, men mest av alt var 
det beundring. At en gjeng med frem-
mede mennesker deler livshistoriene sine 
gjør at man kommer veldig nært hveran-
dre. Når helga var ferdig, satt vi alle igjen 
med spørsmålet «Hva skjedde egentlig 
her?», for vi endte alle sammen opp med 
å føle oss knyttet til hverandre på en måte 
vi aldri har opplevd med mennesker vi 
kun møtte to dager tidligere. 

Følg med i Muskelnytt
Dette er et av de mest unike og lærerike 
kursene jeg noen gang har deltatt på. Jeg 
anbefaler alle å melde seg på om dette 
kurset skal arrangeres igjen. I skrivende 
stund har jeg kun vært på den første 
kurssamlingen, men du kan tro jeg gleder 
meg til den andre! Den samlingen skal 
jeg fortelle mer om i neste utgave av 
Muskelnytt. 

TekST: MALIN F. PEDERSEN
FoTo:  PRIVAT



Torill holdt foredrag:
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om å være 
pårørende
Jeg var spent fordi jeg ikke visste hvem jeg skulle 
snakke til. Det kunne være hvem som helst. Men først 
og fremst pårørende. På Litteraturhuset i Fredrikstad.

TekST: TORILL KNUTSEN-ØY
FoTo:  PRIVAT

Sorg- og omsorgstjenesten i Fred-
rikstad tok kontakt etter en artik-
kel i Se og Hør om livet mitt og 
boken min, Alene Sammen. Noe 

av tematikken var med andre ord satt. 

En hel skoleklasse?
Møtesalen begynte å fylles opp med 
folk jeg hadde forventet skulle komme 
i forhold til hvem som arrangerte dette, 
men rett før jeg skulle starte bølger en 
mengde unge mennesker inn og tar plass. 
Hva tenker jeg? Har de gått feil? Det var 
en skoleklasse – VG1 Helsefag – som var 
kommet for å høre på meg. 

Et ungt publikum
Så spennende og flott. Jeg blir både glad 
og entusiastisk når unge under utdan-
ning – de som skal møte mange av oss 
pårørende senere – får høre min histo-
rie sammen med andre som står midt 
i stormen. Denne kvelden fikk de høre 
hvordan det var og er å være meg som 
pårørende, til og med dobbeltpårørende 
i mange år. Hvor tungt det til tider var 
og er og hvor mye jeg har fått av glede og 
livsvisdom. Der jeg kjenner på takknem-
ligheten. Mine livsperspektiver ble mer 
nyansert når det gjelder hva som er viktig. 

Dobbeltpårørende
Jeg snakket om hvordan jeg har hatt det 
som pårørende og i mange år også dob-
beltpårørende til to familiemedlemmer 
med en sjelden diagnose, som det er litt 
ekstra vrient med og som jeg heller ikke 
blir ferdig med. Altså et livslangt løp. 
Men som jeg mener er lett overførbart til 
andre pårørendes situasjoner med å leve 
med. Vi har mange likheter. 

Hvorfor det glapp
Jeg snakket om hvordan du kan leve så 
godt du kan midt i en travel, langvarig 
slitsom livssituasjon, og hvorfor det glapp 
å ta vare på meg selv til tider, noe som 
førte til at jeg ble utslitt. Jeg brukte sorg-
gruppe da jeg ble enke for å slippe å være 
alene med mine reaksjoner. 

Oksygenmasken
Jeg snakket om du får brukt oksygenmas-
ken nok til deg selv? Hvor nødvendig det 
er å bruke den, fordi du først og fremst 
er viktig for deg selv, men også for å være 
en god støttespiller som pårørende. Tiden 
min ble til tider altfor intens til at jeg hus-
ket å bruke den selv. Hjelpere kan bli litt 
for snille og omtenksomme overfor andre 

og glemme seg selv. Men uten godhet til 
seg selv går det galt. Her kan hjelpe- 
apparatet være til stede for pårørende i 
tøffe tak. Ta tak i oss og snakke om hvor-
dan livet er. God kommunikasjon er og 
blir essensielt. 

Fant seg selv igjen
Jeg snakket om Alene Sammen, boken 
min, der jeg forteller om hvordan det har 
vært å være meg selv i sorg, glede og tap 
– og det å ha funnet meg selv igjen. Jeg 
fortalte også om mine pustepauser, som 
jeg nå er nøye med å leve etter. Om jeg 
ikke klarer alle alltid, er det likevel livs-
viktig å få til noe. Ta vare på deg selv. DU 
ER VIKTIG. Ikke minst for din egen del. 

Thorild Sarpebakken, Fredrikstad Sorg- og omsorgssenter og Torill knutsen-Øy
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TekST: ANDREAS ROSENBERGER, NMK
FoTo:  NMK

Stressmestring 
i hverdagen
Hektiske hverdager med utdanning, jobb, familie, 
relasjoner og fritid kan være krevende. Har man i 
tillegg funksjonsutfordringer og en belastning større 
enn ressursene, oppleves det som kalles stress.

Oppmerksomt nærvær eller 
mindfulness tilbyr teknik-
ker til å håndtere hverda-
gens utfordringer på en mer 

hensiktsmessig måte. Med enkle øvelser 
oppøver vi vår evne til å være tilstede og 
ta gode valg for oss selv.

På den måten kan vi bevisst og systema-
tisk arbeide med vårt eget stress, med alt 
det livet inneholder av krav og utfordrin-
ger. Slik kan vi åpne opp for mer frihet, 
overskudd og glede.  Nevromuskulært 
Kompetansesenter (NMK) i Tromsø 
planlegger i forbindelse med dette et 
kurs fordelt over to samlinger våren 

2020 for personer med nevromuskulær 
sykdom samt pårørende. Det overord-
nede temaet er nettopp stressmestring i 
hverdagen, der teknikker fra mindfulness 
og oppmerksomt nærvær er en sentral 
bærebjelke gjennom kursdagene. Anne 
Grini (www.mindfulnesstromso.com) 
er sertifisert instruktør i mindfulness 
(MBSR) og yoga. Hun vil gi deltakerne 
innføring i hvordan stress påvirker oss på 
ulike vis og hvordan vi kan lære konkrete 
teknikker til bedre stresshåndtering.

Vi vil sette ord på temaer som kan bidra 
til å øke livskvalitet og mestring i hver-
dagen og reflektere rundt det som tradi-

sjonelt kanskje regnes som tabubelagt. 
Dette handler eksempelvis om «kroppen 
og opplevelsen av at den endres» og «ak-
sept, tap og egne ressurser», På samling 2 
åpner vi opp for at deltakerne kan foreslå 
temaer, foreløpige tematikker er: «intimi-
tet, seksualitet og søvn» samt «relasjoner 
og nærhet». 

Fokuset gjennom disse dagene vil være 
på egenressurser, livskvalitet og mestring. 
Noe som er relevant for både kvinner og 
menn, i alle aldre. I praksis legges opp til 
en kombinasjon av felles  forelesninger, 
og samlinger i mindre grupper i tillegg til 
egenøvelser. Deltakerne vil får med seg 
lydfiler med øvelser til å bruke hjemme og 
et øvingshefte til bruk mellom samling- 
ene. Psykolog Torun Vatne fra Frambu 
og fysioterapeut Andreas Rosenberger 
fra NMK bidrar med forelesninger, mens 
Roar Orekåsa vil reflektere rundt disse 
aspektene sett fra et brukerperspektiv. 

Sammen håper vi i kurskomiteen, bestå-
ende av Britt Ås og Andreas Rosenberger 
fra NMK, Anne Grini fra Kurbadet i 
Tromsø, Kristin Lernes fra Lærings- og 
mestringssenteret ved UNN Tromsø, og 
Annie Aune som brukerrepresentant, at 
vi ser dere til første samling i Tromsø 2-3.
mars 2020. Andre samling er planlagt 
11-12. mai 2020, og informasjon om 
påmelding kommer både på nett- og 
facebooksidene til NMK. Følg med!

NMK-samarbeidet

TekST: BERNT ROALD NILSEN
FoTo:  KURBADET

Tre i kurskomiteen (f. v.):  Andreas Rosenberger, NMk, Annie Aune, FFM og Anne Grini, kurbadet



Solgården er et tradisjonsrikt feriested på Costa Blanca.  
Deilige dager med sol, bad og godt selskap.

FANTASTISKE

Solgården i Spania 
En bekymringsløs ferie!

•  Tilrettelagt med eget fly
• Tilrettelagt med unik bagasjeservice
• Tilrettelagt reise og opphold

• Tilrettelagte aktiviteter og utflukter
• Tilrettelagt for rullestolbrukere 
• Tilrettelagt med norsk helsepersonell

Økonomisk 
ledsager- 

støtte

For mer informasjon og bestilling:  

solgarden.no  •  tlf 24 14 66 60 Følg oss på

Reisebrev fra FFM-medlem Sonja Tobiassen:

Sikret Norge to kvoteplasser 
for Paralympics 2020

Etter en lang reise til Australia fikk vi tid til å se oss 
om i Sydney før VM i skyting var i gang.

Det var overraskende kaldt, så de 
aller fleste av oss slet veldig med 
å klare å holde varmen mens vi 

var på banen. Til tross for at dette er en 
sommersport, kom både ullgensere, dun-
jakker, skjerf, lue og votter godt med. 

To kvoteplasser for Norge i  
Paralympics i Tokyo neste år
Først ut var Sonja, som startet med øvel-
sen R4 – stående 10 meter luftrifle. Hun 
jobbet hardt hele veien, men fikk det ikke 
helt til å stemme. Men hun tok kvoteplass 
for Norge i Paralympics neste år i denne 

øvelsen, og var veldig fornøyd med det. 
Sonjas ladehjelp heter Lene Hartvigsen. 
Neste øvelse var R5 – liggende 10 meter 
luftrifle, hvor både Sonja og Heidi Sørlie-
Rogne deltok. Her ble det en tøff dag på 
banen, og ingen nådde helt opp i toppen 
i en øvelse hvor nivået er veldig høyt. 
Heidis ladehjelp heter Håkon Sørlie.

Dagen etter skjøt Heidi R9 – liggende 50 
meter, i en veldig vanskelig vind. Heidi 
jobbet hardt hele veien inn, og det holdt 
til kvoteplass i Tokyo-OL for nasjonen 
Norge i denne øvelsen også.Sonja i Australia. (Foto: Malin Westerheim).



Likepersonsstoff

Likepersons-
koordinatorer  

i Østfold  TekST: ADA KARETE HANSEN
FoTo:  PRIVAT

Vi i Østfold ser at det er behov 
for tettere oppfølging av 
likepersonene lokalt. Vi ser at 
våre likepersoner ofte ikke blir 

brukt og at det ofte er de samme som får 
oppdrag eller arrangerer likepersonstil-
tak. Det mange ikke tenker over, er at et 
likepersonstiltak ikke alltid er en plan-
lagt aktivitet. Mange av de aktiviteter og 
samtaler vi har i løpet av en periode, kan 
være likepersonsarbeid uten at vi tenker 
over det. 

Likepersonskoordinatorene kan hjelpe 
til å arrangere likepersonsaktiviteter. 
Dette kan være samtalegrupper, aktivi-
tetsgrupper eller kurs. Dette betyr at våre 
likepersoner kan ta kontakt med oss, og 
så hjelper vi til å arrangere og få ting til 
å skje. Vi ønsker å få fram at det er helt 
greit å delegere. Du har ikke ansvar alene, 
dere kan samarbeide! 

Vi skal hjelpe til og støtte i prosessen med 
likepersonsrapporter. Likepersonene våre 
skriver rapportene selv, men vi hjelper 
gjerne til ved behov. Det å vite at du har 
støtte, både til å snakke selv med en like-
person, være en likeperson og få ekstra 
oppfølging, gjør at du kan tørre å utfor-
dre likepersonsrollen i trygge former. 

Et godt samarbeid med LPU og kontoret 
er en forutsetning for likepersonskoordi- 
natorenes arbeid. De skal fortsatt være 
likepersoner, men vil ha ekstra ansvar 
for en tettere oppfølging av likepersoner 
i eget fylke. For oss vil dette være FFM i 
Østfold. 

Likepersonskoordinatorene vil også 
videreformidle tilbakemeldinger på like-
personsmateriale til LPU, slik at dette blir 
tatt med i den årlige revisjonen. FFM-
kontoret har fortsatt ansvar for telefon 
og e-post-tjenesten, mens likepersons-

koordinatorene vil videreformidle 
relevant informasjon . 

Styret har valgt to personer til å være 
likepersonskoordinatorer i Østfold, men 
tenker at disse kan velges på et årsmøte, 
og ikke utpekes av styret. Frem til års-
møtet vil Ada og Elisabeth fungere som 
likepersonskoordinatorer: 

Ada Karete Hansen
E-post: ada.k.hansen@ffm.no 
Elisabeth Johannessen
E-post: elisabeth.johannessen@ffm.no 

Vi ønsker å minne om hvor viktig like-
personsarbeid er, og hvor viktig likeper-
sonsrapporter er for fylkeslagene og FFM 
sentralt. Vi håper dette kan inspirere 
andre fylkeslag til å gjøre det samme. 

Ada Karete Hansen, Elisabeth Johannessen 
og Herman Holthe for FFM i Østfold.

Først og fremst vil vi takke for at vi har vært så  
heldig å låne Marits likepersonsspalte. Dette er 
egentlig hennes spalteplass i bladet denne gang. 

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
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Ada karete Hansen og elisabeth Johannessen
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Nytt & Nyttig

Kilde samtlige artikler: Handikapnytt

Bønn til  
næringslivet
I et brev til 100 store bedrifter ber 

regjeringen om at de ansetter flere med 
nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. 
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og 
næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 
(H) skriver at norske arbeidsgivere i 
større grad må lete bredt for å finne nye 
ansatte. 

På listen over bedriftene som har 
mottatt brevet, er store selskaper som 
Equinor, Posten, DNB, IKEA, Vinmono-
polet, Elkjøp, Felleskjøpet og Hurtigruten.

Flere trainee-
stillinger
43 stillinger over hele landet er ledige 

som en del av et nylig utlyst trai-
nee-program for mennesker med høyere 
utdanning og nedsatt funksjonsevne. 

–Jeg er stolt over at vi denne gangen 
har rekordmange stillinger. Staten vil gå 
foran som et godt forbilde, sier kommu-
nal- og moderniseringsminister Monica 
Mæland (H) i en pressemelding. Trainee-
programmet er en del av regjeringens 
inkluderingsdugnad. 

Bergen er  
på ballen
Rullestolhåndball er i framgang. Nå 

har Bergen Rullestolhåndball nylig 
startet opp i Haukelandshallen i Bergen. 
Fra før finnes det er rullestolhåndbal-
lag i Follo. Tilbudet i Bergen skal være 
et tilbud til personer i alderen 15 til 40 
år som ønsker å spille håndball. Follo 
HK har allerede vært i Bergen for å lære 
bort sporten, og folk fra Bergen har vært 
på befaring i Follo for å se nærmere på 
hvordan sporten drives der.  

Beholder  
retten til  
spesial- 
undervisning
I fjor foreslo et ekspertutvalg å fjerne en 

lovfestet rett til spesialundervisning. 
Nå har kunnskapsminister Jan Tore San-
ner (H) besluttet at retten består. 

–Vi endrer ikke retten til spesialpeda-
gogisk hjelp og spesialundervisning, men 
det er helt nødvendig å få til en praksis-
endring. I dag kommer hjelpen for sent, 
og blir for ofte gitt av personer uten rele-
vant kompetanse. For mye ressurser blir 
brukt på kontorer for å skrive rapporter. 
Vi vil ha kompetansen ut til barnehager 
og klasserom der barna er, sier Jan Tore 
Sanner. Cirka 60 000 barn og unge i  
barnehage og skole fikk i 2018/19  
spesialpedagogisk hjelp eller spesialun-
dervisning.

Fremtidens 
lærere vil  
inkludere
Cirka 20 000 lærer- og pedagogstu-

denter er medlemmer i organisasjo-
nen Pedagogstudentene i Utdannings-
forbundet. Nå krever de å få lære mer 
om hvordan de kan få legge til rette for 
funksjonshemmede elever. 

–De fleste av oss vil komme til å møte 
barn og unge med fysiske funksjonsned-
settelser uten å vite hvordan man skal 
håndtere utfordrende situasjoner. Vi 
trenger å få grunnleggende opplæring 
i enkle løsninger på vanlige problemer 
som oppstår, heter det i en resolusjon fra 
Pedagogstudentenes landsmøte. 

BlimE på 
dansen
Flere har de siste årene klaget over 
at funksjonshemmede barn ikke 
kan være med på NRK Supers 
vennskapsdans, BlimE. Men – i år 
er rullestolbrukere inkludert i ko-
reografien, og teksten er oversatt til 
tegnspråk.

Stjal handi-
kaputstyr –  
og angret
Linn Camilla Rosså fra Jaren på Hade-

land oppdaget at tyver hadde vært på 
ferde i bilen og forsynt seg med montert 
spesialutstyr fra Nav. Etter at avisa Hade-
land omtalte tyveriet, kan det virke som 
om gjerningspersonen kom på bedre 
tanker. Morgenen etter lå bilutstyret på ve-
randaen hjemme hos Linn Camilla Rosså. 

Ergotera-
peutene vil 
ha BPA til 
deg over 67
Regjeringens forslag om å kutte 

aldersgrensen på 67 år for retten 
til brukerstyrt personlig assistense 
(BPA) bare for dem som hadde ord-
ningen fra før, er aldersdiskrimine-
rende. Det mener Norsk Ergotera- 
peutforbund, som i en høringsut-
talelse til Sylvi Listhaugs foreslåtte 
lovendring går inn for å oppheve 
aldersgrensen også for dem som får 
et funksjonstap etter fylte 67 år. 

6 millioner 
kroner ...
... er satt av til det som kalles tidenes 
satsing på paraidrett i Norge. –Målet 
er å doble antall medaljekandidater 
i paralympiske leker i løpet av åtte 
år, sier Olympiatoppens Cato Zahl 
Pedersen. 



På Tampen

TekST: REGINE ELVEVOLD
FoTo:  PRIVAT og COLOURBOx

Da jeg skulle avlegge min borgerplikt under  
kommunevalget, ble jeg som mange andre med  
funksjonsnedsettelser nektet å ha med meg min  
personlige assistent inn i valgavlukket. 

Valg for alle?

Fremme ved stemmelokalet 
fulgte valgfunksjonæren meg 
til valgavlukket. Der holdt hun 
forhenget åpent, slik at jeg kunne 

gå inn, bak meg kom min assistent. Jeg 
fikk så beskjed av funksjonæren om at jeg 
ikke kunne ha med meg min personlige 
assistent inn i valgavlukket. Hun fryktet 
at assistenten kunne fortelle meg hva jeg 
skulle stemme på. 

Avhengig av assistanse
Jeg ble opprørt og sa bestemt ifra om at 
jeg er avhengig av assistanse for å orien-
tere meg i avlukket, finne rett stemme-
seddel og sette kryss for personstemme. 
Dette fordi funksjonsnedsettelsen min 
gjør det utfordrende å lese liten skrift og 
skrive med penn. 

Hardnakket funksjonær
Funksjonæren endret ikke mening etter 
min forklaring. Hun mente at jeg kun 
fikk ha med assistenten dersom funksjon- 
æren også ble med inn i avlukket. Siden 

jeg ikke ville ha med både min personlige 
assistent og en ukjent person, valgte jeg 
å assistere meg selv. Jeg sa klart ifra at jeg 
synes dette var urettferdig. Se for deg at 
du får beskjed ved valglokalet at du ikke 
får ha med deg armer, bein og øyne i 
valgavlukket. Enhver person kan skjønne 
at dette blir en vanskelig oppgave. Det er 
slik det føltes for meg da assistenten min 
ble nektet å assistere meg. 

Ubehagelige opplevelser
Jeg opplevde det samme da jeg skulle 
stemme ved Stortingsvalget for to år si-
den, og det var jeg ikke alene om. Blinde-
forbundet rapporterte den gang om cirka 
50 andre som hadde hatt tilsvarende 
opplevelser. Flere ga også uttrykk for at 
de ikke ønsket å stemme igjen hvis det er 
slik de skal bli møtt ved valglokalet. 

Er det virkelig greit å skremme bort ei 
gruppe borgere fra å delta i demokratiet 
i 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: vestland@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


