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Avlyst landsmøte og ferieuker gir nye digitale løsninger!

F

or noen måneder siden gledet jeg meg til mitt første landsmøte som leder for
FFM. Det virker som så lenge siden og under helt andre forhold enn de som nå
rår.

Siden regjeringen varslet lockdown 12. mars, har FFM og fylkene avlyst det ene arrangementet etter det andre. Til slutt måtte vi motvillig ta den tunge beslutningen om å
avlyse Landsmøte 20.-21. juni 2020 med kurs og innhold som vi har jobbet lenge med
og så frem til. Men kontoret og sentralstyret har ikke ligget på latsiden, vi gikk straks
i sving med å forberede et digitalt møte. Konferansedelen av landsmøtet utgår, men
vi har planer om å tilby kurset senere i samarbeid med Likepersonsutvalget. Enten til
høsten, eller som et digitalt arrangement.

Det har vært en bratt læringskurve for tillitsvalgte og ansatte, men heldigvis har FFM
mange dyktige tillitsvalgte og dedikerte ansatte som tar utfordringen. Vi har mange
medlemmer som tilbringer mye tid hjemme – med eller uten pandemitrussel. Fatigue, begrenset mobilitet og lang avstand mellom medlemmer er gode grunner til at vi
burde ha utviklet alternativer møteformer og kursmuligheter for lenge siden. Nå som
vi vet at mange av dere sitter isolert, prøver vi å nå ut med nye digitale tilbud i samarbeid med fylkes-FFM og FFMU om alt fra trening og kostholdsråd til digital kaffekos.
Inntil vi kan treffes igjen, hold ut, hold kontakt og ta godt vare på dere selv!

Foto: Colourbox

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge.
Gjennom 13 fylkesforeninger informerer og hjelper vi muskelsyke og deres pårørende,
og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser.
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Utfordrende
KORONATIDER
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Kontakt
Foreningen for Muskelsyke
E-post: ffm@ffm.no
Adresse: Fekjan 7, 1394 Nesbru

De ansatte sentralt i FFM er
veteraner i hjemmekontorgamet.

Patricia Ann Melsom
Leder FFM

Telefon: 951 64 848, tirsdager
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Redaksjonen avsluttet: 4. juni 2020

Selv om myndigheten har gått inn for en gradvis og kontrollert åpning av samfunnet,
er rådene fra Folkehelseinstituttet når det gjelder risikogruppene at vi må fortsatt være
varsomme og unngå å utsette oss for å møtes i større grupper og i situasjoner med økt
smittefare. Dette kombinert med strenge reiserestriksjoner innebærer at årets tre
Aktive uker også er avlyst. Komiteen for Aktiv uke for voksne jobber iherdig for å lage
et alternativt tilbud, og det kommer vi tilbake til. De andre arrangementene blir antakelig utsatt til neste år.

E-post:
tollef.ladehaug@ffm.no

E-post: fondet@ffm.no

Muskelnytt kommer ut med fire
nummer hvert år.

Det betyr at årets landsmøte blir kun for delegater og observatører med tale og
forslagsrett. Det blir dessverre ikke anledning for andre å delta, men vi jobber med å
kunne tilby en svært enkel form for streaming for medlemmer som ønsker å følge med.

Telefontid:
Mandag-fredag 9–15

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

Redaksjonen tar gjerne imot bidrag,
helst via e-post.
E-post: bernt@total-kommunikasjon.no

Irene Lund slutter etter 25 år.
Andreas Rosenberger tar over.

Tore Hagen gir seg etter 15 år. Nå
kan nye krefter få ta over.

LES OM NY FORSKNING OM
24 MEKANISK
PUSTEHJELP

Det enkle er ikke alltid det beste
når du har kronisk pustesvikt.

Annonsekontakt: Steigar Myrvold
E-post: steigar.myrvold@ffm.no
Mob.: 480 79 688

Innholdet i annonsene står for
annonsørens egen regning og gir ikke
nødvendigvis uttrykk for Muskelnytts
eller FFMs syn.
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Likepersonsstoff

Tema Korona

Likepersonsarbeid i
interessante tider
Tekst: Ian M. Melsom, leder
	Likepersonsutvalget
FOTO: PRIVAT

Ordspråket Måtte du leve i interessante tider har en
broket historie. Mange har nok hørt den beskrevet
som en gammel kinesisk forbannelse.
Dette har vist seg å ikke stemme.
Ordspråket er sannsynligvis opprinnelig engelsk, og langt nyere enn myten
rundt påstår. Den tidligste dokumenterte
bruken er fra 1936, med spor som peker
tilbake til en tale gitt i 1898. Uansett er
det nok lite tvil om at vi nå lever i det
som må kunne beskrives som interessante
tider.
De aller fleste av oss foretrekker å leve i
tider hvor det meste funker som det skal
og dagliglivet går som vi er vant til. Slike
tider stemmer dårlig med de tidene vi leser om i historiebøker, med krig, sykdom,
uro og store hendelser. Om noen år vil vi
kunne lese i historiebøker om pandemien
i 2020 og oss som hadde den tvilsomme
æren av å oppleve den.

Om Likepersonsaktiviteter
skriver Bufetat:
§ 7 Likepersonsaktiviteter:”
Med likepersonskurs menes en
tidsavgrenset aktivitet med pedagogisk innhold. Det gis poeng per dag
kurset gjennom-føres, jf. § 11. en
kursdag må ha en varighet på minst
2 ganger 45 minutter med minimum 5 deltakere inklusive kursleder. Med samtalegruppe og aktivitetsgruppe menes en tidsavgrenset
og tema-basert samling ledet av en
likeperson. Det gis poeng pr. dag
samtalegruppen møtes og aktiviteten gjennomføres."
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Oppleve den. Der har du det vanskelige
med interessante tider. Vi skal leve også,
ikke bare eksistere. Ikke bare la frykten
regjere. Ikke bare la oss isolere. Ikke
bare la livet gå i pause. Hvordan klarer
vi det når alt utenfor inngangsdøra blir
skummelt? Hva gjør vi når verdenskartet
plutselig er merket med Her er Drager.
Jeg laget for moro skyld et kart over leiligheten, som om det var en verden med
symboler for drager og mytiske vesen
utenfor veggene mine.
Det er lite vi kan gjøre som likepersoner eller forening mot smittefare eller
dragene utendørs. Vi må derfor fokusere
på hva vi kan gjøre noe med. Det er en
kort liste, men vi gjør det vi kan som
forening for å sikre trygghet, fellesskap
og rettigheter.

For FFM traff pandemien på verst tenkelige tid i oppkjøring og planlegging til
årets Landsmøte. Planene måtte forkastes, og vi måtte starte på nytt. Vi, som
mange andre foreninger, måtte hive oss
rundt og finne løsninger på problemer
vi inntil nå bare så på som teoretiske
fremtidsmuligheter. Det digitale likepersonarbeidet gikk fra å være en vag mulighet til en nødvendighet. På den positive
siden ga det oss mulighet til å snuse mer
på teknologier vi kunne ha glede av, men
som vi har vært usikre på, både som
medlemmer og tillitsvalgte.
Det har blitt gjort en fantastisk innsats
av flere for å få sydd sammen pakker med
innhold som passer med digitalt likepersonsarbeid. Dette ble gjort samtidig som
det ble planlagt digitalt landsmøte, diskutert med politikere, departementer og
direktorater, og sørget for at det blir lagt
til rette for digitale årsmøter i fylkene. Vi
ser tegn på at all innsatsen vår begynner
å gi avkastning. Digitale årsmøter har
blitt holdt, landsmøtet er i gang, digital
kaffekopp er etablert, og vi ser at flere
har lastet ned og brukt vår digitale likepersonspakke.
Dette har gitt oss verdifull lærdom. Mye
av det vi nå har utviklet og etablert, tar
vi med oss videre, også når vi er ferdige
med de interessante tidene for denne
gang. Likepersonsutvalget takker alle for
den tålmodighet dere har utvist, og all
den kreativitet dere har funnet frem for å
hjelpe hverandre igjennom dette.

Slik taklet de Korona
Muskelnytt har snakket med tre familier med
muskelsyke barn. Alle tre fikk hverdagen snudd på
hodet 12. mars. Her forteller de hvordan de hadde
det de første ukene med Koronaviruset.
Tekst: BERNT ROALD NILSEN foto: PRIVAT og colourbox

Smittevern fra første dag
–Vi er vant til å leve med
frykt, så vi tenkte smittevern fra dag én. Det har
gått bra, men jentene har
nok taklet ensformigheten bedre enn jeg.

M

fysioterapeuter på dagtid har sluppet inn i
huset med frakk og munnbind og hansker
etter å ha sprøytet seg fri for korona.
Linnea har ikke møtt noen andre enn dem
og sin egen familie i de ukene som har gått
siden viruset rammet landet vårt.

Frakk og munnbind
–Linnea har 19% lungekapasitet, er avhengig av BiPap 15 timer i døgnet, har hostemaskin og er en av de første i Norge som
får en dose Spinraza hver fjerde måned.
Den siste fikk hun 15. mars – på overtid
når det gjaldt nedstenging av all virksomhet, sier Monica. To nattevakter og to

Minst mulig kontakt
–Det har vært et høyt familienivå. Vi har
vært mye sammen, og har klart å etablere
nye vaner og rutiner, men det er klart
at man blir jo litt rastløs etter hvert. Vi
måtte planlegge middager for en hel uke
om gangen, og var på butikken en gang i
uka. Vi ville ha minst mulig kontakt med
andre på grunn av Linnea, som må ha
tilsyn hele tiden. Jentene mine har nok
taklet den ensformige hverdagen bedre
enn meg. Midt i hjemmehyggen har jeg

onica Ottem-Holmsten
smiler av sine egne reaksjoner når hun forteller
om hvordan familien på
Eidsvoll har taklet koronakrisen. Hun og
mannen Ole har tre jenter. Tvillinger på
14, og ei på 13. Linnea, den ene tvillingen
har SMA1. Monica er selv sykepleier, og
får omsorgslønn for å være hjemme med
Linnea.

kjent en uro i kroppen, og da har det vært
godt å oppleve at Linnea aldri har vært så
trygg som nå, sier Monica.
Skolegang må vente
Det de selv kan ha kontroll på, har de
sørget for å gjøre. Hygiene har alltid stått
høyt, de har alltid hatt en flaske med antibac i gangen, men sosial distanse krever
sitt. – Vi skal jo leve, selv om vi har en
alvorlig diagnose i familien, sier Monica.
De første dagene etter at landet var stengt
ned googlet hun seg i senk med all slags
informasjon, men etter hvert nøyde hun
seg med faglig oppdatering fra flinke fagfolk og politikere her i Norge. Og selv om
det har gått bra med familien, kommer
ikke Linnea tilbake til skolen på denne
siden av sommeren.
MUSKELNYTT nr. 2 – 2020
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Mamma Eva Evje:

–Vi har hatt mye
tid for oss selv
Nikolai er snart fem år og bor på Stange i Hedmark.
Han har en muskelsykdom. Det var stas å komme
tilbake til barnehagen etter seks ukers stenging. Men
også slitsomt.

H

verdagen ble annerledes da
Norge ble stengt 12. mars på
grunn av faren for koronasmitte. Også for Nikolai, som
var vant med å benytte seg av forskjellige
tiltak for å holde tritt med muskelsykdommen, ifølge mor Eva Evje.
Brå slutt på tiltak
–I tillegg til at barnehagen ble stengt, ble
det jo også en brå slutt på terapiridning,
badetimer og timer hos fysioterapeut.
Vi ble nødt til å gjøre tøying og massasje
hjemme, og holdt oss mye for oss selv
de første ukene. Var på matbutikken én
gang i uka, ellers ble det bare små turer i
nærmiljøet og mye raking i hagen, smiler
Eva. Samboeren hennes er bonde på heltid. Selv er hun arbeidsledig for tiden, og
har også benyttet koronatiden til å skrive
jobbsøknader.
I gang i barnehagen
Det var rart å sende Nikolai i barnehagen
igjen da den åpnet, men etter en prat med
Magnhild Rasmussen på Rikshospitalet,
bestemte de seg for å la Nikolai begynne i
barnehagen fra første dag. Nikolai syntes

det var gøy å være tilbake, men da han sa
at han var sliten, og ikke ville i barnehagen tredje dag, ble han hjemme. Etter
det regulerte de lengden på dagene i den
første fasen. Ellers har Eva Evje hentet
mye informasjon om koronatiltak på
nett, blant annet fra en Facebookside for
foreldre med barn med muskelsykdommer.
Dobbelt sett med tøy
–Det blir mye håndvask og mye vasking
av tøy, smiler Eva. Det bærer rett inn på
badet når Nikolai kommer hjem, alle
klær han har på i barnehagen må vaskes.
Han har ikke vært like mye sammen med
andre barn som han pleier, og omgås
ikke besteforeldrene inne. Mamma Eva
savner vakre Svelvik, som hun er fra, men
heller ikke dit har de dratt. Når Nikolai
spør hva korona er, har hun svar, og kan
fortelle at det er et virus som farter rundt
i verden, og at det kan være farlig hvis du
tilfeldigvis skulle treffe på det. Nikolai
selv er kanskje den som har latt seg påvirke minst av at samfunnet ble snudd på
hodet i mars/april i år.

Anna har en muskelsyk datter:

–Det har vært en
slitsom periode
Bianka er sju år og bor på Jaren på Hadeland. Hun har en sjelden
muskelsykdom. For mamma Anna Røken har tiden siden Norge ble
stengt ned 12. mars, vært slitsom.

H

un er litt mer avslappet når
vi intervjuer henne i slutten
av april enn hun var midt i
mars, men fortsatt engstelig
for hvordan skoleåpning igjen skal bli for
Bianka, som har puststøtten BiPap om
natta. I Koronaperioden var Anna selv
nødt til å sitte nattevakt. Det har selvsagt
vært slitsomme uker.
Slitsomt ut året?
–Jeg jobber selv 100% i helsevesenet, og
er redd det kommer til å bli en veldig
slitsom tid ut dette året. Det begynte med
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at vi kom fra Dubai 6. mars, og ble satt i
karantene fra 12. mars. Så var vi egentlig litt mer avslappet i påsken, men mer
engstelig igjen når skolen skulle åpne. Vi
har vært strenge med søstrene hennes på
17 og 19 år, her i huset spriter vi mobiler
og slike gjenstander i tillegg til de klærne
jeg har på meg på jobb. Etter at jeg har
vært på jobb, tar jeg meg også en dusj for å
forhindre smitte. Vi har heldigvis ikke hatt
noen store komplikasjoner, sier Anna.
De fikk en vekker
Når nattevakten ble syk, ble hun selv

nødt til å trå til, og Bianka blir hjemme
fra skolen til midten av mai. Bianka selv
forstår hva det handler om, at det må
være begrensninger, og hun liker å være
alene. I starten maste de altfor mye om
hvor farlig Korona er, helt til datteren
sa ifra at hun ikke orket mer. Det ble en
ordentlig vekker for de voksne. Selvsagt
har det vært flere usikkerhetsmomenter,
og Anna har tenkt mye på smittebæring,
men det er en trøst at smitteprosenten i
kommunen deres, Gran, er lav.

MUSKELNYTT nr. 2 – 2020
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Koronakonsekvens:

I disse koronatider:

Bli med på
digital kaffekopp!

Hjemmekontoret til FFM

Tekst: bernt roald nilsen
FOTO: PRIVAT

–Digital kaffekopp er ment å være en sånn hverdagslig skravlegreie, der vi møtes på tvers av geografi og
diagnoser og alder, og bare har det hyggelig.

A

da Karete Ringstad i FFM i
Østfold er en ivrig ildsjel, og
initiativtaker til et helt nytt
forum på tvers av alt i FFM.
Onsdag 6. mai inviterte hun til den første
digitale kaffekoppen i FFMs historie. En
håndfull medlemmer tok imot invitasjonen, og logget seg på. Det ble en hyggelig prat om alt og ingenting. Så hyggelig
at dette i første omgang fortsetter hver
onsdag fram til sommerferien. Hun vil
gjerne ha med flere skravlelystne, og
planen er å fortsette annenhver onsdag
også til høsten.
Er et lavterskeltilbud
–I en tid da flere av oss kanskje er litt
ekstra isolert, kan det være godt å ha
noen å snakke med om alt som faller
oss inn. Bakgrunnen for å sette i gang er
at vi ønsker å ha et forum på tvers, som
kan styrke fellesskapet i hele FFM ved at
vi møtes på en enkel måte. Man trenger
ikke å reise noe sted for å være med, man
deltar fra sin egen stue. Det er lett å logge
seg på, dette er et lavterskeltilbud, og du
velger om du bare vil høres eller om du
vil ha på kamera, sier en ivrig Ada Karete.
Solid skravlebakgrunn
Rakkestadjenta liker folk. Hun jobber
mye med andre mennesker, er veileder
for både utviklingshemmede og mennesker med fysiske funksjonshemninger,
og er nestleder og likepersonskoordinator
i FFM i Østfold. Med andre ord en god
bakgrunn for skravling over en digital
kaffekopp. Og selv om det er lagt opp til
uformell skravling, er det selvsagt ingen
ting i veien for at det også kan handle om
alvorlige temaer når en digital kaffekopp
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For deg som begynner å bli lei av hjemmekontor og
selvpålagt karantene, kan jeg hilse fra de ansatte i
FFM, som er veteraner i gamet. De har hatt hjemmekontor nesten sammenhengende siden i fjor!

inntas. Og Ada Karete er ikke minst opptatt av det kan styrke fellesskapet i FFM.
Uformelt forum for alle
–Vi alle er jo FFM! Uansett hvilket fylke
vi tilhører! Det gjør det ekstra viktig å ha
et felles uformelt forum der vi holder kontakt og treffes uten å reise. Jeg synes alltid
det er så trist når jeg treffer hyggelige folk
på et fysisk møte, og så går det kanskje
ett år til neste gang vi møtes. Den digitale
kaffekoppen kan kanskje bøte på det, sier
Ada Karete, fullt klar over at det finnes Facebookgrupper og andre digitale medier
som er i bruk. Men det fantastiske med en
digital kaffekopp er altså at den skal være
et forum for alle som tilhører FFM.

Tekst: Patricia Ann Melsom
FOTO: PRIVAT

F

jorårets sparetiltak resulterte i mindre kontorareal for FFM og en omfattende ombygging av lokalene i
flere etapper. Alt måtte pakkes ned,
mens Line, Kristin og Tollef forberedte seg
på noen ukers hjemmekontor. Uker ble til

måneder på grunn av forsinkelser med
dører og ramper og lås som ikke fungerte
som de skulle. Knapt uker etter at alt
var på plass og våre helter kunne flytte
tilbake til et etterlengtet kontorfellesskap,
kom Regjeringens beskjed om lockdown.
Nok en gang måtte de flytte skjermer,
permer og pc-er og vende tilbake til
hjemmekontorene.
Med to års erfaring som pensjonist, er
også jeg en gammel travel når det gjelder
hjemmekontor, men jeg savner mine
ukentlige møter med de ansatte på FFMkontoret. Skype og Google meet er ikke
helt det samme. Jeg klarer meg bra, men
hvordan har det gått med våre helter i
denne tiden?

OBS:
17. juni er dato for siste Digital
Kaffekopp før sommeren:
Hvordan bli med på Digital
kaffekopp:
• Last ned Google Chrome
(en nettleser)
(link til nedlastning av Chrome på
våre facebook arrangementer og
hjemmeside for gratis og trygg
nedlastning)
• Gå på Google Chrome på
facebook eller hjemmesiden til
arrangementet
• Trykk på Linken til Google meet
• Trykk på Tillatt mikrofon og kamera
• Trykk på Bli med
• Nå er du med på arrangementet
Mobil er samme oppsett som over,
eller laste ned Googlemeet-appen på
Google Play eller App Store.
Er du usikker? Ta kontakt med meg.
Jeg vil gjerne hjelpe. E-posten min:
ada.k.ringstad@ffm.no

Patricia Ann Melsom er klar til innsats.

En noe uryddig kontorplass – men her kan man
jobbe til langt ut på kvelden.

MUSKELNYTT nr. 2 – 2020
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Tollef Ladehaug
likepersoner i fylkeslag kan nå medlemmene våre digitalt. Dette fortsetter vi selv
om vi fikk avslag for flere søknader jeg
sendte om midler til opplæring av tillitsvalgte i bruk av nødvendig teknologi.
Jeg får stadig henvendelser som minner
meg på at jeg ikke er utdannet helseper-

sonell. Mange har spørsmål rundt egen
diagnose og koronaviruset, eller de spør
på vegne av en av sine nære og kjære. Jeg
bidrar som best jeg kan, og jeg formidler kontakt med dyktige likepersoner. Å
prate med medlemmer er ofte noe av det
fineste med jobben min, så bare ring. Av
og til er det nok å bare prate med noen.

F

Foto: Colourbox

Også Kristin har innredet med et ordentlig hjemmekontor, og er glad for å slippe trafikkø til jobben.

Som de fleste muskelsyke er jeg nok
ekstra forsiktig i disse dager, og glad for
at vi ansatte kan jobbe hjemmefra! Det
minimerer sjansen for å bli smittet av
koronaviruset.

Sanofi Genzyme støtter
forskning innenfor
sjeldne diagnoser som
Pompe sykdom

Jeg tenker at vi må være forberedt på
at denne situasjonen kan vare i lang tid
fremover. Selv om samfunnet åpner seg
gradvis for alle andre, må vi som tilhører
risikogruppen være ekstra varsomme
med å utsette oss for situasjoner som kan
innebære smittefare så lenge det ikke finnes en vaksine eller sikker behandling.
Line trives på hjemmekontor. Kontakten med kolleger via digital kaffeprat fungerer også utmerket.
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Jeg synes kontoret samarbeider godt via
videomøter og epost med hverandre. Det
er flott å bli bedre på å avholde møter
digitalt. Også etter pandemien vil det
spare FFM for tid og penger, og gjøre jobben enklere for ansatte og tillitsvalgte. Jeg
savner ikke å stå i bilkø inn til Nesbru om
morgenen, og hunden setter stor pris på
selskap om dagen.

Tollef stiller i kontordress og atskillig ryddigere kontorplass enn sjefen sin når han
gjør seg klar til dagens dont.

ra hjemmekontoret jobber jeg
med mine vanlige arbeidsoppgaver som f.eks. oppdatering
av mail-systemet, nettsider,
Facebook. I skrivende stund er det mest
fokus på forberedelser og sakspapirer til
sentralstyresamling og digitalt landsmøte.
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Det kan være en utfordring å ikke miste
noen tråder på veien mellom to kontorer. Det blir en del gule lapper til meg
selv rundt omkring. Nye medlemmer
må vente noen dager lenger enn før på
tilbakemelding da jeg forsøker å begrense
fysiske besøk i post i butikk.

En gang i uka er jeg på kontoret og tar
inn post, henter brosjyrer og annet,
sender brev og fakturaer og arkiverer.
Dagene er fulle med regnskapsføring,
bank, fakturering, betalinger, kontingentregistrering og purringer på kontingent,
oppfølging av medlemsregisteret og
kontakt med fylkeslagene og FFMU, rapporteringer av prosjekter, lotteri, moms,
oppfølging av søknader og budsjetter,
omadresseringer av returnerte Muskelnytt, innhenting av dokumentasjon til
Bufdir og med å besvare diverse epost.

Der er utfordrende å planlegge fremover
når vi ikke vet hva som komme til å skje.
Selv ser jeg for meg at situasjonen kan
vare lenge. Mange muskelsyke må være
forsiktige lenge etter at samfunnet ellers
kan åpne opp. Om vi skal fungere som
forening, må vi finne måter å gi tilbud til
medlemmene uten å treffes fysisk. I det
siste har jeg samarbeidet med likepersonsutvalget med å lage kurspakker, så

Line Wåler

J

eg laget meg hjemmekontor i forbindelse med ombygning på kontoret i
fjor vår, så for min del gikk overgangen veldig grei. FFM har bidratt
med skrivebord og pc, og jeg bruker min
egen stol, skjerm, tastatur, mus og skriver.
Jeg sitter vegg i vegg med min mann som
også har hjemmekontor, og det hender vi
får til felles lunsj.

GZNO.MYOZ.18.10.0249

D

e første dagene av hjemmekontoret trivdes jeg med å
tasse ut i stua og sette med
foran pc-en i pysj eller joggebukse. Nå har jeg skjerpet meg og kler
meg ordentlig for jobben, i hvert fall
nesten hver dag. Kontoret er litt ensomt,
på tross av katten Pusur og at min vakre
kone kommer hjem når hun er ferdig
med arbeidsdagen sin. Heldigvis fikk jeg
med meg pc og skjermer fra kontoret
før alt stengte ned, og jeg har tilgang til
foreningens server over VPN. Med andre
ord, jeg kan utføre det aller meste jeg
kunne gjort på kontoret. Det er bare farlig kort vei til kjøleskapet.

Kristin Gran Rolfsnes

SANOFI-AVENTIS NORGE AS
Prof. Kohtsvei 5-17, 1366 Lysaker. Telefon: 67 10 71 00. www.sanofi.no
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Min Mening

NMK-samarbeidet

Ny senterleder ved Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø
Nevromuskulært Kompetansesenter har fått ny leder. Andreas D. Rosenberger
tok over senterlederstillingen etter Irene Lund 1. mai.
Han tar over stafettpinnen etter Irene Lund
som snart går av med pensjon etter mange år
med brennende hjerte og engasjement for muskelsyke. Hun har vært med siden starten i 1994.
Det er nå mange års erfaring og kompetanse
som trår over i pensjonistenes rekker og nye
krefter som skal overta.
Andreas har jobbet klinisk som spesialfysioterapeut ved NMK i flere år og kjenner brukergruppen og fagmiljøet svært godt. Irene har i
løpet av årene som senterleder banet en god
vei for han. Andreas ønsker å videreføre arven,
der fokuset på den kompetansen personer med
nevromuskulær sykdom møtes med, på alle
nivåer i helsevesenet, er helt sentral.
Nettverksbygging har alltid vært viktig for
å utvikle et tilpasningsdyktig og kunnskapssøkende kompetansesenter, som kan gi gode
tjenester til personer med nevromuskulær
sykdom. Erfaringsdeling er essensielt innenfor
sjeldenfeltet, der behovet for kunnskapsbygging
og kunnskapsspredning er stor. Viktige nettverk
er samarbeidspartnerne våre i NMK-samarbeidet, brukerforeningen FFM, fagnettverk internt i
UNN, samt nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere.

Tekst: NMK
foto: privat

Fagkonferansen, der brukere og fagfolk fra
inn- og utland møtes, har vært arrangert hvert
annet år siden 1999. Dette er en arena der slike
nettverk dannes, og betydelig møteplass for
deling av kunnskap og kompetansebygging
innenfor fagområdet. Brukermedvirkning er
viktig i alle ledd, og brukerparallellen får alltid
innhold som brukerne etterspør. Vi skal fortsette å videreutvikle Fagkonferansen, slik at den
er relevant også i fremtiden.
Andreas ser også viktigheten av å ha et
nasjonalt Muskelregister, og har et sterkt engasjement for å ivareta og utvikle det nasjo-

12

MUSKELNYTT nr. 2 – 2020

nale Muskelregisteret for å forbedre kvalitet
på diagnostikk, oppfølging og behandling av
nevromuskulære sykdommer. Den siste tiden
har det vært gjort stor dugnad for å få personer
med medfødte, arvelige sykdommer registrert i
muskelregisteret. Målet er at den som registrerer seg i registeret, skal oppleve en reell nytteverdi av å være registrert. Et viktig moment er
eksempelvis at det skjer en rivende utvikling
innenfor forskning på behandling av nevromuskulære sykdommer. Det er enklere å
rekruttere person- er til å delta i forskningsprosjekter dersom de er registrert i registeret.
NMK har startet opp et forskningsprosjekt på
LGMD2i. Personer med denne tilstanden fra
hele landet er invitert til å delta. Forskningsprosjektet vil undersøke hvordan sykdommen
utvikler seg, finne kliniske rutiner for best
mulig forebygging, oppfølging og behandling.
Ambisjonen er å fremme helse og livskvalitet
for hele pasientgruppen – fysisk, psykisk og
sosialt.
Mange nye utfordringer venter Andreas. Arbeidet med nasjonal strategi for sjeldne diagnoser er godt i gang. Nasjonal kompetansetjeneste
for sjeldne diagnoser som NMK-samarbeidet
tilhører, er med i arbeidsgruppen, og har gitt
innspill på mange felt. Den nye sjeldenstrategien vil antakelig gi både nye muligheter og
kanskje utfordringer når det gjelder organisering, drift og innhold i kompetansetjenestene.
Kanskje også lærdom fra covid-19-pandemien
vil være med å bane veien videre for fremtidens
helsevesen?
Hvordan Andreas skal styre «NMK-skuta»
videre, med hvilket innhold og mannskap, blir
spennende å se. Sjeldenstrategien vil gi nye
retninger, men kompetansen som er bygget opp
gjennom mange år vil være grunnleggende.

Tekst: BERNT ROALD NILSEN
foto: privat

I Min Mening er ordet fritt og konstruktivt. Muskelnytt lar medlemmene snakke rett fra levra. Denne gang lar vi Henriette Smith fra Tranby i Lier slippe til.

Henriette Smith:

Jente med
meningers mot
–Det er to hovedårsaker til at FFM er viktig for oss.
For det første må vi ha et talerør. I tillegg trenger vi
en møteplass der vi bare kan være den vi er, uten å
forklare.

H

un er ny i FFM-sammenheng. Har bare vært på to arrangementer når Muskelnytt
intervjuer henne. Hun er 35
år, bor på Tranby i Lier, og har diagnosen
CMT Type 1A. Henriette Smith er ei
jente med meningers mot.
Ett felles talerør
–Selvsagt trenger vi muskelsyke en forening, og den aller viktigste grunnen er at
vi må ha et talerør som kan tale bare vår
egen sak. Jeg har selv vært aktiv i fagforeningsarbeid, og vet at politikere også
forholder seg fornuftig til interesseforeninger. Det er bra at enkeltdiagnosene har
facebookgrupper, men rent politisk kan
ikke enkeltdiagnoser sitte på hver sin lille
tue og klage. Vi må jobbe sammen, være
en sammenkoblet gjeng, forstå verdien av
felles interesser, sier Henriette.
Hekta på seiling
Hun har selv en aktiv bakgrunn. Er
utdannet lærer og økonom, og seiling er
lidenskapen over alle lidenskaper. Hun
ble hekta på Statsråd Lemkuhl for femten
år siden, etter det har båtene blitt stadig
mindre. Hun har seilet jolle for University of Oregon i studietiden, og trener med
Olympiatoppen for å satse mot para-VM
i seiling neste år. Seiler hun ikke, finner

vi kanskje henne i full gang med tekstilkunst eller oljemaling hjemme på Tranby.
Én felles møteplass
–Det er også en annen grunn til at vi
trenger én felles forening: Å ha en møteplass der vi kan treffes og snakke om alt
og ingenting, er viktig. Et forum der alle
forstår hva det vil si å ha muskelsykdom.
Jeg opplevde nettopp dette da jeg var på
Kurbadet i fjor sammen med flere andre
muskelsyke. Vi hadde de samme referansepunktene når det gjaldt helsen vår.
Det var godt å slippe å forklare hvordan
jeg hadde det, folk rundt meg forsto, sier
Henriette før hun fyrer av en klar mening
om hva FFM må skjerpe seg på.
Et forum for 25-40 år
FFM er ikke flinke nok til å treffe de unge
voksne mellom 25 og 40. Jeg savner et forum for disse. Mange har kanskje nettopp
fått diagnosen, og trenger et sted der de
føler seg hjemme. Jeg vet at FFMU jobber
godt, men tror også at aldersspriket der
er for stort. Dette er en fase av livet der
vi forandrer oss ekstremt fort, og det kan
være stor forskjell mellom en 18- og en
33-åring. La de unge være unge, og sørg
for at foreningen har et forum for unge
voksne, som vil møtes uten at alt dreier
seg om sykdom, sier Henriette Smith.
MUSKELNYTT nr. 2 – 2020
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Forskning

Forskning
Fersk forskning:

Dobling av ALS
siden 1950-tallet
Forekomsten av ALS har økt markant i Norge de siste
tiårene. Tynne personer er mer utsatt. Røyking kan
også være en risikofaktor.

H
Tekst: JOURNALIST Anne Lise Stranden,
forskning.no
foto: PRIVAT

vert år får 150 personer i
Norge den fryktede diagnosen amyotrofisk lateral
sklerose (ALS). Den fører til
muskelsvinn, fordi hjerneceller som sender signaler fra hjernen til musklene, blir
ødelagt. Gradvis mister man førligheten
og må etterhvert bruke rullestol. Sykdommen er progressiv, den utvikler seg
sakte til å begynne med, og så raskere.
Etterhvert rammes også åndedrettet, og
mange må ha hjelp av pustemaskin for å
puste. Årsakene til sykdommen er uklare.
Og det finnes ingen behandling som
kurerer den.
Overvekt beskytter
Lege Ola Nakken ved Akershus universitetssykehus har forsket på forekomsten av
ALS de siste 70 årene, og funnet en sammenheng mellom kroppsmasseindeks og
forekomst.
–Både høy BMI i utgangspunktet og
vektøkning ser ut til å beskytte mot ALS,
sier Nakken til forskning.no. I Norge
lever åtte personer per 100 000 innbyggere med ALS. Tre nye tilfeller per 100
000 oppdages hvert år. Det er omtrent
som i resten av Europa.
Stadig flere rammes
Nakken har brukt en rekke datakilder for
å undersøke forekomst og dødelighet av
ALS i Norge. Som diagnoser som ble stilt
på sykehus og opplysninger i det norske
Dødsårsaksregisteret.
–Dødsårsaksregisteret er en god kilde til
å finne forekomsten av ALS, sier Nakken.
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For å finne ut av hvor mange som til
enhver tid lever med sykdommen, brukte
han både Pasientregisteret, Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret. Det har vært
en kraftig økning av ALS blant begge
kjønn de siste 70 årene, fant Nakken ut.
Likevel er risikoen liten for folk flest.
Dødeligheten av sykdommen har økt
jevnt siden 1951, da 1,3 personer per 100
000 døde av ALS. 60 år senere døde 2,7
personer av samme sykdom, viser tall fra
2010 til 2015.
Dobling av tilfeller
I perioden mellom 2010 og 2015 var det
mellom 6,9 og 7,7 personer pr 100 000
innbyggere som til enhver tid levde med
sykdommen. Størst var økningen blant
kvinner.
–Økningen i forekomst var på 97 prosent
for menn og 140 prosent for kvinner
siden 1950, forteller Nakken.
–Vet dere hva denne økningen skyldes?
–Vi vet ikke sikkert, det kan ikke modellene si noe om, sier Nakken. En del av
forklaringen kan være at flere med disse
symptomene har fått stilt diagnosen ALS
i de senere årene, mens det før har vært
mørketall. Men enkelte fødselsårganger ser også ut til å være mer utsatt enn
andre. Det kan skyldes at personer født
i ulike tiår har blitt utsatt for forskjellige
miljøfaktorer.
Røyking er en risikofaktor
De generasjonene der sårbarheten ser ut
til å være størst, sammenfaller til dels med
de generasjonene som i økende grad røkte.

–Røyking har vist seg å være en svak
risikofaktor for ALS, forteller Nakken.
Dette kan også være noe av årsaken til at
langt flere kvinner rammes av ALS enn
før. Røyking ble utbredt blant kvinner på
et senere tidspunkt enn blant menn.
Tynne personer mer utsatt
Nakkens delstudie om ALS og kroppssammensetning omfatter nesten 1,5 millioner innbyggere. Av disse fikk nær 3000
diagnosen ALS. Høy kroppsmasseindeks
(KMI) så ut til å beskytte mot sykdommen. Overvektige, det vil si de med
kroppsmasseindeks mellom 25-30, hadde
18 prosent lavere ALS-risiko enn slanke.
Slanke var definert med kroppsmasseindeks mellom 18 og 22,5. Personer med
fedme, det vil si KMI på over 30, hadde
34 prosent lavere ALS-risiko enn slanke.
Deltakerne i studien ble fulgt opp i 33 år
i snitt, og opptil 54 år. BMI-målingene er
funnet gjennom et helt unikt materiale.
Han brukte tuberkulose-screeninger
gjennomført på 60- og 70-tallet i Norge,
der folk i tillegg til røntgenundersøkelse
av brystet og pirquet-måling også ble veid
og målt helt objektivt. Undersøkelsen var
obligatorisk, og nær hele populasjonen
over 15 år utenfor Oslo gjennomførte
undersøkelsen.
Vektøkning beskytter også
Nakken analyserte også om vektendring
hadde noe å si for risikoen. Han fant ut at
også de som la på seg, var mer beskyttet
mot ALS enn andre. Disse deltakerne ble
fulgt opp i 27 år.
–Vektøkning beskyttet uansett om de i
utgangspunktet har lav eller høy kroppsmasseindeks, forteller Nakken. Vektøkning ble målt som endring i kg pr år.
Sårbar ved lav energitilførsel
- Vet dere hva grunnen kan være til at
tynne personer er mer utsatt for ALS enn
fyldige personer?
–Vi vet ikke sikkert, det blir spekulasjoner. Men det virker som de cellene som
går til grunne ved ALS, motor-nevroner,
er sårbare for stress og lav energitilførsel,
sier Nakken.
–Man kan derfor tenke seg at økte fettreserver gir en beskyttelse, tilføyer han. En
annen mulig forklaring er at gener som
påvirker folks KMI også påvirker sårbarhet for ALS.

Ola Nakken forsvarte sin doktorgradsavhandling om ALS i februar i år, hvor han blant annet
fant en kraftig økning i forekomst de siste tiårene. (Foto: Geir Boye Lindhjem/Ahus)

Variasjon i levetid
Forventet levetid er tre år i gjennomsnitt etter diagnosen, sier Nakken. Det
kan være vanskelig å stille diagnose, det
er ingen blodprøve eller lignende som
kan stadfeste sykdommen. Derfor tar
det vanligvis nesten ett år fra de første
symptomene oppstår, til mistanken
kan bekreftes. Gjennomsnittsalder til
pasienter med diagnosen er 60-65 år. Det
er stor variasjon i hvor lenge man lever
med ALS-diagnosen. Noen lever i ti år
eller mer. Disse kan ha en snillere utgave
av sykdommen. Nakken har også funnet
regionale forskjeller i overlevelse. ALSpasienter som bor i Helse Vest-området
lever lenger enn i andre helseforetak, selv
om andelen er den samme i hele landet.
–Dette kan skyldes at de har hatt bedre
systemer for å sette diagnosen tidlig, sier
Nakken.
Menn lever lenger
Menn som får ALS overlever lenger etter
at de fikk diagnosen, enn kvinner.

–En grunn kan være at menn ser ut til
å få ALS i noe yngre alder enn kvinner.
Det kan påvirke overlevelsen, forklarer
Nakken.
–Menn med ALS benytter seg også oftere
av behandling med langvarig respirasjonsstøtte, forklarer Nakken. Hvorfor det er
slik, vet han ikke. Det er mulig menn i
større grad etterspør slik behandling, eller at behandlerne oftere foreslår det.
Flere menn bruker bremsemedisin
I tillegg er det flere menn med ALS som
bruker bremse-medisinen Riluzolen enn
kvinner. Medisinene som brukes mot
ALS kan ikke kurere sykdommen, men
bare bremse forløpet.
–Dessverre har det ennå ikke kommet
bedre medisiner som forlenger livsløpet
betydelig, sier Ola Nakken. Men nå ser
det ut til at Haukeland universitetssykehus skal gjøre en klinisk studie der en ny
medisin skal prøves ut for første gang i
Norge.
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Nytt fra FFM
FFM i Vestland i farta:

Nytt fra FFM
Tekst og foto: bernt roald nilsen

Aktivt fylkeslag i vest
–Medlemmene stiller opp på de sosiale arrangementene,
men vi sliter med frammøtet når det gjelder årsmøter og
liknende tiltak.

F

FM i Vestland er en av de store
fylkesforeningene i FFM, med
sine 141 medlemmer. Mens andre
fylker ble slått sammen i forbindelse med
den nye fylkesreformen, og foreninger
ute i fylkene har fått nye navn, byttet
bare de to fylkene Sogn og Fjordane og
Hordaland navn til Vestland. De var slått
sammen til én fylkesforening fra før.
Styreleder Ingeleiv Haugen kan fortelle at
responsen på de sosiale arrangementene
har vært god.
Arrangementer for enhver
–Vi har våre faste ting. En dagstur med
buss hver høst i regionen vår, noen
ganger inkludert overnatting, som da vi
var i Kongeparken i Stavanger. Familiesamling på hotell, og da er vi opptatt av å
differensiere tilbudet slik at det er noe for
enhver interesse og alder å bli med på. Vi
hadde planlagt en tur på Energisenteret
på Haukeland i år, men den turen er avlyst. Vi har som regel tur til Sjøsportssenteret på Nordåsvatnet i juni, og på høsten
er det bowling og bading og pizzakveld,
som er veldig populær. Halloween-samlingen vår ble også veldig godt mottatt,
sier Haugen, som tok over som styreleder
etter Alf Are Skog for noen år siden.

Aktiv og variert bakgrunn
Ingeleiv Haugen er nyslått pensjonist,
men har et aktivt arbeidsliv bak seg som
sosionom, og har jobbet med rehabilitering og undervisning i tillegg til noen år
i et statlig asylmottak. Hun har erfaring
fra organisasjonsarbeid i Norges Handikapforbund, og er også interessepolitisk
talsperson i Sentralstyret til FFM. Hun
forstår godt at medlemmene våre er mest
opptatt av å organisere sitt eget liv, og
ikke tenker så mye på å delta på arrangementer i disse koronatider.
Korona fører til avlysninger
Årsmøtet i vår ble avlyst. Situasjonen
nå sliter på medlemmene våre, vi er jo
i risikogruppen. Mange har nok med å
organisere sine egne personlige assistenter, andre er fullstendig isolert.
Uansett må muskelsyke sørge for å ha
gode smittevernrutiner. Derfor er alle
våre tiltak i den perioden vi er i nå avlyst.
Generelt sett så vet vi jo også at folk er
mer engasjert enn før, og de fleste av oss
vet hva tidsklemma er. I FFM i Vestland
har vi dessuten en utfordring med lange
geografiske avstander. Vi har likevel et
lite håp om å få gjennomført vår populære pizzakveld utpå høsten en gang, sier
ildsjel og fylkesleder Ingeleiv Haugen i
FFM i Vestland.

Forskningsfondet for
nevromuskulære
sykdommer
HAR DU BEHOV FOR
PROSJEKTSTØTTE?
Søknadsfrist
15. september 2020
Søknadsinfo på
www.ffm.no/ffm/
legater-og-fond

Vi ønsker å invitere alle
i FFM til å være med oss i
Østfold på en digital
kaffekopp
Digital kaffekopp er Onsdager
kl 19:30 - 21:00
Kun for medlemmer av foreningen
for muskelsyke (FFM)
Vi ønsker å invitere alle i FFM til å
være med oss i Østfold på en digital
kaffekopp .
Sammen er vi sterke og
sammen er vi FFM.
Bli med oss for en hyggelig prat
med mange ulike temaer! Håper vi
ses/chattes/snakkes!
Ønsker du å komme med innspill til
hva vi kan snakke om ?
Send e-post til ffmostfold@ffm.no

Landsmøte 2020

To nye
blir digitalt – kursdelen millioner
kroner til
utsettes
Erik Allums
legat!
Tekst: Patricia Ann Melsom, styreleder FFM

Sentralstyret og Likepersonsutvalget hadde gledet seg til
årets landsmøte. Vi hadde forberedt en allsidig kurspakke.
Så la COVID-19 planene i grus. Årets landsmøte på Scandic
Oslo Airport Hotel er avlyst.

D

et var en vanskelig avgjørelse å
ta, men før påske innså vi at det
ikke ville la seg gjøre å samle
medlemmer og delegater til kurshelg og
årsmøte i løpet av de nærmeste månedene. Men tro ikke at vi har sittet med
hendene i fanget i håp selv om at viruset
avtar. Vi har tatt utfordringen og kastet
oss hodestups ut i den digitale verden,
prøvet og feilet, og kommet frem til at vi
kan avholde årsmøtedelen av den planlagte landsmøtesamling, men at vi ikke
har kompetanse eller ressurser til å tilby
en fullverdig kurspakke på så kort varsel.

Årets landsmøte blir på Google Meet
Av kapasitetshensyn vil dette digitale
landsmøtet kun være for sentralstyret,
delegater og representanter for utvalgene.
Det blir ikke anledning for observatører å
delta, men vi prøver oss på en svært enkel
form for streaming for andre medlemmer
som har meldt sin interesse. Mer informasjon om dette er å finne på ffm.no.
Digitalt landsmøte blir avholdt lørdag 20. juni fra kl. 1300 – 16.00, med
innlogging fra kl. 12.00.

Nye digitale
kurs til høsten
Likepersonskurs
Hva gjør vi med det fine kursopplegget
vi hadde planlagt? Likepersonsutvalg
har kastet ball med sentralstyret, og er i
gang med å planlegge kurs for likepersoner til høsten. Det er ennå for
tidlig å si om det blir mulig å samle
likepersoner og interesserte fysisk, eller
om også dette kurset må legges opp
digitalt. Uansett ser vi nå hvor nyttig og
viktig digitale kurs og møter er i å nå ut
til langt flere medlemmer, så dette blir
det nok mer av.
Digitale kurs
Vi jobber også med å lage digitale
kurspakker basert på konferansedelen
av landsmøtet. Vi vil komme med mer
informasjon utover høsten om diag-

noseprosjektet, resultatene fra medlemsundersøkelsen, kurs for assistenter,
organisasjonskurs, brukermedvirkning,
og kanskje til og med en hilsen fra
forfatter Thorvald Steen som skulle
ha snakket om sitt liv som forfatter og
muskelsyk på landsmøtet.
Mange er nok skuffet over at årets
landsmøte ikke blir noe av, men vi er i
sving med å gjøre vårt beste for å tilby
en innholdsrik høst. Vi satser sterkt på
en kombinasjon av digitale kurs, digital
opplæring i organisasjonen, og informasjon i Muskelnytt og på Facebook.
Følg med FFM på Facebook,
ffm.no og din egen lokalforenings
Facebook-side.

I 1995 opprettet familien
Allum i Drammen Allums
legat med hele kr 2.500.000
i egenkapital. Ved utgangen
av 2019 var kapitalen på litt
over kr 3.400.000.
Tekst: Daglig leder Tone I. Torp

I

løpet av legatets 25 år er det tildelt ca.
1,9 millioner kroner til ulike prosjekter og forskning. Til tjueårsjubileet ble
historien om legatet skrevet for Muskelnytt nr. 3-2015. Fra oppstart og frem til
2013 fikk legatet stordriftsfordeler av å
driftes av Drammen Overformynderi.
Etter at det opphørte, måtte styret plassere formuen selv, og avkastningen ble
lavere. I den senere tid har innskuddsrentene og fonds- og aksjeavkastningen
falt. Dessverre falt det ytterligere på
grunn av koronasituasjonen. Det har
resultert i at styret ikke kan tildele midler
i 2019 og 2020.
Det er derfor ekstra hyggelig, og det var
en stor overraskelse, da Gerd Ninni
Allum valgte å innbetale nye kr 2.000.000
til legatet. Styret sender en stor takk!
Styret håper på bedre avkastning fremover, og ser frem til å behandle søknader
og å kunne tildele midler igjen i 2021.
I legatets vedtekter står det at formålet er
å yte økonomisk bistand for:
• utvikling av ny viten om Duchenne
muskeldystrofi
• spesielle tiltak
• utvikling av hjelpemidler
som får en direkte effekt på hverdagen og
livskvaliteten til personer med Duchenne
muskeldystrofi og deres familier.
Foto: Colourbox
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Nytt fra FFM

Medlemsmøte på nett
i FFM i Agder

Solgården

Tekst:
tone i. torp

K

oronaviruset forhindrer at vi kan
møtes i april 2020, og det gjelder
i ennå større grad mange av oss
i FFM. Styret i Agder ville derfor prøve
nett-medlems-møte på Hangouts Meet.
Tema var «Behov for hjelp og assistanse».
Vi tok utgangspunkt i FFM sin lysbildeserie «Assistanse for første gang», som
passer for dem som selv trenger hjelp og
for dere som hjelper andre. Tone I. Torp
ledet samtalen og viste lysbildene. Assistent Camilla hjalp til.

faringer om å trenge hjelp og å gi hjelp.
Når har vi egentlig behov for assistanse,
til hva og av hvem? Familiesituasjonen
og alder påvirker valgene vi har, og om
vi vil eller kan får innvilget hjelpen som
Brukerstyrt personlig assistanse, BPA.

Vi var spente på hvor mange som ville
logge seg på. Ville noen vi ikke kjente fra
før logge på? Ville det bli kaos med for
mange pålogga? Svaret ble nei på begge
spørsmålene. Vi ble 7 som kjente hverandre fra før via 4 pålogginger.

Hvordan gikk det? Vi syns det gikk bra.
Vi var så få at vi fikk sagt det vi ville uten
ordstyrer. Hvis vi blir flere en annen
gang, vil vi at en følger med på chat-delen
og om noen vil ha ordet, og en annen
presenterer. Vil vi gjøre det igjen? Ja,
men vi vil helst møtes. Vi gleder oss til
koronarestriksjonene er over.

Likepersonskurset la opp til å dele er-

Costa Blanca, Spania!
En trygg og god ferie.
Fantastisk beliggenhet.
Eget charterfly.
Unik bagasjeservice.
Norsk helseteam.
Helpensjon.
Passer like bra for enslige som for par.

Vi som deltok ønsker å bidra med så mye
vi kan, slik at vi ikke føler at vi blir til
bry for familien. Vi er i ulike livssituasjoner, men opplevde god nytte av å dele
erfaringer.

For mer informasjon og bestilling:

solgarden.no • 24 14 66 60
E-post: booking@solgarden.no
Følg oss på

"Det er farlig, det ..."
Jeg har lånt disse ordene fra Ludvig i Flåklypa.
Det er slik, forståelig nok, at noen syns det er litt
skummelt når de blir spurt om de kan tenke seg å
ta et verv i en organisasjon.
Foto: Colourbox

F

rykten er ofte der, uansett om det
er idrett, helse eller andre organisasjoner som driver sosialt arbeid. Vi
har stor respekt for at mange ikke kan av
forskjellige grunner. Det er ikke farlig å
ha et verv. Det som er farlig, er hvis ingen
vil påta seg verv. Da mister vi en stemme
opp mot myndigheter og andre instanser
som har påvirkning på livene våre.
Trenger nye styremedlemmer
Foreningen for Muskelsyke er i den situasjonen at vi vil trenge nye styremedlemmer i tiden framover. Det er viktig at vi
får rekruttert nye medlemmer, som kan
gå inn i vervene etter hvert som andre gir
seg etter lang tid i tjeneste for foreningen.
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Tekst: Johnny G. Johansen, medlem av valgkomiteen

Får veiledning og opplæring
Jeg skal ærlig innrømme at jeg selv var
veldig avmålt til det å skulle påta meg et
verv. Først i håndballklubben der døtrene
mine spilte håndball. Av hensyn til klubben stilte jeg opp for at ungene skulle ha
et tilbud i nærområdet. Så ringte valgkomiteen i FFM og ville ha meg som studieleder. Det var et område jeg var totalt
grønn på, men med kyndig veiledning
av Tone I Torp de første to årene ble jeg
værende i Sentralstyret i FFM i 15 år.
Viktig jobb for medlemmene
Det kan være litt jobb, men det er mange
flotte og hjelpsomme personer som sitter
i vervene som gjerne bistår når usikker-

heten sniker seg på. De fleste møtene
skjer faktisk på Skype, slik at reisevirksomheten fra gamle dager er et utdatert
tema. Sentralstyret møtes fysisk cirka to
ganger i året. Foreningen er viktig. Vi
bidrar med penger til forskning på nevromuskulære sykdommer, og sitter i mange
råd og utvalg der vi kan gjøre vår stemme
hørt. Våre meninger blir alltid tatt seriøst
der vi deltar.
Bli med og ta en for laget. Uten ditt
bidrag, ingen Forening for Muskelsyke. Si JA neste gang valgkomiteen
kontakter deg!

Annonsere i

MUSKELNYTT?
Støtt FFM og
gjør deg synlig!
Kontakt Steigar Myrvold: steigar.myrvold@ffm.no
eller på telefon 480 79 688
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Femten år
i styret
for legatet
Synonymordboka forteller at et legat er det samme
som en gave. Erik Allums legat, som ble stiftet i 1995,
er noe langt mer.

D

et startet med Kåre Allum.
En dyktig forretningsmann
og organisator fra Drammen.
Han hadde en sønn som het
Erik Allum. Sønnen var diagnostisert
med Duchennes muskelsystrofi. Kåre Allum var en travel mann, blant annet med
på å starte FFM i Buskerud. Erik var hans
eneste barn, og han engasjerte seg veldig
i arbeidet med muskelsyke. Så veldig at
familien Allum donerte 2,5 millioner
kroner til et legat i 1995, ifølge styremedlem i legatet, Tore Hagen.
Hygge, nytte, forskning og hjelp
–Legatet gir støtte til hygge og nytte,
forskning og tekniske hjelpemidler, sier
Tore Hagen, som har sittet i styret siden
2005. Nå er han pensjonist, og trekker
seg tilbake for å la nye krefter ta over. –
Tilskudd fra legatet skal utvikle ny viten
om Duchennes muskedystrofi, i tillegg til
å støtte spesielle tiltak og utvikle hjelpemidler som får direkte effekt på hverdagen og livskvaliteten til personer med
Duchennes og deres familier. Enkeltpersoner kan ikke få tilskudd, men sosiale
tiltak for grupper kan vurderes, sier
Hagen, som har en 44 år gammel sønn
med Duchennes som bor på omsorgsbolig. Erik, sønnen til Kåre Allum, døde for
noen år siden, og Kåre Allum selv er også
20
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gått bort, mens fru Allum fortsatt bor i
Drammen.
Mange dyktige ressurspersoner
–De femten årene i styret for legatet har
vært en fin tid. Vi har delt ut rentene av
det beløpet som har stått i fondet, et sted
mellom 100 000 og 150 000 kroner til
ulike tiltak hvert år, litt avhengig av renta
selvsagt, sier Hagen. Totalt er hele 1,9
millioner kroner utdelt i årenes løp. Han
nevner flere dyktige mennesker som har
sittet i styret, blant annet styreleder Kjell
Wahl, Egil Ruud fra Frambu og nevrolog
Britt Sandnes ved Drammen sykehus.
Hagen kjente selv Kåre Allum godt, de
var mye sammen både i FFM i Buskerud
og i forbindelse med legatet. Han skryter
også dyktige sekretærer fra FFM opp i
skyene, blant annet Kristin Rolfsnes og
Tone I. Torp.
Startet med bingo og gaveartikler
Styret i legatet takker Tore Hagen for
solid innsats som styremedlem, og kommer til å savne hans dyktighet og lune
humor. Selv er han mest opptatt av å rose
de andre som har medvirket, ikke minst
familien Allum, som donerte grunnbeløpet i 1995. Allum hadde et ønske om å
lage et fond eller et legat, så pengegaver
kunne bli gitt til dem som trengte det.

Smidig BPA
tilpasset ditt liv

Tekst:		BERNT ROALD NILSEN
FOTO: 		PRIVAT

Eventyret startet med inntekter fra blant
annet bingovirksomhet og en butikk med
gaveartikler for lag og foreninger. Gavene
fra legatet i de tjuefem årene som har
gått, har betydd mye for mange, fastslår
en stolt Tore Hagen.

Erik Allums legat
Erik Allums legat for Duchennes
muskeldystrofi ble opprettet i 1995
av Kåre Allum, far til Erik. Legatet
har til formål å yte økonomisk
bistand til:
• støtte for utvikling av ny viten
om Duchennes muskeldystrofi
eller andre nevromuskulære
sykdommer
• spesielle tiltak og utvikling av
hjelpemidler som får en direkte
effekt på hverdagssituasjonen og
livskvaliteten til personer med
Duchennes muskeldystrofi og
deres familier.
Det gis ikke tilskudd til tiltak for
enkeltpersoner, men sosiale tiltak
rettet mot grupper kan vurderes.

BPA = frihet +
selvstendighet
Mennesker med et langvarig assistansebehov har rett til å
være sjef i eget liv. Vi i Stendi Assistanse brenner for å levere
tilpasset og smidig BPA.
Våre medarbeidere har mer enn 10 års erfaring med å
skreddersy gode BPA-løsninger for våre kunder.

Har du spørsmål om BPA?
Våre rådgivere kan gi deg
veiledning 24 timer i døgnet,
365 dager i året.
Kan vi svare på alt? Ja, det vil
vi ydmykt påstå. Er det noe vi
kan, så er det BPA.

Ring BPA-telefonen
974 80 800

Finn ut mer på stendi.no/BPA

assistanse

FFMU i farta

FFMU i farta

Leders hjørne

Hvem sier at norsk
sommer ikke er
like bra som
sommer i Syden?
Tekst: Kine Lyngås FOTO: COLOURBOX
Malin F. Pedersen, Leder FFMU

F

or en merkelig tid vi er i nå! Det
føles som at verden har blitt satt
på vent – spesielt for oss som må
være ekstra forsiktige nå som korona er
en risiko for oss.

Egentlig skulle årsmøtet vårt ha vært arrangert nå, men det valgte vi å utsette til
vi visste mer om hvordan ting kommer til
å bli fremover. Nå vet vi derimot at det er
lite sannsynlighet for at vi kan arrangere
noe der vi samles i år, og derfor skal vi
bruke tiden nå på å tenke ut arrangementer vi kan gjennomføre på nett.
Vi syntes også det var utrolig trist at
Aktiv uke for ungdom ble avlyst i år. Men
vi har et stort håp om at arrangementet
kan gjennomføres til neste år.
Nå må vi bare gjøre det beste ut av
situasjonen slik den er nå. Husk at om du
skulle ha behov for å prate med noen i
en tid som denne, så har vi flere i FFMU
som er likepersoner. Vi er her om du
trenger oss!
Hilsen Malin F. Pedersen
leder i FFMU		

Foto: Colourbox
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De fleste av oss har kanskje sagt det en eller annen
gang. Men i år har vi muligheten til å motbevise det.

J

eg er hundre prosent sikker på at selv
om sommeren ikke blir som planlagt,
kan den fortsatt bli en av de beste.
Jeg – som flere andre – har måttet både
avlyse og endre en del av mine sommerplaner. Men rastløs blir man, og man må
finne nye ting å gjøre, som kan være en
utfordring i seg selv. Men frykt ikke, jeg
har tenkt for oss alle! Her er mine fem
tips:
Fem tips for en absolutely
fabulous sommer
1. Hobby, hva er det?
- Puslespill, bøker og fotografering.
Hva har disse til felles? Jo, dette er
ideer på hobbyer som du kan prøve
ut i sommer. Jeg kan nesten garantere
deg at en eller annen gang i livet har
du tenkt «oj, dette så kult ut, det må
jeg prøve», men har du gjort det? Nei.
Da er sommeren 2020 det perfekte
tidspunktet for å prøve det du sa du
skulle prøve, men aldri gjorde.
2. Kreativ sosialisering
- Sommeren er som regel den tiden
av året hvor man gjerne reiser for å
treffe gamle kjente, men i år kan det
være vanskelig for noen. Hvorfor ikke
bruke den digitale verden for det det
er verdt? Her kommer noen eksempler
på aktiviteter/leker som kan gjøres
med venner og familie online.
• Quiz via messenger eller grupper
på facebook. Dette kan være alt fra
spørsmål til morsomme bilder tatt
med zoom-funksjon.
• Ta bilde av deg selv på forskjellige

steder, sende til venner og be dem
om å gjette hvor du befinner deg.
• Skrive en historie sammen. Hvor
dere skriver et avsnitt hver, men
dere får kun lese forrige setning
som den før deg har skrevet og må
da fullføre ditt avsnitt uten å ha lest
alt av det forrige.
3. Teste ut hvor grønne fingrene dine
faktisk er
- Lyst å utfordre deg litt? Da kan du
prøve dette. Dra på butikken, kjøpe frø
til din favoritt grønnsak/frukt og gro
det fram selv. Legg gjerne ut bilde på
sosiale medier og skryt litt av deg selv
når det begynner å spire.
4. Ut på tur aldri sur
- Vi bor i Norge og har fantastisk
natur rundt oss. Ta med deg en liten
matpakke og dra på oppdagelsesferd
i omgivelsene rundt der du bor. Rett
og slett dra ut å se flotte Norge som
turister reise milevis for å se.
5. Gå inn i en annen verden
- Det finnes mange spill man kan få på
mobilen gir deg et glimt av fantasien i
den virkelige verden. Du kan lære deg
magi med Harry Potter, fange Pikachu
i Pokemon eller bygg baser i Minecraft. I disse spillene kan du både spille
alene eller sammen med andre som
har samme spillet. Navnet på spillene
er:
• Harry Potter: Wizards Unite
• Pokemon Go
• Mineraft Earth

BPA og korona –
hvordan passer
det sammen?
Denne tiden er spesiell. Korona har gjort at vi må
endre store deler av hverdagen vår og måten vi lever
på. Hvordan er det for dem som har BPA? Vi har
spurt medlemmene våre!
Tekst: Malin F. Pedersen  FOTO: COLOURBOX

F

or mange har hverdagen blitt totalt
snudd på hodet. Ja, det gjelder
mange mennesker, men en stor del
av våre medlemmer får ekstra utfordringer når et virus som korona kommer og
forandrer dagene, for de er i risikogruppa
og risikerer å bli alvorlig syke om de blir
smittet. Oppi det hele er mange også
helt avhengig av brukerstyrt personlig
assistanse, også kalt BPA. Vi ville finne ut
hvordan dette påvirker våre medlemmer,
så vi spurte noen av dem.
«Jeg synes det har vært vanskelig å vite hva
jeg burde gjøre. Jeg er avhengig av hjelp,
men samtidig blir smitterisikoen større for
hver assistent som kommer inn i hjemmet
mitt», sa en av dem. Det er nettopp dette
som gjør situasjonen så utfordrende.
Hvordan kan man vurdere hva som er best
å gjøre i en slik situasjon?
Et annet medlem gjorde et stort tiltak for
å beskytte seg selv: «Jeg valgte å permittere alle assistentene mine. Nå er det kun
familien og kjæresten min som tar vare
på meg». Dette synes vi høres ut som et
godt valg når man har muligheten til
det. For noen er de nærmeste en utrolig stor ressurs og trygghet – spesielt nå
som hverdagen er annerledes. Men for
noen er ikke dette et alternativ. De har
derfor valgt å beskytte seg ved å gjøre
andre tiltak. Blant annet har noen satt
inn strenge smittevernstiltak som assistentene må følge. Strenge rutiner for
håndvask, uniform på jobb og spriting av
overflater og gjenstander. Andre har valgt

å begrense antall assistenter og hvem som
får komme på jobb.
«Hos meg får ikke de som jobber på andre
steder komme på jobb hos meg, hvis det er
en jobb som gjør at de blir ekstra utsatt for
smitte. Det gjør at jeg har litt færre assistenter, men det er tryggere for min del. Jo
mer jeg kan begrense smitterisikoen, desto
bedre er det!»
Men hvordan får man BPA-ordningen
sin til å gå rundt når man egentlig har
behov for flere assistenter? Noen av
medlemmene våre fortalte at de var midt
i intervjurunder og ansettelse og opplæring av nye assistenter da det ble igangsatt karantene og begrensinger. For dem
skapte det store vanskeligheter. De aller
fleste foretrekker jo å møte dem som har
søkt på assistentstillingen, for det er ofte
viktig å kjenne på om kjemien er riktig i
en slik jobb. Men dette er noe de fleste vil
unngå nå, for man vil jo ikke utsette seg
selv for potensiell smitte. Derfor har noen
kommet med kreative løsninger som å
intervjue via videomøte. «Det er kanskje
ikke en optimal løsning, men det er iallfall
bedre enn ingenting», sa en av medlemmene våre.
Nå høres det kanskje ut som at korona
har skapt kun problemer for våre medlemmer med BPA, men det har også dukket opp positive sider med dette. Fordi
mange har blitt permittert fra andre jobber eller at de som studerer nå ikke er på
skole, er flere tilgjengelige til å ta ekstra-

vakter på sin BPA-jobb. Dette har vært til
stor hjelp for mange, da korona også har
skapt større sykefravær. Andre har også
blitt permittert for lengre tid i sin vanlige
jobb og har derfor fått seg ekstrajobb som
BPA. Dette gjør at våre medlemmer har
mulighet til å ha nok assistenter i arbeid,
selv om situasjonen er mer utfordrende
enn før.
Noe annet som er positivt er at BPA-yrket
anses som en samfunnskritisk jobb. Det
gjør at de som er avhengig av BPA faktisk
er sikret og vet at de ansatte kommer på
jobb. For de av medlemmene våre som er
i risikogruppa er det også en stor trygghet at assistenter blir prioritert når det
gjelder å bli testet for korona. Da vet de
at om noen har symptomer kan de enkelt
bli testet.
«Jeg synes det er fint å vite at BPA blir sett
på som helsevesen nå, og at de derfor anses
som like viktige som annet helsepersonell.
Det er trygt å vite at jeg får den hjelpen jeg
trenger fra mennesker som jobber hos meg
til vanlig. Det hadde blitt veldig skummelt
om jeg for eksempel måtte hatt hjemmetjeneste nå. De er innom mange andre, og
risikoen for smitte ville ha økt. Nå vet jeg
at de som kommer tar hensyn til meg og
gjør de smittevernstiltakene jeg har satt i
gang, for de kjenner meg og vet hvor farlig
viruset kan være for meg.»
En ting er i hvert fall sikkert: Våre medlemmer er kreative og løsningsorienterte
når nye utfordringer dukker opp
MUSKELNYTT nr. 2 – 2020
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Forskning

Mekanisk pustehjelp
ved kronisk pustesvikt

KASTVOLLEN
REHABILITERINGSSENTER

Ny forskning viser at det enkle ikke alltid er det beste. Her forteller
overlege og forsker Sigurd Aarrestad hvorfor.

I

avhandlingen “Monitoring long-term
nocturnal non-invasive ventilation
for chronic hypercapnic respiratory
failure: What are the basic tools?”
viser Sigurd Aarrestad og medarbeidere
at nåværende metoder for å følge opp
pasienter behandlet med maske og respirator under søvn ikke er tilstrekkelig.

Sigurd Aarrestad er overlege ved
lungemedisinsk avdeling, Oslo
universitetssykehus og tilknyttet
Nasjonal kompetansetjeneste for
hjemmerespiratorbehandling. I sitt
forskningsprosjekt støttet av Foreningen for Muskelsyke undersøkte han hvordan de som behandles
med maskebasert pustestøtte best
skal følges opp.
Fredag 13.mars 2020 forsvarte
han sin avhandling for PHD ved
Universitetet i Oslo. Disputasen
var preget av Corona-situasjonen.
Opponentene deltok via video
konferanse og kun familie og et
fåtall medarbeidere kunne være
tilstede. Hele avhandlingen og artiklene den bygger på finner du her:
https://www.duo.uio.no/handle/
10852/74185
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Grundigere metode
–Vi fant at stigning av kulldioksid, sammenfall av øvre luftveier og utakt mellom
pustemaskin og pasient forekommer
hyppig, til tross for langvarig behandling.
Det kan svekke effekten av behandlingen,
gi symptomer på pustesvikt og i verste
fall føre til tidlig død. Studien viser at en
internasjonal anbefaling for å fange opp
disse problemene ikke er god nok, og
anbefaler derfor en grundigere metode.
Kronisk pustesvikt
Flere pasienter med muskelsykdommer,
alvorlig overvekt eller skjev og stiv brystkasse klarer ikke å puste tilstrekkelig selv,
og får derfor for lite luft i forhold til kroppens behov. Selv om lungene fungerer
normalt, kan det gi kronisk pustesvikt.
Kronisk pustesvikt kan behandles med
langtids mekanisk pustestøtte med respirator (pustemaskin) via maske (Figur
1). For de fleste vil behandling om natten
være tilstrekkelig.
Oppfølging av behandling
I Norge har spesialisthelsetjenesten ansvaret for oppfølging av denne behandlingen. Oppfølgingen skal fokusere både
på de overordnede mål med behandlingen, bruk og vedlikehold av teknisk
utstyr og på hvor effektiv behandlingen
er til å bedre pusten.

–I studien undersøkte vi ulike metoder
for å måle effekten av behandlingen,
særlig under søvn. Blant annet så vi på
transkutan CO2 måling, en metode for
påvisning av nivået av kulldioksid i blodet målt gjennom huden. Metoden viste
seg å være nøyaktig og stabil over tid, og
egner seg derfor til å kontrollere hvordan en puster gjennom hele natten. Med
denne metoden ble det påvist unormal
stigning av kulldioksid under søvn til
tross for at enklere tester var normale.
Transkutan CO2 måling bør derfor
rutinemessig brukes ved kontroll av pasienter som behandles med pustestøtte.
Vi så også på ulike metoder for å påvise
periodevise pustestopp. Periodevise
pustestopp kan redusere effekten av pustestøtte. Vi fant at pustestopp var vanlig,
oftest skyltes sammenfall av øvre luftveier
og at en sensor i pustemaskin nøyaktig
kunne påvise dette.
Veien videre
Funnene fra studien gir grunnlag for
endringer av rutinene for oppfølging av
pasienter som behandles med langtids
mekanisk pustestøtte. Alle bør evalueres
med tanke på periodevise pustestopp.
Transkutan Co2 måling bør tas i bruk
i større grad i Norge. En ulempe med
denne målingen er at målemetoden ofte
krever innleggelse. Ved lungemedisinsk
avdeling på Ullevål har vi nå et prosjekt
hvor vi tester muligheten for å gjøre slik
måling hjemme hos brukere.

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

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

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!

Smarte Ting
Tekst: TORE GRÆSDAL

Nytt & Nyttig

Kreativ bruk
av nettvideo

Hele samfunnet har sittet mye hjemme den siste tiden, og mange kjenner på litt
frustrasjon og ensomhet av å være alene eller tilbringe for mye tid med de samme
folka dag ut og dag inn.

Ikke én
lyd fra
kommunen
S

iden koronakrisen slo til har ikke
rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Herøy kommune blitt
involvert i noen saker.
Foto: Vestlandsnytt

V

i savner våre venner og
kollegaer. Alle de bittesmå
tingene som du tok så absolutt
for gitt. Støyen av bestikk i en
restaurant, latterbrølet til en fullsatt sal
på kinoen, vennene dine som grynter og
himler med øynene av den teite vitsen
din. Samvær er ikke noe å kimse av. Her
er tre måter å tilbringe tid sammen uten
å være i samme rom. Med andre ord en
kreativ bruk av nettmøte.
Samtitting på Netflix
Sett opp en videosamtale med en eller
flere venner via skype eller lignende.
Deretter setter dere alle på den samme
netflixfilmen samtidig. Da er det mulig
å snakke sammen underveis. Et tips er å
bruke en av tjenestene som sørger for at
filmen starter helt likt hos alle sammen
slik at dere ikke hører lyden fra en scene
for 10 sekunder siden via skype. Et
eksempel på en slik utvidelse er
www.netflixparty.com
Spis et måltid sammen
Ikke undervurder hvor koselig det er å
høre lyden av andres bestikk. Å sette opp
en videokonferanse gir assosiasjoner til
viktige mennesker i dress, men kan like
gjerne brukes som et vindu inn i andres
liv. Ikke tenk at du må si noe, men benytt
anledningen til å bare sitte rundt et bord
sammen og spise noe godt. Har du noe
å si så er det fint, men det er fint å slippe
også. Poenget er jo ikke å bli ferdig så fort
som mulig.

En berømt
person på
middag?
«J

eg ville valgt Franklin Delano Roosevelt, president i USA 1933-45. Til
tross for sitt handikap endret han landet
gjennom «New Deal». Han tok fellesskapets midler, brukte dem til alles beste og
fikk folket i arbeid og landet ut av depresjon. Deretter ledet han USA gjennom
en lang verdenskrig.» (Ingar Isaksen i
intervju med lokalavisen Fosna-Folket).
Foto: Colourbox

rundt omkring i verden. En livesending
er ikke et opptak fra i går eller i fjor. Det
skjer akkurat nå. Hva sier du til å titte ut
av vinduet på den internasjonale romstasjonen akkurat nå? Hva med
Geiranger fergekai? Venezia? Kanskje
Amsterdam? Klikk på knappen "direkte"
i venstremenyen på youtube, eller søk på
et sted der + livestream.

Foto: Colourbox

– Dette finner vi oss ikke i, sier Eilin
Reinaas, som er leder for rådet. Hun har
ikke hørt fra kommunen før hun selv tok
kontakt. Hun minner om at det ikke er
frivillig for kommunen om rådet skal involveres eller ikke. – Det er ikke blitt lagt
til rette for at vi kan få assistere i saksbehandlingen, slik vi har rett til etter loven,
sier hun til avisen Vestlandsnytt.
Ordfører Bjørn Prytz (Ap) beklager:
– Demokratiet har vært under press den
siste tiden. Dessverre har vi ikke greid
å gi enkelte råd og utvalg den politiske
medvirkningen som det er forventet at
de skal ha, sier han. Prytz er derimot ikke
enig i at kommunen har brutt loven ved å
ikke involvere rådet.

10 millioner
til koronainfo
R
egjeringen legger ti millioner
kroner ekstra på bordet for å
styrke frivillige organisasjoners informasjonsarbeid om koronapandemien i innvandrerbefolkningen vår.
– Vi har fått flere tilbakemeldinger
på at informasjonen ikke når ut til
alle på en god nok måte, innrømmer
Kunnskaps- og integreringsminister
Guri Melby (V) i en pressemelding.

Kirkerampe
i Ålesund
straks klar
O
Dyrere tysk
feilparkering
Å

parkere ureglementert på handikapplass i Tyskland skal heretter svi
mer på pungen enn før. Botens størrelse
økes nemlig fra 35 til 55 euro, noe som
tilsvarer 620 norske kroner. Dette har
sammenheng med en generell økning
av prisen for alle typer trafikkforseelser
i Tyskland. Landet har til nå holdt seg
med svært lave bøter sammenliknet med
Norge og mange andre land.

m kort tid er den klar, den nye
rampa som gjør hovedinngangen
til Ålesund kirke trinnfri. Dermed blir
det slutt på at rullestolbrukere må bruke
sideinngangen. Det er i tillegg bygget en
ny kirketrapp i stein ved siden av rampen. Det skal også anlegges ny adkomst
til kirkegården, som også er tilpasset
rullestolbrukere, melder Sunnmørsposten. Ålesund kirke er en langkirke i
stein fra 1909, og en av byens mest kjente
bygninger. Det har på forhånd vært mye
diskusjon om det skulle gis tillatelse til å
bygge rampa.
Foto: Wikipedia

Live-turist på youtube
Youtube har et veldig stort utvalg av
livesendinger om alt mulig rart. Noen
sender video av seg selv, mens andre
har satt opp live-kamera fra turiststeder
Foto: Colourbox
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Satser mot
utsatt
Paralympics
P

aralympics i Tokyo er utsatt til 2021.
Skytteren Kristbjørg Dale Bolstad
sier til Sunnmørsposten at hun er i sitt
livs form og hadde gledet seg til å delta.
Nå satser hun videre for å komme seg til
Japan om et år i stedet. – Jeg ser at jeg har
hevet nivået mitt i alle grener jeg er med
i. Det er kjempemoro. Da føler jeg at jeg
ikke kan slutte nå, sier skytteren fra Sykkylven. Kristbjørg Dale Bolstad fyller 60
år om ikke lenge, og vurderte å legge opp
dersom hun ikke hadde klart å kvalifisere
seg til Paralympics i år.

Kommune
trosser
protester
H

øyre og Kristelig Folkeparti ville
utsette planene om det nye avlastningstilbudet for barn og unge med
funksjonsnedsettelser på Furutun, men er
blitt nedstemt i formannskapet i Fredrikstad kommune. Dermed går saken
til endelig avgjørelse i bystyret. Det nye
avlastningstilbudet har 39 rom, og både
Handikappede Barns Foreldreforening,
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
og kommunens eget råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne protesterer.
De mener det nye tilbudet i praksis blir
en ren institusjon.
– Det er blitt klart for oss den siste tiden
at vi åpenbart ikke i tilstrekkelig grad har
hatt berørte parter med i samtaler om
hvordan dette skal bli, sier Høyres Truld
Velgaard i formannskapet. Politikere fra
flere andre partier mener derimot at saken er godt nok belyst og at alle har hatt
mulighet til å uttale seg. Flere argumenterer også for at den samlede avlastningen
på Furutun er en god løsning.

Foto: smp.no

Bedre likestilling uten
67-årsgrensen

E

t viktig skritt for å synliggjøre BPA
som et likestillingsverktøy. Det mener
generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm
i Uloba – Independent Living Norge
– om lovforslaget som regjeringen har
sendt til Stortinget. Forslaget dreier seg
om å fjerne regelen som gjør at du mister
retten til brukerstyrt personlig assistanse
når du fyller 67 år. – Vi skal ikke diskriminere noen på grunn av alder, konstaterer Melstrøm. Samtidig skulle hun ønske
at det også
blir mulig
å få innvilget retten
til BPA
etter fylte
67 år.
Foto: uloba.no
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Foto: Wikipedia

n passasjer ble påført livstruende skade da en rullestol veltet under kjøring
med en minibuss. Nå er sjåføren tiltalt for
brudd på veitrafikkloven, skriver avisen
Fremover. Ifølge tiltalen har ikke sjåføren forsikret seg om at rullestolen var
tilstrekkelig sikret før kjøreturen startet.
Ulykken skjedde under en utflukt fra
eldreinstitusjonen Ellas Minne i Bjerkvik
i Narvik kommune i Nordland. Fremover
skriver at passasjeren i rullestol senere
døde på sykehuset i Narvik.

Stjal barne- Sykmeldt for
hjelpemidler å ivareta
omsorg
E
L
n liten elektrisk bil og en trehjulssykkel med ledsagerstang ble stjålet
fra Nav Hjelpemiddelsentral Vestfold
og Telemark i Sandefjord natt til lørdag.
Hjelpemidlene sto på en rampe utenfor
sentralen da de ble stjålet. Og det er ikke
første gang noe slikt skjer. – Det har
hendt tidligere at det har vært funnet
hensatte hjelpemidler som har vært stjålet og brukt av noen, sier Roger
Aaser ved politiets operasjonssentral til Sandefjords Blad.

Birgit Skarstein

Neste års
paraskihelter
F
ølgende paraskiløpere er tatt ut til
landslaget i paralangrenn elite neste
sesong, ifølge Norges Skiforbund:

Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag
Birgit Skarstein, Frol IL
Trygve Toskedal Larsen, IL Trysilgutten
Thomas Karbøl Oxaal, Sauda IL

Foto: Geir A. Carlsson

Tiltalt etter
rullestolulykke
E

Birgit Skarstein er tatt ut, men har
foreløpig ikke signert med Skiforbundet
for kommende sesong fordi hun skal
prioritere satsing på roing til Paralympics
i Tokyo, som er koronautsatt til 2021.
Vilde Nilsen vant verdenscupen
sammenlagt i sin klasse forrige sesong.

Foto: Colourbox

Hva kan
du få til her
hos oss?
«E

t hull i CV’en din er også en
livserfaring. En rullestol er en
måte å komme seg fram på. Spørsmålet
må være: Hva kan du få til her hos oss?
Arbeidsgivere som leter etter feil og mangler hos folk, kommer til å finne det. Det
er nemlig noe med de fleste av oss.»
(Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe
Isaksen (H) i et innlegg i Dagbladet).

Foto: Privat

Kilde samtlige artikler:
Handikapnytt

Foto: jollyroom.no

Utsatte/avlyste arrangementer
T

radisjonsrike Ridderuka og Ridderrennet som skulle gått av stabelen på
Beitostølen 22.-29. mars, ble avlyst. Det
var påmeldt over 400 deltakere fra 14.
nasjoner. Arrangementet ville vært det
57. i rekken.
Independent Living-festivalen, som
skulle gått av stabelen i Oslo 5.-6. juni, er
også avlyst. Arrangøren Uloba opplyser
at de jobber med å finne alternative måter
å arrangere festivalen på.
En lang rekke regionale hjelpemiddelmesser, som skulle vært arrangert i vår, er
utsatt på ubestemt tid.
Foto: Ridderrennet

Trygve Toskedal Larsen

ederen Håvard Ravn Ottesen i Norsk
Forbund for Utviklingshemmede
(NFU) i Trondheim kjenner til flere foreldre som har måttet sykmelde seg for å
ivareta omsorgen for egne, voksne barn. I
et intervju med avisen Nidaros retter han
sterk kritikk mot Trondheim kommune
for å ha sviktet de mellom 500 og 600
innbyggerne med utviklingshemning under koronakrisen. Dagtilbud på videregående skole er stengt ned. Dermed har
mange blitt sittende hjemme uten noe
tilbud. Det har ifølge Ottesen ført til at
mange er ensomme og engstelige. Kommunalsjef Anders Stenvig avviser overfor
Nidaros at det er manglende tilbud til
utviklingshemmede i Trondheim kommune.

Foto: regjeringen.no/Marte Garmann

Foto: Colourbox

Korona ga
universell
utforming

Foto: Knarvik Industri og Miljø

D

a koronakrisen brøt ut, måtte gjenbruksbutikken til Knarvik Industri
og Miljø i Vestland stenge midlertidig.
Pausen brukte de til å gjøre lokalene
mer tilgjengelige. – Vi hadde planlagt
å få på plass universell utforming, uten
å ha satt noen dato. Da vi begynte med
dette under stengningen, tok vi like godt
resten også, sier avdelingsleder Gunnlaug
Bastesen Dale til avisen Nordhordland. I
den nyrestaurerte gjenbruksbutikken skal
det være mye lettere å komme inn med
rullestol.
MUSKELNYTT nr. 2 – 2020
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Foreningsinfo
FFM omfatter følgende
nevromuskulære
sykdommer:
Muskeldystrofier
Duchenne-type, Becker-type, Limb-girdle
(scapulopeoneal og scapulohumeral),
facioscapulo-humeral-type, congenitt
muskeldystrofi, ocular muskeldystrofi,
distal muskeldystrofi, Emery-Dreifuss
muskeldystrofi og en rekke sjeldnere
tilstander.
Congenitte myopatier
Omfatter ca. 30 forskjellige og meget
sjeldne sykdommer, bl.a. central core
disease, nemalin myopati, mitochondrial
myopati, myotubular myopati.
Myotonier
Myotonia congenita (recessive og
dominante typer), paramyotonia,
dystrofia myotonica (Steinerts disease).
Spinale muskelatrofier
Congenitt hypotonia. Amyotrofisk
lateral sclerose (ALS). De spinale
muskelatrofiene (SMA) type 1, 2 og 3.
Sykdommer ved overgangen
nerve-muskel
Myasthenia gravis, LEMS
(Lambert-Eaton Myasthenic Syndrom)
Inflammatoriske myopatier
Polymyositis, dermatomyositis, m.fl.

Foreningsinfo

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

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

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

Gaver til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer
Like kjærkomment er
gaver til Forskningsfondet.
Gavene innbetales til konto
1600.47.91197.

MUSKELNYTT nr. 2 – 2020

Medlemskategorier (2020):
• Hovedmedlem kr 350,• Studenter/institusjonsbeboere halv pris
• Husstandsmedlem (på samme
adresse) kr 50,• Støttemedlem kr 375,• Abonnement kr 400,-

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

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

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

Foto: Colourbox

Likepersonsutvalget

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

Vil du snakke med en likeperson? En likeperson er en mann eller kvinne, men først og
fremst et medmenneske som har gjennomlevd samme situasjoner som du selv er oppe i
eller lett kan komme opp i.

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

Likepersonsleder:
Ian Melsom

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

Gi en gave!

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

Ta kontakt med kontoret for nærmere informasjon eller innmelding.

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

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

Sentralstyret

FFMUs representant:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
E-post:
ingebjorg.vogt@ffm.no
Styremedlem:
Sivert Chr. Haaland
Tlf.: 907 47 900
E-post: sivert.haaland@ffm.no
Styremedlem:
Gustav Granheim
Tlf.: 906 57 201
E-post:
gustav.granheim@ffm.no
Varamedlem:
Jon Magnus Dahl
Tlf.: 906 86 696
E-post: jon.m.dahl@ffm.no
Varamedlem:
Morten Tangre
Tlf.: 993 73 904
E-post: morten.tangre@ffm.no
Varamedlem:
Helge Askildsen
Tlf.: 911 35 788
E-post: helge.askildsen@ffm.no

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

Medlem:
Mette Nonseth

Medlem:
Tore Ødegård

Kontrollkomité – Kontaktinfo: kontroll@ffm.no
Leder: Asbjørn Gausdal

1. medlem: Aud Jorun Løvehaug

2. medlem: Viggo Gangstad

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom
Leder:
Malin Fredrikke Pedersen
Tlf.: 918 35 845
E-post:
malin.pedersen@ffm.no

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

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

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

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

Varamedlem:
Ada Karete Ringstad
E-post:
ada.k.ringstad@ffm.no
Valgkomiteen:

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

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

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

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

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

FFM i Nordland
Inger Helene Sydnes
Leitetunet 4 H, leil. 408
8009 Bodø
Tlf.: 958 07 078
E-post: inger.sydnes@ffm.no

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

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

FFM Vestland
Ingeleiv Haugen
Stadionveien 19A
5162 Laksevåg
Tlf.: 901 67 626
E-post: vestland@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
Silje Brattsti
Ryllikvegen 43,
9102 Kvaløysletta
Tlf.: 920 89 327
E-post:
silje.brattsti@ffm.no
FFM i Trøndelag
Guro Skjetne
Gamle Kongevei 20A
7604 Levanger
Tlf.: 992 47 796
E-post: ffmtrondelag@ffm.no
FFM i Østfold
Herman Holthe
Industriveien 18
1614 Fredrikstad
Tlf.: 457 69 936
E-post:
herman.holthe@ffm.no
FFM i Rogaland
Helge Askildsen
Skibmannsvegen 49
4056 Tananger
Tlf.: 911 35 788
E-post: helge.askildsen@ffm.no
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REHABILITERINGSTILBUD FOR MUSKELSYKE
GRUPPEOPPHOLD FOR MUSKELSYKE
Målgruppen er for de over 18 år som er motivert til å bidra til egen
rehabilitering.
Rehabiliteringsoppholdet varer i 3 uker. Det legges opp til trening som hver
enkelt klarer ut fra sine egne forutsetninger.
Man gjennomfører funksjonsvurdering og fastsettelse av mål og tiltak.
Tverrfaglig team - i samarbeid med den enkelte pasient - setter opp en
individuell rehabiliteringsplan. Utgangspunktet er pasientens egendefinerte
mål for å få et individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
Målsetningen er:
• Mestring og å bedre/vedlikeholde funksjonen eller forsinke progresjonen.
• Mestring av egen sykdom.
• Kartlegge og evt. bidra til bedre oppfølging av hjemmesituasjon.
• Innlæring av egentreningsprogram.
• Økt deltagelse i aktiviteter og sosialt, og eventuelt arbeid.

REHABILITERING BARN OG UNGDOM
Målgruppen er barn og ungdom (4-18 år) med behov for habilitering /
rehabilitering.
Rehabiliteringsoppholdet varer i 2 + 2 uker, over en periode på 3-6 måneder.
Et tverrfaglig team - i samarbeid med det enkelte barn - setter opp en individuell rehabiliteringsplan. Utgangspunktet er barnets egendefinerte mål for et
individuelt tilpasset, tverrfaglig rehabiliteringsprogram.
Mål:
• Forbedre eller vedlikeholde funksjon, herunder ADLfunksjon, gangfunksjon,
balanse, finmotorisk funksjon, koordinasjon, kommunikasjon og sosial
stimulering.
• Gi mestringsopplevelser i forhold til fysisk aktivitet.
• Stimulere til økt mestring i hverdagen.
• Mestring av egen sykdom.
Ledsager er påkrevd for pasienter barn og ungdom, og vil dele rom med
pasienten under oppholdet.
Det tilrettelegges for skoleundervisning.

HENVISNING TIL OPPHOLD
Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til tilbudet. Søknaden
sendes til vurderingsenhetet ved din lokale helseregion.

INFORMASJON PÅ NETTSIDEN
Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon,
se nettsiden: www.kurbadet.no

