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Nytt styre og nye digitale tilbud

I fjorårets siste utgave av Muskelnytt varslet jeg at «Vi går tøffe tider i møte». Om 
jeg bare hadde visst! Jeg tenkte på foreningens sårbare økonomi, men få måneder 
etterpå var koronapandemien over oss med helt andre utfordringer.

Hvordan i all verden skulle vi nå ut til medlemmene våre da kurs og møtevirksomhet 
måtte avlyses og god informasjon rettet mot våre diagnosegrupper var mangelvare? 
Nevromuskulære sykdommer var ikke nevnt med ett ord i FHIs liste over risikogrup-
per. Vi jobbet på spreng sentralt for å få svar på spørsmål, skaffe informasjon og å gjøre 
FHI oppmerksom på hvilke komplikasjoner og følgetilstander som følger med våre 
diagnoser.

Lenge før myndighetene stengte ned samfunnet hadde de fleste muskelsyke i likhet 
med mange andre i risikogruppen, valgt å gå i frivillig isolasjon. Hva gjør en foren-
ing som vår i en slik situasjon? Noe av det viktigste vi tilbyr er møteplasser der vi kan 
dele erfaringer, lære noe nytt, få svar på spørsmål eller bare slappe av med en kaffe. 
Digital kommunikasjon ble løsningen. Ikke noe nytt for den yngre garden blant oss 
muskelsyke, men en høy terskel for en del velvoksne. Jeg er imponert over innsatsen til 
kontoret og Likepersonsutvalget (LPU), og enda mer imponert over hvordan dere ute 
i lokalforening- ene har brettet opp ermene og tatt i bruk digitale muligheter, selv om 
det har vært en bratt læringskurve.

Vårt aller første digitale landsmøte gikk over all forventning. Teknikken fungerte, og de-
legatene opptrådte helproft som om digitale møter var noe de hadde gjort hele livet! Vi 
har fått et nytt sentralstyre med mange nye medlemmer: Ivar Aleksander Hagen er ny 
nestleder, Ole Hagen ny økonomiansvarlig, Ada Karete Ringstad ny studieleder, Tonje 
Larsen kommer inn som ny FFMU- representant i tillegg til Malin Pedersen, og vi får to 
nye vararepresentanter, Gabriel Wilhelmsen Hoff og Elin Camilla Nilsen. Jeg fortsetter 
et år til som leder, Ian Melsom fortsetter på vegne av LPU, Gustav Granheim er styre-
medlem, Ingeleiv Haugen er interessepolitisk talsperson, og Jon Magnus Dahl er 1. vara.

I løpet av høsten vil styret jobbe med oppfølging av landsmøtevedtak, informasjons-
virksomhet og tiltak for å skaffe nye inntekter og prosjekter. Det er allerede laget 
digitale kurspakker, det vil vi fortsette med, og LPU har planlagt et spennende like-
personskurs over flere kvelder.

Det er ikke godt å si når vi kan komme i gang med fysiske kurs og medlemstreff. Det er 
avhengig av om viruset holdes i sjakk eller om vi får alvorlig oppblomstring i takt med 
gjenåpning av samfunnet.

Imens, ta vare på dere selv inntil vi treffes igjen!

Patricia Ann Melsom
Leder FFM
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Landsmøte 2020 

Æresmedlem Egil
Det er så bra at Egil Hope, FFM i Vestland,  
vår engasjerte og positive styremedlem/økonomi-
ansvarlege, vart tildelt æresmedlemskap i FFM på 
landsmøtet i juni! 

TEkST:  INGELEIV HAUGEN, 
 LEIAR I FFM VESTLAND   
FoTo:   PRIVAT

Egil Hope har jobba på grasrota i 
mange år. Diplomet og ei vakker 
blomehelsing vart overrakt av 
underteikna på ei enkel mar-

kering med middag på Wesselstuen i 
Bergen 4. juli. 

Tar vare på økonomien
Egil Hope har vore med i styret i FFM i 
Hordaland og Sogn og Fjordane, no FFM 
i Vestland, i 15-20 år. Han jobba som 
regnskapssjef i eit stort Bergensrederi 
fram til han førtidspensjonerte seg. Øko-
nomien i FFM i Vestland er såleis i svært 
så trygge hender med Egil som styremed-
lem/ økonomiansvarleg. NHF Bergen nyt 
også godt av denne kompetansen. 

Organiserer det meste
Kreativiteten til Egil har gjeve seg utslag 
i mange ulike likemannsaktivitetar for 
medlemmene, alt frå busstur med ulike 
aktivitetar til Stavanger/Kongeparken, 
andre bussturar i Hordaland og Sogn og 
Fjordane også med Freedom Ekspress, 
bowling, bading, Sjøsportsenteret, diverse 
medlemssamlingar på hotell, med vidare. 
Egil organiserer det meste. Medlemmene 
har eit nært forhold til Egil. Han er alltid 
positiv, og svært lett å samarbeida med 
for leiar og styre. 

Travel organisasjonssjel
Egil representerer elles FFO i Område-
utvalget på hjelpemiddelsentralen, og 

er medlem for FFO i Kommunalt råd 
for personar med funksjonsnedsettelse i 
Bergen. 

Egen nettside for Bergen
Privat reiser Egil mykje rundt og opp-
søkjer ulike turistmål og kulturbygg, 
fotograferer og deler dette med dei som 

er interesserte, og legg no dette også ut på 
Facebook. Egil har elles etablert ei nett-
side www.bergenforalle.no, med blant 
anna gode tips for tilrettelagde aktivitetar 
i og rundt Bergen, og i Vestland. Så går 
ferien eller turen hit, les dykk opp der på 
tilrettelagte aktivitetar! 

TEkST:  IAN M. MELSOM, LEDER  
 LIKEPERSONSUTVALGET 
FoTo:   PRIVAT og cOLOURBOx

Andre ord som er skumle er 
«Medarbeidersamtale» og «Jeg 
er fra myndighetene» og «Jeg er 
her for å hjelpe». Jeg kan love 

deg at dette er ikke en skummel samtale. 

DET ER BARE slik at etter en noe an-
nerledes sommer, og et halvår som ikke 
ble som vi ønsket, må vi tenke nytt, og 
se litt på planene vi la sammen. Jeg vet 
jeg lovet deg et flott seminar på hotell 
med god mat og morsomme kurs, men 
jeg vet ærlig talt ikke hvordan jeg skal 
gi deg det nå. Slik tiden er nå, er det jo 
ikke helt trygt å samles på hotell. Da blir 
det vanskeligere. Du gjør jo så mye, og 
er viktig for oss. Alle dere likepersoner 
fortjener faglig påfyll, og vi trenger nye 
likepersoner.

JEG HAR SNAKKA mye med folka våre, 
du vet, resten av utvalget, han Tollef på 
kontoret og lederen i foreninga. Vi lover 
å gjøre vårt beste for å få til et opplegg 
til erstatning. Æresord! Det kan hende 
vi må ta samlingen over nett. For å gjøre 
det best mulig for alle, tenker vi å samles 
digitalt en kveld i uka noen uker. Jeg kan 
bare si at vi jobber hardt med å få på plass 
noe du vil bli fornøyd med, selv om det 
ikke ble hva vi lovet. Vi endrer ikke på alt 
da. Noe er som før, så ikke få helt panikk. 
Vi er de samme fire i utvalget (Mette, 
Marit, Tore og Ian), og vi har fortsatt med 
oss Tollef på kontoret. Det siste er bra, jeg 
vet jo hvor godt du liker Tollef.

DET ENESTE VI ØNSKER i retur er disse 
likepersonsrapportene vi maser så evin-
nelig mye om. Vi har gjort mye for å få 
dem enklere. Nå kan de også fylles ut på 
nett! Det er jo flott, er det ikke? Ja, jeg 
vet det var dumt at vi måtte stramme inn 
og si at vi ikke kunne godta ting utenfor 

Norge lenger, men vi fikk bare ikke lov. 
Vi ga oss ikke uten kamp, men til slutt 
fikk vi et så klart nei at det var lite vi 
kunne gjøre.

JEG BLIR SÅ GLAD når jeg ser alt dere 
likepersoner får til på tross av begrens-
ningene på grunn av smittevern. Det gir 
i hvert fall meg håp og positivitet. Det vi-
ser meg at vi har en misjon og verdi som 
forening selv om vi ikke kan møtes fysisk 
som følge av situasjonen vi er i. Jeg vet du 
har masse gode ideer, så fortsett den gode 
jobben. Husk at selv små enkle ting har 
en stor verdi. For en som er isolert er for 
eksempel en telefonsamtale et kjærkom-
ment avbrekk. 

VI HAR JOBBA HARDT vi også! Like-
personsutvalget med flere har laget en 
kjempebra samling med gode kurs og 
opplæringsfoiler. De er spesiallaga for di-
gitale aktiviteter! Vi har også fått beskjed 
fra myndighetene om at digitale aktivi-
teter skal telle på lik linje med fysiske så 
lenge situasjonen er som den er. Alt vi 
trenger å gjøre er å skrive at aktiviteten er 
en erstatning for et fysisk tilbud. 

JEG GLEDER MEG TIL å se alt dere fin-
ner på for å skape kontakt og være gode 
likepersoner. 

Likepersonsleder’n

Kjære Likeperson 
«Vi må snakke sammen». Ja, jeg vet, det er skumle 
ord. Det er få sammensetninger av ord som er så 
skumle som «Vi må snakke sammen». 

Om Likepersonsaktiviteter  
skriver Bufetat:

§ 7 Likepersonsaktiviteter:” 
Med likepersonskurs menes en 
tidsavgrenset aktivitet med pedago-
gisk  innhold. Det gis poeng per dag 
kurset gjennom-føres, jf. § 11. en 
kursdag må ha en varighet på minst 
2 ganger 45 minutter med mini-
mum 5 deltakere inklusive kurs- 
leder. Med samtalegruppe og aktivi-
tetsgruppe menes en tidsavgrenset 
og tema-basert samling ledet av en 
likeperson. Det gis poeng pr. dag 
samtalegruppen møtes og aktivitet- 
en gjennomføres."

Likepersonsstoff
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Landsmøte 2020 Landsmøte 2020 

Sentralstyret 2020-21:

Leder: Patricia A. Melsom oslo og Akershus
Nestleder: Ivar Aleksander Hagen oslo og Akershus
Økonomiansvarlig:  ole Hagen Østfold
Studieleder Ada k. Ringstad Østfold
Interessepol.talspers: Ingeleiv Haugen Vestland
Styremedlem: Gustav Granheim Innlandet
Likepersonsleder: Ian Melsom Trøndelag
FFMU: Ingebjørg L. Vogt FFMU
Første varamedlem: Jon Magnus Dahl Agder
Andre varamedlem: Gabriel Wilhelmsen Hoff oslo og Akershus
Tredje varamedlem: Elin Camilla Nilsen Telemark

Den nye redaksjonskomiteen for Muskelnytt

Leder: Elisabeth Lillegrend oslo og Akershus
1. medlem: Guro Skjetne Trøndelag
2. medlem: Louise klemm oslo og Akershus
3. medlem: Johnny G. Johansen oslo og Akershus

20. juni 2020 holdt FFMs sitt aller første digitale 
landsmøte. Årsaken var selvsagt at Koronaviruset 
satte en stopper for fysisk samling av større art  
i første halvår 2020.

FFMs første digitale  
landsmøte i havn

Hele 24 delegater var til stede 
hjemme i sine stuer digitalt. 
Altså hele 24 stemmeberetti-
gede i tillegg til observatører 

med og uten tale- og forslagsrett. Verken 
Nordland eller Vestfold var representert 
på landsmøtet, og Martin Gustavsen 
gjorde en utmerket jobb som møteleder. 
Ian Melsom og Tollef Ladehaug dro det 
hele digitalt i havn på en beundringsver-
dig måte.

Restriktiv økonomisk politikk
FFMs leder Patricia A. Melsom gikk 
gjennom Årsrapporten for 2019. Den 
omhandlet det landsomfattende interes-
sepolitiske arbeidet, likepersonsaktivi-
teter og arrangementer, og viste enda et 
tilfredsstillende år med positiv aktivitet, 
til tross for endringer i inntektsgrunnla-
get og avslag på flere prosjektsøknader. 
FFM førte en svært restriktiv økonomisk 
politikk i 2019, og gjennomførte tiltak for 
å redusere utgiftsnivået, som for eksem-
pel å avlyse arrangement og å redusere 
honorar for sentrale tillitsverv. Kontorut-
gifter er halvert ved å redusere og bygge 
om arealet. Også i neste periode vil det 
bli gjort tiltak for å sikre inntektsgrunnla-
get og tilgangen til frie midler for å styrke 
organisasjonen. Årsrapporten for 2019 
ble vedtatt av Landsmøtet.

Regnskap og kontroll godkjent
Årsregnskapet for 2019 ble lagt fram 
av økonomiansvarlig Øistein Slinning i 
Sentralstyret. Årsregnskapet ble godkjent, 

før kontrollkomiteen la fram sin kontroll-
komitérapport, som også ble godkjent. Så 
var det Tone Torps tur til å orientere om 
tilstanden i Forskningsfondet, og hennes 
informasjon ble tatt til orientering.

Enige om kursen de neste årene
Neste sak på programmet handlet om å 
se framover. Hva skal FFM arbeide med 
på vegne av medlemmene i årene som 
kommer? Leder Patricia A. Melsom la 
fram Handlingsplan 2020-21 og Prinsipp- 
program 2020-25. Begge ble enstem-
mig vedtatt, og her viste landsmøtet full 
tillit ved å gi Sentralstyret fullmakt til å 
vurdere hvilke tiltak som det er mulig og 
ønskelig å gjennomføre de neste årene. 
Er du interessert i de omfattende de to 
dokumentene som ble vedtatt, finner du 
dem på nettsiden til FFM. 

Diagnoseprosjektet vurderes i 2021
Det var fire innkomne forslag til lands-
møtet. En vedtektsendring når det gjaldt 
valg av komiteer til Aktive uker, som var 
sendt inn av Annie Aune, ble utsatt til 
landsmøte i 2021. En annen vedtektsend-
ring av redaksjonell karakter, sendt inn 
av Patricia A. Melsom, ble vedtatt som 
foreslått. Et tredje forslag handlet om rap-
porten for Diagnoseprosjektet og hvilke 
anbefalinger den skulle inneholde. Reali-
tetsbehandling av rapporten ble utsatt til 
landsmøtet neste år, og Sentralstyret fikk 
i tillegg fullmakt til å vurdere hvilke tiltak 
og forslag som kan gjennomføres innen 
rammene for Handlingsplan 2020-21. 

Færre utgivelser av Muskelnytt?
Det fjerde innkomne forslaget handlet 
om rapporten fra arbeidsgruppen om 
Muskelnytt, PR og informasjon. Leder 
Patricia A. Melsom sto bak forslaget. 
Rapporten ble tatt til etterretning, og 
endelig utredning og strategi for infor-
masjonsarbeid legges så fram for lands-
møtet i 2021. Sentralstyret fikk fullmakt 
til å iverksette nødvendige tiltak for 
å berge FFM gjennom de kommende 
måneder. Det kan bety omdisponering av 
midler, omprioritering og om nødvendig 
et midlertidig kutt i antall papirutgivelser 
av Muskelnytt dersom dette er nødven-
dig for å sikre og finansiere utviklingen 
av FFMs nettsider og tilstedeværelse på 
sosiale plattformer, samt opplæring av 
medlemmer og tillitsvalgte.

Budsjett 2020 og Valg som foreslått
Budsjettet ble lagt fram av Øistein Slin-
ning, og landsmøtet vedtok forslaget 
til årsbudsjett 2020. Sentralstyret fikk 
fullmakt til å innarbeide eventuelle end-
ringer som følge av uforutsette regelend-
ringer eller andre forhold som foreningen 
ikke selv kan styre. Siste sak på agendaen 
var Valg, og valgkomiteens innstilling ble 
vedtatt uten endringer. Det vises her til 
oppsett av det nye styret et annet sted på 
siden, og de andre resultatene av valget 
finner du på nettsiden til FFM. Årsmøtet 
ble avsluttet med noen velvalgte ord av 
Patricia A. Melsom, som fortsetter som 
leder i neste periode.

@@@

Patricia Melsom  
fortsetter som  
FFMs leder i  
neste periodeTEkST:  BERNT ROALD NILSEN 

FoTo:   PRIVAT og cOLOURBOx
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Landsmøte på
Google Meet
Det var dessverre ingen tvil om at koronasmitten 
ikke ville tillate FFM å holde noe fysisk landsmøte  
i år, og vi ble raskt enige om å erstatte det med en 
digital løsning.

Det hele var litt skremmende. 
Ikke det at ikke Ian og jeg har 
vært vant med digitale møter. 
Langt ifra, men et landsmøte 

for FFM er tross alt betraktelig større, og 
stiller helt andre krav til nøyaktighet og 
etterprøvbarhet. 

Research på ulike tjenester
Dessuten ville det ikke være nok at vi fant 
en løsning vi selv mente var god nok. Det 
var jo ikke til å stikke under en stol at en 
god del av våre tillitsvalgte ikke er helt 
komfortable med all denne nye tekno-
logien. Ikke hadde vi masse penger til å 
kjøpe dyre tjenester for, heller. Vi begynte 
med å undersøke hvilke tjenester som 
fantes, og hvilke tjenester andre organi-
sasjoner hadde brukt. Til slutt endte vi 

opp med å kjøre selve videokonferansen 
gjennom Google Meet. 

Google Meet og Mentimeter
Google Meet koster oss ikke penger, 
og likepersonsutvalget hadde allerede 
sendt ut kurspakker til fylkene i hvor-
dan løsningen kunne brukes. Nettopp 
derfor håpet vi at flest mulig hadde sett 
på løsningen fra før. I det minste fan-
tes det et egenprodusert kurs de usikre 
kunne bruke. Til avstemming fant Ian en 
rimelig tjeneste som heter Mentimeter. 
Mentimeter sørget for at avstemningene 
var anonyme, og dokumenterte antall 
stemmer for hvert valgalternativ.

Prøvelandsmøte kvelden før
Vi var selvfølgelig litt engstelige for at 
noen deltakere skulle få tekniske proble-
mer, så vi gjennomførte et prøvelands-
møte kvelden før selve landsmøtet. Ian og 
jeg rigget til alt det tekniske for møtet på 
kontoret på Nesbru. Vi lagde et trekant-
oppsett for tre pc-er med ekstra skjermer 
og felles mikrofon og høyttaler. Da kunne 
vi hele tiden ha en skjerm hver til video-
konferansen og en skjerm til arbeids-
dokumenter og kontakt med deltakere 
som trengte hjelp. I tillegg satte vi opp en 
stor skjerm i enden av rommet, som hele 
tiden viste statusen på Mentimeter. 

Sjekket alle digitale funksjoner
På prøvelandsmøtet fredag, sjekket vi at 
deltakerne klarte å logge seg på Meet, at 
de klarte å bruke chat-funksjonene, så de 
ville være i stand til å be om ordet, og at 

de klarte å logge på og stemme i Menti-
meter. Det gikk overraskende greit, og 
det lovet jo godt for selve landsmøtet.

Landsmøtet ble ledet fra Nesbru
Lørdag formiddag fikk vi selskap av vår 
innleide møteleder, Martin Gustavsen 
fra Frivillighet Norge. Det var veldig 
varmt på Nesbru, men ellers var vi rime-
lig trygge. Vi hadde hatt flere møter og 
gjennomganger i forkant, så vi var trygge 
på hverandre og det tekniske opplegget. 
Prøvelandsmøtet lovet jo også godt. Vi 
åpnet de digitale dørene en drøy time før 
møtestart, så alle kunne logge seg på og 
luke ut eventuelle småproblemer i god 
tid. 

Lyden av Patricia eneste problem
Så gikk også møtestarten som smurt. 
Det eneste problemet av betydning var at 
lyden til Patricia til tider var mindre god. 
Det var mindre praktisk da det var hun 
som presenterte årsrapporten. Vi prøvde 
noen endringer i kulissene, men løsning- 
en ble at vi på kontoret overtok delingen 
av sakspapirene slik at datamaskinen til 
Patricia fikk konsentrere seg om lyden 
hennes. Det fungerte fint. I tillegg hadde 
vi fått på plass en alternativ PC, men den 
trengte vi heldigvis ikke ta i bruk. 

Savnet folka, men jobben ble gjort
Derfra og ut gikk det egentlig veien. Da 
var det rett og slett landsmøte i FFM. 
Riktignok uten kosen med å treffe alle de 
fine folka, men det viktigste var at jobben 
ble gjort.

TEkST: TOLLEF LADEHAUG, FFM
FoTo:  PRIVAT og cOLOURBOx

” 
Dette gikk jo egentlig  

veien. Det var rett og slett  
et landsmøte i FFM.

Tollef Ladehaug
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Ny nestleder 

Ny nestleder i FFM:

En friskus uten for 
mye FFM-bagasje

–Jeg tror kanskje det kan være en fordel at jeg ser på 
foreningens virksomhet framover med friske øyne, 
sier Ivar Aleksander Hagen, FFMs nyvalgte nestleder.

Han kom for alvor med i FFM 
i Oslo og Akershus for et par 
år siden, men ble diagnos-
tisert med muskelsykdom i 

tenårene. Tor Egil Roheim, som er leder 
i samme fylkesforening, fikk overtalt han 
til å stille som nestleder i FFM sentralt, 
og nå ser han fram til å bruke noen timer 
i uka til beste for medlemmene i FFM. 
Som han selv sier: «Kanskje det er en for-
del å ikke ha for mye intern bagasje med 
seg inn i styrejobben for FFM.»

Solid styreerfaring
Ivar har styreerfaring fra flere organisa-
sjoner, han har blant annet sittet i styret 
for et sameie. Han er 44 år, fra Bærum, 
har kone fra Nittedal og er bosatt i 
Vestby. Og så er han pappa til to gutter 
på tre og seks år. Han jobber til daglig i 
et IT-firma som heter TietoEVRY. Nå ser 
han fram til å gjøre FFM mer synlig.

Må bli mer synlige
–Blir vi mer synlige, vil vi også tiltrekke 
oss mer engasjerte medlemmer, noe som 
igjen vil gi foreningen en økonomisk 
boost. Vi har riktignok vært i korona-
limbo i flere måneder nå, men jeg har tro 
på at vi skal få flere med på arrangemen-
ter ved å synes bedre på sosiale medier 
og på vår egen nettside i tillegg til medier 
generelt. Medlemmene våre skal virkelig 
føle at det er et poeng å være med i foren-
ingen vår, sier en engasjert nestleder.

Samhold er viktig
–Samhold er viktig. Sammen er vi sterk-  
ere, og dermed blir vi også hørt på en  

annen måte. For oss med sjeldne diag-
noser er dette samholdet ekstra viktig. 
Derfor må vi møtes jevnlig, og ha mer 
kontakt på tvers av diagnoser og fylker. 
Fylkeslagene gjør mye bra, derfor er det 
viktig å ha god kontakt på tvers, det vil 
styrke foreningen totalt sett, sier Hagen. 

Utnytte det digitale
Med sin yrkesbakgrunn er han selvsagt 
opptatt av at FFM må utnytte de mulig-
hetene som er i digitale hjelpemidler, og 
han har stor tro på digitale tiltak som for 
eksempel Digital kaffekopp i FFM i Øst-
fold. Han ser for seg et stort potensial når 
det gjelder å bruke nettet til gode, felles 
opplevelser i form av for eksempel 
faglige foredrag, brukerhistorier og 
diskusjonsfora. Det er selvfølgelig også 
viktig å møtes fysisk. Å søke midler til 
både fysiske og digitale arrangement bør 
være en prioritert administrativ oppgave 
framover, ifølge Hagen.

En helstøpt trommis
Ivar Aleksander Hagen gleder seg til å slå 
et slag for FFM i perioden som kommer. 
Og at han kan slå er det ingen tvil om. 
Han er en ekte trommis. Han har vært 
engasjert i musikk helt fra han var en 
neve stor, har spilt trommer i både korps 
og brassband og janitsjarorkestre. Det har 
han tenkt å fortsette med, men akkurat 
nå brenner han for at du som leser dette 
skal bli med og skape et enda bedre sam-
hold i FFM i årene som kommer. 

TEkST:  BERNT ROALD NILSEN
FoTo:   PRIVAT  

ole Hagen:

Lag sosiale
møteplasser! 

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 ole Hagen fra Fredrikstad slippe til.

Min Mening

–Å treffe andre i samme situasjon er viktig. Det  
sosiale, der vi utveksler erfaringer og diskuterer for-
eningens politiske interesser, må vi aldri gi slipp på. 

Ole Hagen snakker av erfa-
ring. Han er pårørende til 
muskelsyke Maria, og bor 
i Fredrikstad. Sammen har 

de to barn og hund og katt. Ole er lærer 
i spesialpedagogikk, jobber ute i felten, 
som han selv sier det, og nå er han valgt 
inn i Sentralstyret til FFM som økonomi-
ansvarlig.

En høyst uoriginal del
–Jeg har vært med i FFM i Østfold i 
mange år, og det gleder meg å se at 
fylkesforeningen er aktiv og nyskapende 
i sitt arbeid. For femten år siden var jeg 
med i Sentralstyret, da var jeg også øko-
nomiansvarlig. Jeg er utdannet revisor og 
har jobbet med revisjon i fjorten år, men 
føler meg likevel som en uoriginal del, el-
ler som en grisekokk, fordi jeg har jobbet 
med så mye forskjellig, sier Ole med et 
bredt smil.

Treff skaper trygghet
–Da jeg traff Maria for 28 år siden, visste 
jeg ingenting om muskelsykdommer, 
hadde ikke opplevd disse sjeldne syk-
dommene. Jeg var helt grønn. Da var det 
viktig å få treffe andre i samme situasjon 
for å utveksle erfaringer, å høre hvordan 
andre fikk til ting som vi lurte på. Det 

kunne ofte være enkle, praktiske ting, 
men også personlige erfaringer på ulike 
områder, som vi ellers ikke snakker så 
mye om. Det skapte større trygghet, og 
gjorde Maria og meg sterkere rustet til å 
klare alle hverdagens utfordringer. 

Både fysisk og digitalt
Ole snakker seg gjerne varm om like-
personsarbeid, men er ikke så opptatt av 
hva det kalles. Det trenger ikke være i så 
formelle former, det viktigste er at det 
står øverst på agendaen til FFM. Møte-
plassen må gjerne være fysisk, men vi må 
nok også etter hvert bare venne oss til 
det digitale selv om vi ikke behersker det 
ennå. Han mener det er viktig å huske at 
møter på nett kan erstatte mye, men ikke 
alt. Mennesket har fremdeles lettere for å 
åpne seg om sitt innerste når man møtes 
fysisk, men det digitale er et nødvendig 
tillegg. Digital kaffekopp, som FFM i Øst-
fold står bak, er for øvrig et godt eksem-
pel på en nyttig, digital møteplass. 

Interessepolitiske dyktige
–Selvsagt er også den interessepolitiske 
jobben som blir gjort, nødvendig. Det er 
viktig å bli hørt, og vi må være spesielt 
dyktige til å bli hørt fordi diagnosene 
våre er så sjeldne. Det kan være tunge 

handikap og store hjelpemidler for dem 
med en alvorlig diagnose, og da må noen 
snakke for oss. I denne sammenheng 
synes jeg FFM gjør en god jobb, så jeg 
har ikke så mye å utsette på det som 
gjøres her.

Er vel ikke SÅ vanskelig?
Ole Hagen er glad for å kunne stille opp, 
selv om han mener at andre med mer 
erfaring fra slikt arbeid i fylkesforening- 
er kanskje burde gjort det. – Jobben er 
jo ikke SÅ vanskelig. Det handler om å 
ha gode regnskapsrutiner, å sørge for at 
styret har full oversikt over økonomien 
hele tiden, og det skal vi nok få til, smiler 
han. Nå gleder han seg bare til å bidra en 
periode, og selvsagt ser han fram til det 
som han mener er FFMs aller viktigste 
oppgave: Å møtes på gode, trygge, sosiale 
arenaer. 

” 
Har tro på  

å få med flere på 
arrangementer
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Samling for pårørende 
av personer med  
Dystrofia myotonika 1
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TEkST:  KRISTIN ØRSTAVIK, SEKSJONSLEDER OG 
LEDER FOR EMAN, OSLO UNIVERSITETS-
SYKEHUS PÅ VEGNE AV ARRANGØRENE 
I NMK-SAMARBEIDET

For første gang plan-
legger NMK-samarbeidet 
(Frambu, EMAN (Enhet 
for medfødte og arvelige 
nevromuskulære tilstand- 
er) og NMK (Nevro-
muskulært kompetanse-
senter)) en samling for 
ektefeller og samboere til 
personer med Dystrofia 
Myotonika 1. 

Et samarbeidsprosjekt
Denne samlingen skjer i samarbeid med 
FFM og spesielt Torill Knutsen-Øy, som 
både er aktiv i foreningen og i fjor hadde 
et engasjement i EMAN og er dobbeltpå-
rørende. Dystrofia myotonika 1 (DM1) er 
en arvelig sykdom med svært ulik alvor-
lighetsgrad og derfor varierende symp-
tomer. Vanligvis blir symptomene mer 
uttalte med årene, altså at det skjer en 
gradvis forverring. DM1 er ikke bare en 
muskelsykdom men påvirker også mange 
andre funksjoner og organer. Det krever 
oppfølging av mange ulike spesialister og 
god koordinering fra kommunehelsetje-
nesten. 

Treffe andre pårørende
Blant de mer utfordrende symptomene 
er at enkelte får påvirkning av initiativ og 
hukommelse, samt endring av person-
ligheten. For nære pårørende og spesielt 
ektefeller og samboere er det en stor ut-
fordring. Vi ønsker med denne samling- 
en å gi pårørende mulighet for å treffe 
andre i samme situasjon og håper det 
kan være utgangspunkt for et uformelt 
nettverk. Det vil bli foredrag om ut- 
fordringer knyttet til pårørenderollen, 
samt gruppearbeid.

Egen perm for diagnosen
I EMAN jobber vi med en mal for en 
perm som kan være til nytte for både 
pårørende og deres kjære med DM1 i 
møte med hjelpeapparatet. Kunnskapen 
om DM1 er begrenset både blant helse-
arbeidere og andre støttefunksjoner. En 
perm med kortfattede opplysninger om 
diagnosen, hva som er viktig i akuttsitua-
sjoner og spesielle forhold knyttet til den 
enkelte, vil kunne bedre oppfølgingen 
og behandlingen. Vi ønsker å få hjelp av 
deltagerne til å evaluere denne.

Oppstart av forskningsstudie
Vi planlegger også oppstart av en kvali-
tativ forskningsstudie ledet fra NMK v/ 
forskningsansvarlig Andreas Lahelle om 
det å være pårørende. Deltakerne vil bli 
forespurt om de ønsker å delta, men dette 
er ikke en forutsetning for å bli med på 
pårørendesamlingen.

Samlingen var opprinnelig planlagt 
senhøsten 2020, men på grunn av pan-
demien og oppblussing på sensomme-
ren, må vi komme tilbake til tidspunkt 
senere, forhåpentligvis i løpet av våren 
2021. Vi vil også evaluere om det kan 
bli aktuelt med en digital kortversjon 
som en oppstart på dette arbeidet.

Trening og kosthold  
for deg med arvelig  
periodisk paralyse
Hva bør du spise og hvordan bør du trene når du  
har arvelig periodisk paralyse? Frambu, EMAN og 
NMK prøver nå å finne gode svar i et felles prosjekt.

TEkST:   NATASHA LERwAAG wELLAND,  
KLINISK ERNÆRINGSPSYKOLOG, 
FRAMBU KOMPETANSESENTER FOR 
SJELDNE DIAGNOSER

FoTo:    PRIVAT

I omlag et halvt år har jeg hatt gleden 
av å lede et spennende prosjekt som 
kan være av interesse for Foreningen 
for Muskelsyke (FFM). Prosjektet 

til Frambu kompetansesenter for sjeldne 
diagnoser (Frambu), Enhet for medfødte 
og arvelige nevromuskulære tilstander 
(EMAN) og Nevromuskulært kompetan-
sesenter (NMK) er et samarbeid mellom 
kliniske ernæringsfysiologer, fysiotera-
peuter og leger fra Frambu, EMAN og 
NMK, og omhandler anbefalinger for 
ernæring og fysisk aktivitet for deg med 
arvelige periodiske paralyser. 

Tre ulike typer diagnoser
I november 2019 arrangerte Frambu sitt 
første kurstilbud for personer med arve-
lige periodiske paralyser. Det skilles mel-
lom tre ulike typer diagnoser. Hypokale-
misk periodisk paralyse, som utløses av et 
lavt kaliumnivå i kroppen, Hyperkalemisk 
periodisk paralyse, som skyldes høyt 
kaliumnivå i kroppen og Anderson-Tawil 
syndrom, en kombinasjon av hypo- og 

hyperkalemisk paralyse, hvor hjerte- 
rytmeforstyrrelser også kan forekomme. 

Samle info og erfaringer
En av målsetningene for kurset var å be-
nytte anledningen til å samle informasjon 
og erfaringer fra deltakerne. Basert på 
erfaringsutvekslinger kom det frem at det 
foreligger svært få konkrete anbefalinger 
innen kosthold, fysisk aktivitet og livsstil 
for å forebygge og behandle paralysene. 
Deltakerne opplever det svært ut- 
fordrende å følge råd som er lite spesi-
fikke. De uttrykte også at det er utford-  
rende å motivere seg for å følge livs- 
stilsråd når man vet lite om effektene på 
kort og lang sikt. 

Litteraturprosjekt i 2020
Informasjonen som kom frem under 
kurset har resultert i et litteraturprosjekt 
ledet av klinisk ernæringsfysiologer, 
Natasha Lervaag Welland og Marianne 
Nordstrøm (avbildet). Arbeidsgruppen 
består videre av Hanne Ludt Fossmo 
(spesialfysioterapeut, EMAN), Kaja 
Giltvedt (spesialfysioterapeut, Frambu), 
Helge Hæstad (spesialfysioterapeut, 
NMK), Kristin Ørstavik (overlege, 
EMAN) og Øivind Kanavin (overlege, 
Frambu). Målsetningen med prosjektet er 
å gå systematisk gjennom all forsknings-  
litteratur innen kosthold og fysisk ak-
tivitet for arvelige periodiske paralyser, 
og publisere en oversiktsartikkel som 
oppsummerer anbefalingene for kost-
hold og fysisk aktivitet til personer med 
disse diagnosene. Arbeidsgruppen har 
som målsetning å publisere arbeidet i et 
internasjonalt vitenskapelig anerkjent 
tidsskrift i 2020. Kunnskapen som kom-
mer frem av prosjektet vil også formidles 
gjennom relevante kanaler i Forening for 
Muskelsyke (FFM), informasjon på kurs, 
veiledningstjenester og i andre faglige 
fora ved Frambu, EMAN og NMK. 



Nytt 
æres-
medlem 
i FFM
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Nytt fra FFM

Takk for 
gaver  
til FFM!
Første halvåret i år har vi 

opplevd en hyggelig vekst i 
Facebook-gaver. Dette er et 

kjærkomment tilskudd til FFMs frie 
midler.

Slike gaver og andre donasjoner til 
foreningens arbeid er ikke bundet 
til et bestemt prosjekt eller til et be-
stemt forskningsformål. Det gjør det 
mulig for oss å drifte kontoret og 
bidra med egenandeler og merkost-
nader til våre prosjektsøknader der 
det trengs.

Fra 01.01.2020 til 31.07 kom det 
inn kr 50.674,- totalt, hovedsakelig 
Facebook-gaver. Av dette var cirka 
kr 1.500,- andre gaver fra enkelte.

Frie gaver er en utrolig viktig inn-
tektskilde for oss. Vi takker alle som 
har satt i gang en Facebook-aksjon, 
og alle som har bidratt til forenin-
gens arbeid det siste halvåret.

•

Syvert Skagestad fra FFM i Agder ble 
tildelt æresmedlemskap på lands-
møtet i juni. Han har vært styre-

medlem i lokallaget fra starten i 1989 
til 2019, hele tiden engasjert på en rolig 
og god måte. Han er godt kjent lokalt, 
men ikke så godt kjent i FFM sentralt. Vi 
trenger ildsjeler på alle nivå, derfor er det 
gildt å være med å tildele æresmedlem-
skap til folk som har bidratt lokalt. Ekstra 
hyggelig i disse koronatider, sier Tone 
Torp, som overtok styrevervet i FFM i 
Agder etter Syvert i 2019.

FFM setter stor pris på deres innsats og 
det er vel fortjent med æresmedlemskap. 
Takk for at dere engasjerer dere videre til 
nytte for FFMs medlemmer lokalt!

–Det ble en bråstopp i mars. Vi hadde planer om flere spen-
nende arrangementer. Nå er de satt på vent, og vi håper 
virkelig at tilskuddene vi har fått kan overføres til neste år.

Nytt fra FFM

FFM i Rogaland:

Drar i gang igjen 
etter koronapause

Helge Askildsen, leder for FFM 
i Rogaland de tre siste årene, 
forteller at foreningen hadde en 

hyggelig middag med musikk og under-
holdning for 25 medlemmer i februar. 
Planene for året var lagt, og skulle vedtas 
på årsmøtet i mars. Så kom pandemien. 
Alle arrangementer er utsatt, og nå er 
planen å gjennomføre et fysisk årsmøte i 
løpet av september.

Planer om Danmark
–Vi var i Kongeparken i fjor, vi har 
tidligere hatt familietur til Bergen, og i år 
snakket vi om å dra til Musholm i Dan-
mark. Vi hadde fått tilskudd, og skulle 
også subsidiere et opphold med FFMU 
for noen av våre ungdommer, men alt er 
selvsagt kansellert. Akkurat nå er det lite 
som skjer, men vi håper det skal ta seg 
opp etter årsmøtet, sier Askildsen, og leg-
ger til at snittet på deltakelse er cirka 20 av 
120 medlemmer totalt i fylkesforeningen. 

Ønsker seg flere nye
–Det er tungt å samle folk, ikke bare i 
pandemiens tid. Vi hadde mange på et ar-

rangement om å reise på tur med muskel-
sykdom, men ellers er det dessverre van-
skelig å rekruttere nye, unge medlemmer. 
Sykehusene er heller ikke spesielt samar-
beidsvillige når det gjelder å gi ut info om 
at det finnes en forening for muskelsyke, 
og i tillegg er det dessverre en betyde-
lig terskel hos foreldre når det gjelder å 
innse at man har et muskelsykt barn som 
trenger å møte andre i samme situasjon, 
sier Askildsen, som lover å stå på for å få i 
gang virksomheten igjen i høst.  

FFM-lotteriet 2020
FFM-medlemmer (som 

ikke har reservert 
seg mot loddsalg) 

mottar en forsendelse med skrapelodd i 
begynnelsen av september. Lotteriet ble i 
år utsatt på grunn av koronasituasjonen. 
Lotteritilsynet har også redusert antall 
lodd FFM kan selge. Årets loddantall er 
derfor redusert fra 10 til 8 per medlem. 

Inntektene går til medlemmene i FFM 
”Aktiv Uke”-leirene er et populært møte-

sted for FFMs medlemmer, og gir påfyll 
til store og små. Vi håper derfor at dere 
også i år ønsker å støtte FFM-lotteriet. 
Ved å støtte lotteriet, bidrar dere til at 
FFM kan fortsette å arrangere aktiviteter 
når det igjen er trygt å møtes fysisk.

Har du ikke anledning til å støtte  
lotteriet?
Send konvolutten i retur, eller gi beskjed 
på e-post til ivar.ppartner@gmail.com 
med loddnumre og navn på medlem.

for barn, unge og 
voksne

23.-25. oktober 2020
fredag kl. 18      lørdag kl. 12 og 16      søndag kl. 12

SE filmer om hva FFMere gjør av idrett 
og aktiviteter.

HØR musikk og samtaler fra studio. 
Hva er rett eller galt når det gjelder tre-
ning og muskelsyke?

BLI KJENT med medlemmer, NMk-
samarbeidet, Muskelregisteret, nye me-
disiner, idrettskretsen, Skien Fritidspark 
og mye mer. 

DU KAN:  
•   delta i konkurranser og vinne  

premier 
•   sende inn dine bilder og filmer til 

voksenuke2020@ffm.no
•   stille spørsmål og chatte med  

likepersoner og fagpersoner om 
idrett og aktiviteter.  

Plass til forskjeller også 
innen idrett og aktivitet.

Meld deg på i dag: 
https://www.checkin.no/event/25338/
aktiv-uke-digital

Følg direktesendingene gratis!

TEkST:  TONE I. TORP  
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Huslige tips

Kortstokkholder
Så du kan spille kort uten å holde kortene 
i hånden!

Universalvrider
Denne er god til brytere eller tilsvarende 
som skal vris – du får flyttet kraften fra 
fingertuppene til hele hånden/armen. 
God på komfyrbrytere som er avlange, 
vingemutter eller andre slike avlange ting 
du ønsker å vri på.

Grønnsakssil
For mange vil det å helle av varmt vann 
fra grønnsaker eller pasta være vanskelig 
eller farefullt. Ved å dra gryta fra koke-
plata langs benken og til vasken kan en 
helle av vannet ved å tippe gryta og du 
slipper å løfte gryta med varmt innhold.

Kokeblomst
Med dette lokket kan du koke for eksem-
pel pasta uten at det koker over. Det er 
også mulig å dampe for eksempel grønn-
saker oppå kokeblomsten.

Isklype
Denne type isklype er jeg blitt glad i. Det 
er lett å få isen ut av klypa. Men – det er 
de andre bruksområdene som er mest 
verdsatt. Med denne er det lett å lage 
runde og fine kjøttboller, fiskeboller eller 
komler og legge disse i kokende vann. 
Muffins eller andre småkaker er lette å 
porsjonere ut og få like store. Klypene 
finnes i forskjellige størrelser – en liten 
kan brukes til å lage for eksempel kon-
fekt.

Dispenser for plast- eller alumini-
umsfolie
Denne kan henge på veggen eller stå på 
benken. Da er det lett å «klippe» av det 
du trenger av folien og få denne over 
det du skal dekke til. Min erfaring er at 
denne typen plastfolie også «klistrer» 
mye bedre enn de ordinære du får på rull 
i dagligvaren.

Kannetipper
Denne er beregnet på vannkoker. For 
mange vil det å løfte eller bære en vann-
koker full av varmt vann være risikabelt 
eller umulig. Med denne kan du ha kaldt 
vann i når du transporterer vannkoke-
ren eller du kan la den stå og bruke ett 
målebeger eller liknende i lettere mate-
riale å helle over i vannkokeren med. Når 
vannet koker kan du så helle kontrollert 
over uten å måtte løfte.

Tappekran til flasker
Med denne kan du ha flasken stående 
klar og bare forsyne deg med det du 
ønsker uten å måtte løfte flaska.

Varmetallerken
Noen bruker lang tid på å spise – spesi-
elt hvis de ønsker å gjøre dette selv uten 
assistanse. Med varmetallerken holdes 
middagen varm lenger slik at slutten av 
måltidet ikke blir kaldt før du er ferdig. 
En del av disse varmetallerkene har også 
gode kanter som gjør det lettere å få  
maten opp på gaffel eller skje.

Paraply/solskjerming til rullestol  
eller rullator
Når hendene er opptatt med å støtte seg 
til rullatoren eller å trille rullestol, kan 
det være nyttig med en paraply som står 
fast på hjelpemiddelet. Den kan også 
være nyttig med å gi skygge på varme 
dager. Denne har jeg ikke testet ut selv, så 
jeg vet ikke hvor mye vind den tåler.

Garderobeinnredning
For mange vil det å nå opp i garderobe-
skapet være en utfordring. Med denne 
kan du elektrisk få garderobestangen ned 
for å henge på klærne. Når kleshengeren 
er på plass kan du heise opp stanga igjen. 
På denne måten kan du utnytte plassen 
i klesskapet og kan henge for eksempel 
to høyder med bukser eller bluser over 
hverandre.

AssiStep trappehjelp
Tidligere måtte du enten gå trappa med å 
holde deg i vanlig rekkverk eller gå over 
til trappeheis. Med Assistepp får du en 
stødig bøyle å holde deg i som du skyver 
foran deg. Denne tåler at du støtter deg 
eller lener deg mot den uten å gi etter. 
Siden den står på tvers av trappa, kan du 
bruke begge hendene til å hjelpe deg med 
å for eksempel komme opp trinnene. På 
vei ned vil bøylen være en ekstra sikring 
foran deg – noe som betyr mye dersom 
du er ustødig og redd for å falle.

Smarte Ting Smarte Ting

TEkST:  TONE EDVARDSEN
FoTo:   PRODUSENTENE

Denne gang har Tone funnet huslige tips som gjør hverdagen 
enkel. Her er det bare å forsyne seg!

www.gymo.no

www.etac.com/nb-no

www.smartevarer.no

www.traktoren.no

www.norengros.no

www.smartevarer.no www.ronda.no

www.gymo.no

www.ronda.no

www.assistep.no

www.enklereliv.no www.gymo.no
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Sjeldne diagnoser har sjeldne utfordringer
som krever enda tettere samarbeid
 
På verdensbasis lever over 350 millioner mennesker med en sjelden diagnose 
og de aller fleste, hele 75 prosent, er barn.

Vi ønsker å gjøre en forskjell for pasienter og pårørende.
Finne bedre løsninger på de medisinske behovene. Bidra til å skape en bedre hverdag.

Vi lover å forske videre på sjeldne diagnoser.

www.roche.no
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Forskningsprosjektet 
Limb girdle muskeldystrofi 
type 2I – hva er status?

NMK har invitert 150 personer med genetisk bekreftet LGM-
D2I (nytt diagnosenavn: LGMD R9, FKRP-relatert) fra hele 
landet til å delta i dette forskningsprosjektet. 

NMK-samarbeidet

Prosjektet skal skaffe bedre oversikt over 
eventuelle variasjoner i sykdomsfor-
løpet, forsøke å definere mønstre og 
finne egnete måleverktøy som kan bru-

kes i behandlingsutprøvninger. Prosjektet skal 
også kartlegge symptomer og livskvalitet, og 
målet er dessuten å bidra til behandlingsstudier 
og å optimalisere oppfølgingen av målgruppen. 

Nittitre personer med diagnosen har meldt sin 
interesse. For å delta i den kliniske studien må 
du være fylt 16 år. Seksti personer deltar i den 
kliniske delen som går over to dager i Tromsø. 

Den kliniske delen av prosjektet ble startet opp 
i januar 2020. Til nå har vi hatt tjue personer til 
klinisk undersøkelse. På grunn av koronavirus 
måtte vi stanse prosjektet midlertidig i vår, men 
startet opp igjen før sommeren. Vi fortsatte 
prosjektet fra slutten av august.

Mange faggrupper er involvert
Mange faggrupper er involvert i prosjektet: 
Genetikere, nevrologer, søvnfysiologer, fysiote-
rapeuter, psykologer, kardiologer, lungespesia-
lister og ergoterapeut. Det høstes mye erfaring 
og kunnskap ved å samarbeide på tvers av alle 
disse fagprofesjonene.

Hvilke undersøkelser blir gjort
Den kliniske delen av prosjektet omfatter: 
Blodprøvetaking, vekt, høyde, EKG, nevrologisk 
undersøkelse, ultralyd av muskulatur, kraft- og 
funksjonstesting, søvnregistreringer (begrenset 
antall deltakere), lungekapasitetstester, ultralyd-  
undersøkelse av hjertet samt en kognitiv test. 
For å følge utviklingen over tid er det planlagt 
å gjenta de kliniske testene etter to år. Pasient-
koordinatoren ved NMK sørger for god ivare-
takelse under hele oppholdet. Vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Henter opplysninger fra sykehus
Epikriser og journalnotater som er relatert til 
den aktuelle diagnosen innhentes fra landets 
sykehus. Dette for å samle informasjon om syk-
domsutvikling, utredning og funn som er gjort.

Standardisert livskvalitetsmåling
Med standardiserte skjemaer måles symptom-
byrde/livskvalitet hos hver enkelt. Resultatene vil 
gi innsikt i ulike aspekter ved å leve med en sjel-
den muskelsykdom og gi grunnlag for helhetlig 
tilnærming i behandling og tilrettelegging. 

For å kunne følge endringer over tid (to år) 
sender vi ut livskvalitetsskjema per post til alle 
prosjektdeltakerne fire ganger. Det er viktig at 
de besvares!

I juni sendte vi ut første gangs registrering av 
livskvalitetsmåling til alle prosjektdeltakerne 
over 16 år. Vi har så langt fått inn 56 svar (69%), 
og håper at flere svarer.

Avslutning av den kliniske delen
Vi ser nå frem til en høst der vi får inkludert 
mange prosjektdeltakere. Vi håper å være i mål 
med første del av prosjektet i løpet av vinteren 
2021 og har planer om å starte oppfølgingsstu-
dien i 2022.

TEkST: RÅDGIVER JORUN 
wILLUMSEN

FoTo:  PRIVAT  
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Delta  
på års-
møtet 
til 
FFMU!
Årsmøtet som vanligvis pleier å 

være i april, ble i år utsatt på uviss 
tid på grunn av den spesielle  

situasjonen som oppsto rundt korona-
viruset. Vi i styret i FFMU valgte å sette 
årsmøtet på vent mens vi alle tilpasset oss 
den nye hverdagen. Nå vet vi at situasjon-  
en kommer til å vare, så da må vi finne 
nye måter å gjøre ting på. Vi har derfor 
bestemt at årsmøtet skal gjøres digitalt.

Følg med i sosiale medier
17. oktober 2020 fra klokken 13:00 
til 15:00 arrangeres FFMUs årsmøte, 
og alle kan være med fra sin egen stue. Vi 
har også lyst til å gjøre mer ut av denne 
dagen og skal derfor forsøke å ordne både 
et kurs og litt sosiale aktiviteter og under-
holdning. I skrivende stund er ikke dette 
klart, men vi kommer tilbake til dere 
med mer info etter hvert. Følg med både 
på Facebooksiden og bloggen vår, og også 
i din egen mailboks, for vi publiserer og 
sender ut info så snart vi har planene på 
plass!

Kom gjerne med forslag!
Husk også at du som medlem kan være 
med å påvirke hva FFMU arbeider med, 
hva vi bør prioritere og hvem som skal 
gjøre disse oppgavene. Det er jo derfor vi 
har årsmøtet. Kontakt oss på mail hvis du 
har noen tanker rundt dette: ffmu@ffm.
no Vi håper vi ser deg på årsmøtet og på 
de andre aktivitetene vi planlegger!

Hilsen Styret i FFMU
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N å er høsten på vei! Hva synes vi 
egentlig om det? Er vi klare til 
å gi slipp på sommeren? Jeg vet 

i hvert fall at jeg ikke er det. Jeg er aldri 
det. For når høsten kommer betyr det at 
vinteren er rett rundt hjørnet, og vinter 
er ikke noe for meg.

For mange av oss har dette året så langt 
vært preget av mye tid hjemme, lite so-
sialt og kanskje både kjedsomhet og en-
somhet. Koronasituasjonen har forandret 
livene til flere av våre medlemmer, og 
jeg har bare lyst til å gi alle en støttende 
klem – selvfølgelig bare gjennom lufta, 
for avstand må vi ha.

Vi i styret har forsøkt å tilpasse oss situa-
sjonen og gjør vårt beste for å være der 
for dere, medlemmene våre. Vi har hatt, 
og kommer til å fortsette å ha, quiz- 
kvelder og andre sosiale aktiviteter digi-
talt. På den måten holder vi kontakten og 
har det gøy sammen. I høst blir det også 
årsmøte digitalt. Det blir spennende å se 
hvordan det kan gjennomføres!

Jeg håper sommeren deres har vært fin, 
og at dere deltar på våre digitale arrange-
menter!

Hilsen Malin F. Pedersen 
leder i FFMU  

FFMU i farta FFMU i farta

Accessible Norway 
– for funksjons-
hemmede turister
Tonje satte studiene på vent da Korona traff Norge. 
Nå har hun sammen med sin forlovede Morten  
bestemt seg for å lage en infokanal for funksjons-
hemmede turister i Norge. 

Tonje søkte Solofondet om støtte 
til prosjektet og fikk innvilget en 
sum slik at Tonje og Morten kan 

reise for å undersøke om attraksjoner er 
tilgjengelige.

Samler all info ett sted
Nettsiden Accessible Norway skal være et 
informasjonssenter online for norske og 
utenlandske turister som har et ønske om 
å oppleve Norge som det flotte og stor-
slåtte landet det er. Norge har et hav av 
muligheter, også for funksjonshemmede 
turister, og informasjonen ønsker de å nå 
ut til folk med! De vil at all nødvendig 
informasjon for disse turistene skal være 

samlet på ett sted, slik at det blir lettere 
for dem som har vanskeligheter å oppleve 
det Norge kan by på innenfor kultur, 
historie, natur og idrett.

Ekstremt reisevant jente
– Personer med fysiske utfordringer har 
ofte mye å tenke på og det skal være like 
enkelt å dra på ferie, selv om man sitter 
i rullestol slik som meg, sier Tonje. Hun 
ble diagnostisert med den nevrologiske 
muskelsykdommen SMA type 2 da 
hun var ett år. Hun har hele livet sittet i 
elektrisk rullestol, og har behov for hjelp 
24 timer i døgnet. Hennes hjelpebehov 
hindrer ikke reiselysten og anledning 

til å gjøre noe som kan hjelpe andre i 
en lignende situasjon! Hun er ekstremt 
reisevant, og har vært i store deler av ver-
den. Flere av reisene er basert på infor-
masjon fra en slik kilde som Tonje ønsker 
å oppnå med Accessible Norway. 

Oppleve Norge i rullestol
– Da jeg og min samboer og forlovede, 
Morten Grønbech, skulle sjekke ut hva 
Norge kunne by på for oss i rullestol, ble 
vi overrasket over at det ikke finnes noe 
særlig informasjon om hvordan man 
kan oppleve Norge i rullestol. Sammen 
fant vi ut at dette bør vi gjøre noe med. 
Ikke bare for meg selv, men for de 15% 
av turister som er funksjonshemmede og 
har et ønske om å dra på ferie i Norge. 
Jeg har et stort behov for tilrettelegging, 
og hvis det passer for meg, passer det for 
de fleste, sier Tonje.

Hva er Accessible Norway? 
Accessible Norway er en informasjons-
plattform for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Målet er å sørge for at 
besøkende får den informasjonen og 
støtten de trenger for å reise i Norge. 
Accessible Norway har et stort fokus på å 
ha informasjon innen rekkevidde, slik at 
man kan bruke tid på å reise i stedet for å 
finne ut hvordan man skal få reisen til å 
fungere. Vi ønsker å finne ut hvordan vi 
kan hjelpe deg som turist best mulig.

–Vi i Accessible Norway gjør all fors-
kningen, slik at du ikke trenger å bruke så 
mye tid på å finne ut av det selv. Vi håper 
at siden vår kan åpne andres tankesett og 
gjøre det enklere å reise for alle!

Nettside innen neste år
–Nettsiden blir lagt ut innen neste år. 
Morten har ansvaret for å bygge nettsiden 
og han gjør alt fra bunnen av, så det vil 
ta lengre tid når han også er i full jobb, 
men resultatet blir mye bedre. Jeg står 
for innholdet, men allerede nå kan du 
følge oss på Instagram og Facebook, hvor 
vi kommer med jevnlige oppdateringer 
om tilgjengelige steder man bør reise 
til. Vi håper du vil følge oss på veien, 
avslutter Tonje. Vi i FFMU synes dette er 
superspennende, og gleder oss til å se det 
endelige resultatet og følge med videre! 
Følg Accessible Norway på Instagram 
med brukernavnet @accessiblenorway og 
på Facebook under samme navn.

Foto: Colourbox

Malin F. Pedersen, Leder FFMU

Morten Grønbech og Tonje Larsen drar igang Accessible Norway. Foto: privat.



Solgården  
Costa Blanca, Spania!

For mer informasjon og bestilling:  
solgarden.no  •  24 14 66 60   

E-post: booking@solgarden.no 

Fantastisk beliggenhet.  
Eget charterfly. 

Unik bagasjeservice.  
Norsk helseteam.  

Helpensjon. 
Passer like bra for enslige som for par.

En trygg og god ferie.

Følg oss på
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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

NAV hjelpemiddel- 
sentrals dispensasjons-
ordning
NAV inngår sentrale rammeavtaler på hjelpemiddelgrupper som har et  
visst volum. Dette er de pålagt å gjøre ut fra lov om offentlige anskaffelser. 

I en rammeavtale blir det ofte inngått 
såkalt parallelle avtaler – det vil si at 
det for eksempel er flere rullestoler 
å velge mellom i en post. Disse er 

innbyrdes rangert slik at vinneren skal ha 
størst andel i markedet. I praksis vil det si 
at du må prøve nummer 1 på listen før du 
kan gå videre til nummer 2 og så videre. 
Det skal argumenteres for hvorfor num-
mer 1 ikke fungerer og hvorfor nummer 
2 gjør det. Slik må du argumentere videre 
for å komme nedover lista.

Mulig å søke dispensasjon
Det som er viktig å vite i denne sam-
menhengen, er at det er mulig å søke 
dispensasjon dersom du ikke finner et 
hjelpemiddel som fungerer blant dem 
som har rammeavtale. Da må du først 
prøve de produktene som er på avtale. 
Dersom ingen løser problemet på en god 
nok måte kan du søke om et produkt som 
ikke har avtale. På denne måten vil alle 

TEkST:  TONE EDVARDSEN
FoTo:   cOLOURBOx  

produkter som fyller visse vilkår (som 
CE-merking og andre tester/standarder 
som anses nødvendig for sikker bruk) 
være tilgjengelige å søke på. 

Bruk fagpersoner i prosessen
Hvis du skal søke om dispensasjon, er det 
viktig å bruke god tid på utprøving og 
argumentere godt for både hvorfor pro-
duktene på rammeavtale ikke fungerer og 
hvorfor det ønskede produktet fungerer. 
Du må ha saklige argumenter. Det er en 
stor fordel å ha med seg fagperson(er) 
fra kommune og hjelpemiddelsentral 
i utprøvingsprosessen. Dersom du på 
hjelpemiddelsentralen har vært en 
del av prosessen, kan vedkommende 
argumentere for hvorfor dispensasjon 
er nødvendig inn i NAV-systemet. Noen 
produkter går det lite av – da er det ikke 
krav om rammeavtale og du kan søke om 
disse uten å sende inn ekstra søknad om 
dispensasjon.

Bruk likepersoner i prosessen
Når det skal velges ut hvilket hjelpemid-
del som er såkalt nødvendig og hensikts-
messig, er det behovet til søkeren som 
skal vektlegges – dette går klart fram av 
rammeavtalene. Dersom du har lyst å 
se hva som er på rammeavtale, er det en 
oversikt over dem på www.hjelpemid-
deldatabasen.no. Der kan du også se 
forskjellige hjelpemidler – både med 
og uten avtale. Det finnes også utallige 
hjelpemidler som ikke er i hjelpemiddel-
databasen – disse får du stort sett vite om 
via fagpersoner, messer eller ved å snakke 
med andre som er i samme situasjon 
(likemannsarbeid). Dispensasjonsordnin-
gen er dessverre ikke godt nok kjent og 
brukes nok for lite.
 



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.  

Finn ut mer på stendi.no/BPA

Gleden over den 

gode hverdagen

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 påstå. Er det noe vi kan, så er 

det BPA-faget.

Ring BPA-telefonen 
974 80 800

assistanse
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Balansen mellom  
assistanse og  
å sette grenser
«Det er fint å tenke på hvor mange som vil få bruk 
for alle de nyttige heftene i denne serien, sier Ada 
Karete Ringstad, FFM i Østfold.

Mange muskelsyke trenger 
praktisk assistanse i 
hverdagen. Det er fint å få 
assistanse, men ikke alltid 

så enkelt å finne en balanse mellom assi-
stanse og egne grenser. Nå lanserer FFM 
fire nye hefter om assistanse og grenseset-
ting, hvert av dem spisset mot hver sin 
målgruppe. Ett for barnefamilier, ett for 
ungdom, ett for dem som har fått behov 
for assistanse i voksen alder og ett rettet 
mot assistenter. 

Aktiv medvirkningsprosess
«Barn, BPA og grenser», «Assistanse og 
grenser for ungdom», «Assistanse for 

første gang – Assistanse og grenseset-
ting for voksne» og «Mine grenser, dine 
grenser - Assistanse og grensesetting for 
assistenter». Alle de fire heftene er bygget 
videre på 50-sidersheftet «Min kropp, 
mine grenser». Men med mer fokus på de 
enkelte mottakerne er heftene begrenset 
til rundt femten sider. Det har også vært 
en aktiv medvirkningsprosess frem til de 
nye heftene. FFMs landsmøte i 2019 ble 
delt inn i arbeidsgrupper som kom med 
innspill til hvert sitt hefte. Deretter er 
heftene utarbeidet i samråd med referan-
segrupper. «Akkurat det har vært veldig 
viktig.» sier Tollef Ladegård som har 
ivaretatt prosessen. «Det er erfaringene 

fra dem som har levd med assistanse og 
assistenter rundt seg som er verdifulle. 
Jeg tror kanskje det er derfor de første 
tilbakemeldingene har vært så gode.» 

Kurspakker og digital variant
Med basis i heftene har det blitt utarbeid- 
et kurspakker, så lokale tillitsvalgte og 
likepersoner kan holde egne kurs. Det 
øker muligheten for deltakelse rundt i 
landet, og for grupper som blir passe 
små og trygge, slik at man kan åpne opp 
for hverandre. Med dagens smittesitua-
sjon har FFM innsett at vi også trenger 
opplegg for digitale kurs og møter, både 
sentralt og lokalt. Ikke minst trengte vi 
å kurse både medlemmer og tillitsvalgte 
i å bruke den nye teknologien. Det ble 
derfor også utviklet et kurs i å bruke 
Google Meet som plattform for møter og 
kurs. I samarbeid med likepersonsutvalg- 
et, ble det opprettet en kursbase for de 
tillitsvalgte der blant annet «Assistanse 
for første gang – Assistanse og grense-
setting for voksne» og kursing i holde 
kurs og møter på digitale plattformer ble 
lagt ut 29. mars. Det er blitt lagt ut flere 
kurs, flere kommer etter hvert. De tre 
siste grensekursene blir lansert i løpet av 
sommeren. Foreningen håper at denne 
kursbanken vil kunne hjelpe både med-
lemmer og tillitsvalgte til å bli tryggere på 
digitale møteformer. Det viktigste er å ha 
tilgang til gode kurs etter at vi kan møtes 
igjen også, men selv etter det kan det 
være en fordel for enkelte å kunne være 
med digitalt. Det kan gjøre oss mer åpne 
for et bredere utvalg av medlemmer.  

Vil ha forslag til nye prosjekter
Hele grenseprosjektet er et resultat av et 
ønske fra medlemmer på FFMs lands-
møte. Vi er glade for å få ønsker, og enda 
gladere for å kunne levere. Om det er 
noen som har forslag til nye prosjekter, 
er det bare å ta kontakt. Du kan sende en 
e-post til tollef.ladehaug@ffm.no.
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Temahefter 

FFM har hele 22 trykksaker som kan bestilles fra  
foreningens nettsider, men visste du at du også kan 
laste dem ned gratis?

Last ned tema- 
heftene våre gratis!

I foreningens nettbutikk finner du 
ikke bare en rekke diagnosebro-
sjyrer, men også en god del tema-
hefter som kan være interessante 

og nyttige for muskelsyke mer generelt. 
Vi har hefter om alt fra assistanse, mat, 
skole og fysioterapi til selvforsvar uten 

muskelstyrke. Du kan også laste ned de 
fire nye heftene om assistanse og grenser, 
helt gratis. 

Heftene og brosjyrene er lette å finne. 
Går du inn på ffm.no, finner du knappen 
«Brosjyrer» i menyen på venstre side.

Her er en liste over hva du kan 
laste ned gratis:

•  Arvelig Polynevropati
•  Beckers muskeldystrofi (BMD)
•  Charcot-Marie-Tooth (CMT)
•  Duchenne Muskeldystrofi (DMD)
•  Dystrofia Myotonica (DM)
•  Fascio Scapulo Humeral (FSH)
•  Friedreichs ataxi (FRDA)
•  Fysiske funksjonshemninger og 

utmattelse – En kartlegging av 
elever med muskelsykdommer i 
grunnskolen

•  God skole
•  Hva bør du tenke på ved muskel-

sykdom
•  Hysjboka
•  Ingebjørg på Riksen (2005)
•  IT-hjelpemidler for funksjons-

hemmede
•  Mat og Muskler
•  medfødt muskeldystrofi (CMD)
•  Min kropp, mine grenser
•  Muskelsykdom og fysioterapi
•  Myasthenia Gravis (MG)
•  Polynevropati
•  Pompes sykdom
•  Pust
•  Selvforsvar uten fysisk styrke

Knappen sender deg inn i foreningens 
nettbutikk, der du finner hele fire sider 
med hefter og brosjyrer du kan velge fra. 
For å laste ned en brosjyre gratis, tryk-
ker du på bildet eller lenken under med 
brosjyrens navn, istedenfor å trykke på 
«kjøp» knappen. 

Når du har valgt heftet, se i beskrivelsen 
under bilde, finner du pdf-versjonen av 

publikasjonen, som kan lastes ned gratis.  

Da får du en digital utgave av publikasjo-
nen, som du kan velge å lese på skjerm 
hjemme, eller du kan skrive den ut på en 
skriver. Vi vet at mange har benyttet seg 
av den muligheten tidligere, men skjøn-
ner også at det er flere som ikke har fått 
med seg dette. Nå håper vi at enda flere 
benytter seg av de gode publikasjonene. 

Gå ikke glipp av våre  
digitale kurspakker!

I mars ramla det ned en stor og spennende utfordring 
i foreningens fang. Plutselig måtte vi endre forening- 
ens fokus fra fysiske aktiviteter og medlemstilbud til 
å kunne tilby det samme digitalt. 

TEkST:  IAN M. MELSOM 
FoTo:   PRIVAT og cOLOURBOx

Det førte til mye frenetisk job-
bing og samtalevirksomhet. 
Det kjennes nesten som om 
vi har utført en vårrengjøring 

og oppussingsjobb i ett. Vi er stolte av 
jobben vi har gjort og fortsetter å gjøre, 
og synes resultatet har blitt bra. 

Ganske raskt etter nedstenginga av sam-
funnet kunne vi presentere en pakke med 
digitale kurs. Vi hadde ikke fått til dette 
uten hjelp. Ada Karete fra FFM i Østfold 
lot oss få bruke et par av hennes kurs, og 
Tollef på kontoret har tilpasset en del av 
sine foredrag og kurs for digital visning. 

Vi brettet opp ermene og ga oss i kast 
med å lose et digitalt landsmøte i havn 
i sommer. Tilbakemeldingene har vært 
positive. Erfaringene med organisering 
og styring av videomøter, avstemninger, 
chatt og enkel streaming har vi hatt glede 
av i vårt videre arbeid med å utvide kurs-
pakka til å være en kursbank.

Disse kursene er tilgjengelige  
per 1.9.2020.: 

Om likepersonstjenesten
kortfattet info om hva vi tilbyr. Egner 
seg til visning i vrimleområder, pause-
bilde og så videre. 

Aktivere FFM Epost
Hvordan aktivere @ffm.no epost- 
adresser for tillitsvalgte. 

Bruk av Google Meet
En gjennomgang av Google Meet, både 
for deltakere og arrangører.

Ernæring
Tips og råd i forhold til ernæring og mat.

Kritisk Informasjon
kritisk informasjon og kjernejournal. 
Hvordan sikre at viktig informasjon er 
tilgjengelig for dem som trenger  
informasjonen.

Assistanse for første gang
Basert på prosjektet om muskelsyke, 
BPA og assistanse.

Vi har ikke ligget på latsiden, og har nå 5 
kurs tilgjengelig. Vi jobber med å få inn 
flere fortløpende, så følg med i kursbank- 
en. Vi dekker temaer som spenner fra 
opplæring i bruk av Googles-systemene 
som FFM benytter, via mat og ernæring, 
til kurs og foredrag basert på foreningens 
egne prosjekter. 

Alle tillitsvalgte, fylkes-FFM og andre 
som har en @ffm.no konto skal ha lese-
tilgang til kursbanken. Materialet der er 
til fri benyttelse når dere skal arrangere 
egne lokale tiltak. Har dere spørsmål om 
dette, eller trenger råd og hint, ta gjerne 
kontakt. 
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Nytt & Nyttig På Tampen

Kilde samtlige artikler: 
Handikapnytt

cassandra 
(16) ble  
nektet på 
bussen
To ganger i løpet av samme uke ble 16 

år gamle Cassandra Tjong nektet å 
være med bussen. En av sjåførene skal ha 
sagt rett ut at han hadde bestemt seg for 
å ikke ta med rullestolbrukere i korona-
tiden, ifølge Vestnytt. Cassandra er helt 
avhengig av bussen for å kunne være med 
på aktiviteter. Kommunikasjonsdirektør 
i busselskapet, Marianne Frønsdal, sier 
at hun er lei seg for at Tjong ikke har 
fått komme med på bussen. Sjåføren har 
brutt selskapets retningslinjer dersom 
de nekter rullestolbrukere å komme om 
bord, også med koronarestriksjonene. 

Flere  
stasjoner får  
assistanse-
tjeneste
I løpet av 2020 blir det assistansetjeneste 

på ytterligere to jernbanestasjoner i 
Norge: Hamar og Nationaltheatret i Oslo. 
Fra før tilbys assistansetjeneste på 11 sta-
sjoner: Oslo S, Lillestrøm, Oslo Lufthavn 
Gardermoen, Lillehammer, Trondheim S, 
Bergen, Ski, Sandvika, Asker, Drammen 
og Tønsberg. Dette er et gratis tilbud der 
du blir møtt og fulgt gjennom stasjonen, 
til billettautomatene og videre til platt-
formen. Der overtar togpersonalet. Du 
bestiller tjenesten på nettsiden til Bane 
Nor, helst 24 timer i forveien.

Studenter  
lager brille- 
styring til 
rullestol
Hva tenker du om å ha styringssys-

temet for den elektriske rullestolen 
bygd inn i brillene dine, vel å merke uten 
at brillene ser ut som noe annet enn helt 
vanlige briller? 
Tre bachelorstudenter ved teknologi-
design og ledelse ved NTNU i Gjøvik 
har jobbet med å sette denne ideen ut i 
live det siste halvåret. Målgruppen for 
produktet er folk som ikke har førlighet 
i armene. Tanken er å kunne manøvrere 
stolen med hodebevegelser som fanges 
opp av brillene.

Kutter ut 
foreldre-
betaling for 
funksjons-
hemmede 
barn
Etter at sommerferien er over, blir det 

ikke lenger krevd foreldrebetaling for 
barn med «særskilte behov» i skolefri-
tidsordningen (SFO) for elever på 5. til 7. 
trinn. Det er bevilget 21 millioner kroner 
til denne reformen, som trådte i kraft 1. 
august. Dette er ett av flere tiltak for å 
gjøre SFO rimeligere for familiene. Den 
nye ordningen gjelder cirka 1750 barn, 
ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet.

Fly-forvirring 
for rullestol-
brukere
Bruker du rullestol, kan det hende at 

du får reise med Widerøes fly alene 
den ene veien. Men når du skal hjem 
igjen, risikerer du å bli nektet dersom du 
ikke har med deg ledsager. Det er kap-
teinen som avgjør, og avgjørelsen skjer 
ved skjønn. Ledsagerkravet, som følges 
sterkere av enkelte, henger sammen med 
at alle passasjerer skal kunne evakueres 
innen 90 sekunder.

Viktige endringer i  
Muskelregisteret

Norsk register for arvelige og medfødte nevromusku-
lære sykdommer (Muskelregisteret) har fjernet kravet 
om samtykke før registrering av personopplysninger.

Helse og omsorgsdeparte-
mentet har i ny forskrift 
gjort endringer i loven om 
medisinske kvalitetsregistre. 

De viktigste punktene er at helseperso-
nell får plikt til å melde inn relevante 
opplysninger til de nasjonale kvalitets-
registrene, og de nasjonale registrene 
kan registrere uten pasientens samtykke. 
Pasientene kan i ettertid be om at opp-
lysninger slettes. Endringen kom i juni 
2019  https://lovdata.no/dokument/SF/
forskrift/2019-06-21-789 

Muskelregisteret er et nasjonalt kvali-
tetsregister som faller inn under disse 
regelendringene. Registrets oppgave 
er å samle opplysninger om medfødte, 
arvelige nevromuskulære sykdommer fra 
personer over hele landet. Informasjonen 
brukes til kvalitetsforbedringer som vil 
komme pasientene til gode.

Plikt til å registrere pasientene 
Nå plikter helsepersonell å registrere alle 
med en arvelig nevromuskulær sykdom 
i Muskelregisteret. Personvernombudet 
ved UNN har godkjent prosedyrene for 
innsamling av data til Muskelregisteret 
uten først å ha pasientens samtykke. 

Fritak fra samtykkekravet
Fritak fra samtykkekravet gjør at det blir 
enklere for helsearbeidere å registrere 
pasientene. Dersom du ikke ønsker per-
sonlige opplysninger om deg registrert 
i Muskelregisteret, kan du be om å få de 
slettet.

Blir mulig å registre flere 
Over tid vil økt datagrunnlag gi bedre 
diagnostikk, oppfølging og behandling av 
arvelige nevromuskulære sykdommer. 
Kunnskap om arvelige muskelsykdom-

mer og arvelig sykdommer i de perifere 
nervene er mangelfull. Større kunnskaps-
grunnlag gir også mulighet for forskning 
og internasjonalt samarbeid rundt 
diagnosene.

Mer kunnskap – bedre kvalitet
Målet er å få flere med en arvelig nevro-
muskulær diagnose til å registrere seg i 
Muskelregisteret. Vi regner med at cirka 
5000 personer i Norge har en genetisk 
betinget sykdom i muskulatur (myopati) 
eller i de perifere nervene (nevropati). 
Per i dag (årsrapport 2018) er deknings-
graden (% antall personer registrert) på 
landsbasis 39,2%. 

Det er svært viktig at både helsepersonell 
og pasientene selv bidrar til at registre-
ring blir gjort. Muskelregisteret jobber 
for tiden med nye løsninger for å gjøre 
det enklere å registrere.

Sender info til dem vi registrerer
Vi vil sende ut informasjonsskriv til 
dem vi registrerer, og informerer der om 
muligheten for å reservere seg. Noen 
med arvelige nevromuskulære syk-
dommer har allerede fått et slikt brev i 
posten. Dersom du har fått et slikt brev 
og synes det er greit at opplysningene om 
deg er registrert i registeret, trenger du 
ikke foreta deg noe. Dersom du ønsker 
opplysningene slettet kan du signere og 
returnere reservasjonsdelen av skrivet. 
NB! Endringene berører ikke personer 
som er registrert på «gammelmåten». 
Muskelregisteret administreres i Uni-
versitetssykehuset Nord-Norge HF, og 
drives i samarbeid med Nevromuskulært 
kompetansesenter.

webadresse: 
www.muskelregisteret.no

TEkST:  RÅDGIVER JORUN wILLUMSEN OG 
FORSKNINGSKOORDINATOR ANDREAS 
LAHELLE VED NMK
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Leder:
Patricia Ann Melsom
Tlf.: 916 03 681
E-post:
patricia.melsom@ffm.no

Nestleder:
Ivar Aleksander Hagen
Tlf.: 916 12 872
E-post: ivar.hagen@ffm.no   

Økonomiansvarlig:
Ole Hagen
Tlf.: 996 35 626  
E-post: ole.hagen@ffm.no

Studieleder:
Ada K. Ringstad
Tlf.: 996 35 626
E-post: ada.k.ringstad@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: 
Tonje Larsen 
Tlf.: 900 40 789
E-post: tonje.larsen@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: 
Gabriel Wilhelmsen Hoff 
Tlf.: 948 40 152
E-post: gabriel.hoff@ffm.no

Varamedlem: 
Elin Camilla Nilsen
Tlf.: 924 67 310
E-post: elin.nilsen@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:
Ingebjørg Larsen Vogt
Tlf.: 962 31 064
E-post:  
ingebjorg.vogt@ffm.no

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

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

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

Valgkomiteen:

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

Medlem: 
Gustav Granheim
E-post:  
gustav.granheim@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
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

Kontrollkomité  –  Kontaktinfo: kontroll@ffm.no

Leder: Asbjørn Gausdal      1. medlem: Annie Aune      2. medlem: Viggo Gangstad

FFMU Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Fylkesforeningene

SentralstyretBLI 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 (2020):
•  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 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


