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Sammen er vi sterke!
Et merkelig år ...

K

ronisk syke og funksjonshemmede er vant til å stille bakerst i køen. I disse
koronatider er køen enda lengre. Kampen mot korona har satt alt annet på vent.
Polikliniske timer, nødvendige operasjoner og oppfølging er utsatt på ubestemt
tid. Fysioterapi og rehabiliteringsopphold er kansellert. For mange kronisk syke og
funksjonshemmede kan dette få alvorlige og irreversible følger. Det er opplagt at helsetjenesten må bygge opp kompetanse, ruste opp, begrense smittespredning; men jeg
undrer meg over hvorfor det alltid er kronikere og de som har minst fra før det tas fra?
Heldigvis begynner en del viktige tjenester å åpne igjen. Blant tjenestene som er svært
viktig for muskelsyke, er Muskelregisteret, som nå står i fare for å miste sin status som
nasjonalt register. Alternativt vurderes det å fjerne diagnosegruppen arvelige nevropatier fra registeret. Muskelregisteret er viktig for forskning, utprøving og ny kunnskap
om nevromuskulære sykdommer. Det svekkes ved å ekskludere enkelte diagnosegrupper. Muskelregisteret må opprettholde sin nasjonale status og inkludere alle med en
nevromuskulær diagnose – men da må vi medlemmer registrere oss og oppfordre alle
andre muskelsyke til å registrere seg.
Det er ikke bare blant nasjonale helseregistre vi muskelsyke er nesten usynlige. Heller
ikke i forslaget til statsbudsjettet er muskelsyke eller andre med funksjonsnedsettelser
lett å finne. Ifølge en undersøkelse foretatt av Fagforbundet vurderer åtte av ti kommuner budsjettkutt neste år. Vi merker det allerede i år med omorganisering og reduksjon
i BPA. Pårørende ventes å gjøre en større innsats, og foreldre til mindreårige barn blir
truet med barnevern når de ber om assistanse. Universal utforming er ikke nevnt med
et ord i statsbudsjettet. Også når det gjelder likestilling er personer med nedsatt
funksjonsevne fraværende.
Det positive i et ellers merkelig år er det fantastiske arbeidet ansatte og tillitsvalgte i
FFM gjør. Likepersonsutvalget og Tollef på FFM-kontoret har nettopp gjennomført et
unikt digitalt kurs for likepersoner, både ferske og de litt mer erfarne. Tone og
Aktiv uke har gjennomført et digitalt arrangement som mobiliserte og brakte glede
til mange. Flere lokalforeninger har tatt initiativ til digitale kaffekopper og trening for
muskelsyke. Snart mestrer vi den digitale plattformen som om vi aldri har gjort annet!
Til slutt: Det blir ikke mange julebord i år – men vi markerer gjerne høytiden med et
digitalt juletreff! Medbrakt kaffe og kake og noe godt å skåle med – jeg deltar gjerne!
Jeg ønsker dere alle en fredelig førjulstid og god jul!

Patricia Ann Melsom
Leder FFM
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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Stine Berre utdannet seg i California, Barcelona og Geneve ...

TONE, JON MAGNUS OG LIN
SØKER TRENINGSVENNER
FFM kjører i gang et prosjekt om
Virtuelle Treningskamerater.

Tonje Larsen i FFMU har funnet
frem til de beste hjelpemidlene
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Foto: Privat
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Gjorde alvor av

Stine og hennes spanske studievenner.

studiedrømmen
–For meg var det naturlig å følge drømmen min.
Å ta den utdanningen jeg ville ha der jeg ville ta
den. Flere funksjonshemmede burde få den
muligheten, mener Stine Berre.
Tekst: BERNT ROALD NILSEN
FOTO: PRIVAT

S

tine var i gang med en bachelorgrad
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU) i hjembyen Trondheim da hun fikk vite at NTNU hadde
en utvekslingsavtale med det prestisjefylte
Berkeley-universitetet i California. Planleggingen hennes startet omtrent et år i forveien.
Stine bruker rullestol, dro helt alene, og fikk
med seg en BPA-ordning på 7 timer i uka. Da
hun ankom California, fant hun assistenter som
hun ansatte.
Først California – så Barcelona
–Oppholdet på Berkeley var helt fantastisk, og
ga mersmak. Bare det å leve i et internasjonalt
miljø, der hele 600 studenter fra hele verden
bodde på International House. Da jeg kom
hjem, fant jeg ut at jeg ville studere mer i utlandet. Helst med en gang. Jeg søkte på masterprogram flere steder, og ville også lære et nytt språk.
Da jeg fant programmet på Universitat Pompeu
Fabra i Barcelona, skjønte jeg fort hvor jeg ville.
I løpet av tre år der tok jeg masterstudier i sosiologi og statsvitenskap, så jeg er vel samfunnsviter, men kaller meg sosiolog, sier Stine.
Støtte fra Stiftelsen Sophies Minde
Hun dro uten BPA til Barcelona. Men før det
hadde hun vært der nede og sjekket ut at dette
var et godt sted å være. Før det hadde hun også
sjekket ut legater, og funnet ut at hun kunne
søke om støtte for å gjennomføre studiene i
flere slike. Gjennom hele studieløpet fikk hun
støtte fra Stiftelsen Sophies Minde. Dette er
et legat som dekker ekstrautgifter knyttet til
funksjonsnedsettelse enten du studerer i Norge
eller i utlandet. – Det finnes midler og muligheter for alle som vil studere utenlands, men
du må selv sette deg inn i alt dette og søke i god
tid, sier Stine og legger til at både Berkeley og
Barcelona var bevisste valg.
Opplagte ekstrautgifter – uten BPA
–Det ble jo noen ekstrakostnader for meg som
bruker rullestol. Jeg kan ikke bo hvor som helst,

men er avhengig av at bostedet har heis og er
universelt utformet. Så må jeg ha med meg
noen når jeg flytter ut og hjem igjen, og i hverdagen trenger jeg assistanse til husarbeid osv.
Da er det fint at det finnes legater og stipender,
for BPA-ordningen er utfordrende å få innfridd
når du skal studere utenlands, sier Stine.
Studentpraktikant i Geneve
Oppholdet i Barcelona ble intenst og lærerikt,
Stine bodde bare sammen med spanjoler, og
lærte seg selvsagt fort spansk. Og i tillegg til
masteren i sosiologi tok hun også en master i
statsvitenskap på deltid. Og nå tenker du kanskje at det får være nok, men slik tenker ikke
Stine. I tillegg til studier i Berkeley og Barcelona reiste hun også til Sveits for å jobbe fire
måneder som studentpraktikant for Utenriksdepartementet ved den norske FN-delegasjonen
i Geneve. Enda en gang dro hun nedover på
forhånd for å sjekke ut by og arbeidssted, og
selv om Geneve er langt fra så rullestolvennlig
som Barcelona, slo hun til og fikk med seg et
nytt lærerikt opphold i en fantastisk by.
Lettere i Barcelona enn i Trondheim
–Mange bærer nok på en drøm om å studere
utenlands, men tror kanskje det er umulig å få
til. Saken er den at jeg trengte mindre assistanse i godt tilrettelagte byer som Barcelona og
Berkeley enn hjemme i Trondheim. Så studier
utenlands kan jeg virkelig anbefale. Det er langt
fra så skummelt som mange tror, og i tillegg til
studier får du med deg nytt språk og innsikt i
en annen kultur. Men jeg tror man må tenke
langsiktig. Planlegge, undersøke og researche
skikkelig før man drar ut, sier Stine.
Etterlyser en rettferdig BPA-ordning
–Regelverket når det gjelder BPA for studenter burde vært langt mer rettferdig. Slik det er
nå, kan det være vanskelig for studenter med
assistansebehov å studere utenlands, sier Stine
og legger til at det ikke er reelt like studiemuligheter, og dermed jobbmuligheter, for personer
med assistansebehov så lenge regelverket for
BPA er utformet slik det er i dag. – Jeg synes
det er en oppgave for ungdomsorganisasjonene
i Unge Funksjonshemmede å forhandle seg
frem til en rettferdig løsning for studenter med
assistansebehov som ønsker studieopphold i
utlandet, slik at alle som vil kan følge drømmen
sin, sier Stine som nå forsker og underviser i
jobben som stipendiat på NTNU i Trondheim.
MUSKELNYTT nr. 4 – 2020
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Nytt fra FFM
Foto: Musholm

Invitasjon til Aktiv uke for
familier sommeren 2021

V

i ønsker velkommen til Aktiv
Uke for hele familien 1.-8. august
2021. Dette vil foregå på Musholm Bugt Feriecenter, som ligger idyllisk
og landlig til på øya Sjælland i Danmark.
Stedet eies av Muskelsvindfonden, og er
derfor godt tilrettelagt for muskelsyke.
Det er blant annet elektriske senger,
takløfter, tilrettelagte bad og mulighet for
stellebenk i alle leilighetene. Personlige
hjelpemidler (rullestol, seil til takheis,
sklilaken ol) må medbringes av de enkelte deltakerne. For mer info om stedet,
se www.musholm.dk.
Programmet vil bestå av utflukter,
foredrag, erfaringsutveksling og sosialt
samvær. Det vil bli arrangert aktiviteter og mye moro for hele familien. Mer
informasjon vil bli lagt ut på FFM sin
nettside fremover.

Vi vil ha med mange fellesassistenter.
Fellesassistentene er familieukas gode
hjelpere, de er overalt for å gjøre uka til
en god opplevelse for alle deltakerne. De
som har behov for egen assistent, vil få
dekket reise og losji for disse.
På familieuken er fokus også på barna
som er søsken til muskelsyke barn og/eller har muskelsyke foreldre. Det er viktig
at disse barna også skal ha en likeverdig
sommerferie, og søsken kan derfor ikke
meldes på som assistenter.
Bindende påmelding innen 1. februar
2021. Bruk følgende lenke:
shorturl.at/prXY2
Får du problemer med nettskjemaet så
gi oss beskjed! Egenandel er maksimum
2500 kroner per voksne, og 1500 per
barn. Familier med dårlig økonomi kan

søke Aktivukefondet om støtte til deltakeravgiften.
Deltakerne får dekket kostnader ved billigste reisemåte som vil variere mellom
bil eller fly/tog. Billetter til transport som
kjøpes uten avtale med komiteen vil ikke
bli refundert.
Program for uken og mer info om reise/
opphold sendes ut til deltakerne etter at
påmeldingsfristen er gått ut.
Hvis du har spørsmål angående Aktiv
Familieuke-21, send oss en e-post til:
aktivuke20@ffm.no
(PS! E-posten stemmer, den er gjenbruk
fra i år)
Håper vi sees i Danmark til sommeren!
Hilsen Laila B, Lise, Laila L og Guro

Lyst på verdens beste sommerjobb?

F

oreningen for Muskelsyke
(www.ffm.no) arrangerer sommerleir for familier med muskelsyke medlemmer i Danmark 1.- 8.
august 2021. Vi trenger derfor mange
kreative og sprudlende fellesassistenter
til barna på Aktiv uke 2021. Stedet vi
skal være på er Musholm Feriecenter i
Danmark. Mer om stedet kan du lese
her:
www.musholm.dk
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Assistentene går inn i en turnus, og
arbeidsoppgavene er varierte og artige:
Holde hobbyverksted med barna, bli
med på strandturer, assistere under
utflukter, handleturer, arrangere spillekvelder, filmkvelder, assistere under
grilling og annen matlaging med mere,
ja rett og slett å ha det gøy sammen
med deltakerne!
Er du ansvarsbevisst, kreativ, selvstendig og liker å omgås mennesker i alle

aldre er dette noe for deg. Send en søknad til aktivuke20@ffm.no (adressen er
riktig, gjenbruk fra i år) der du forteller
litt om deg selv, og hva du kan bidra
med. Aldersgrense på fellesassistentene
er 18 år. Det må fremlegges politiattest.
Lønn: 5000,I tillegg dekker vi reisekostnader,
kost og losji.
Søknadsfrist: 01. februar 2021.

Nytt fra FFM

Digitalt
likepersonskurs i høst
På grunn av koronasituasjonen er det umulig å
invitere til likepersonskurs
på hotell i år. FFM fikk støtte
til å arrangere digitalt likepersonskurs for nye og gamle
likepersoner.

V

i la opp til fem interaktive
kurskvelder arrangert over nett.
Torsdager kl 19.00, fra og med 15.
oktober til og med 12. november. Hver
kveld besto av 3x45 minutter pluss pauser,
og de tre øktene ble fordelt slik:

1. Utvalgte og målrettede temaforedrag
med innleid foredragsholder.
2. Likepersonsutvalgets egenproduserte
likepersonskursing tilpasset digitalt
medium.
3. Åpen samtale over dagens tema. Her
kunne deltakerne stille spørsmål til
både kursholdere og hverandre – og få
digital veiledning og råd om kommunikasjonsteknikk.
Her er programmet for de eksterne
foredragene:

Støtt oss gjerne!

Gi en julegave til
FFM eller
Forskningsfondet!
Det er enkelt å gi gaver:
Gaver til FFM:
• konto 7874.06.26255
• vipps-nummer 17117
Gaver til Forskningsfondet:
• konto 1600.47.91197
• vipps-nummer 54235

15. oktober: Thorvald Steen er blant
landets mest anerkjente forfattere. Han er
selv muskelsyk, og har skrevet godt om
både skam og selverkjennelse i forhold til
egen diagnose, spesielt i de to siste
romanene Det hvite badehuset og Det
siste fotografiet.

Store og små bidrag kommer godt med i
vårt arbeid. Mange gir bursdagspenger via
FFMs Facebook-side. Flere gir minnegaver ved begravelser, noen er faste givere
og noen testamenterer arv.

22. oktober: Professor Arvid Heiberg.
Etiske dilemmaer rundt genteknologi, nye
medisiner og sjeldne diagnoser. Likepersoner skal ikke være, eller utgi seg for å
være helsepersonell. Likevel er mange
opptatt av de nye, til dels ekstremt dyre
medisinene og genteknologiske metoder som kommer for nevromuskulære
sykdommer. Våre likepersoner ønsker seg
bedre oppdatering, også om de mange
dilemmaene som møter våre medlemmer
i forbindelse med tilgang til nye medisi-

ner. Arvid Heiberg var en foredragsholder
som både kan noe om nye medisiner og
metoder, og som kan si noe om de etiske
utfordringene.
29. oktober: Kristina AreschougJosefsson, førsteamanuensis fra
OsloMet. Tema: Funksjonshemning og
seksuell helse.
5. november: Funksjonhemning og
Identitet.

I juletida er gaver et hett tema. Vi gleder
oss til å gi, og vi gleder oss til å få. Noen
finner vi lett på gaver til. Andre har alt.
Et alternativ er å gi penger til aktiviteter,
prosjekter og forskning. Send pengene før
31.12. og du kan få skattefradrag.
Skattefradrag
Ønsker du skattefradrag, må du huske å
oppgi fødselsnummeret ditt. Økonomiske
bidrag kan føres som fradrag i alminnelig
inntekt på selvangivelsen, slik at skattegrunnlaget reduseres.
Les informasjon på skatteetaten.no

12. november: Ada Karete Ringstad.
Et verdig liv. En ung, skolert brukerstemme.
Det er Stiftelsen Dam som har gitt tilskudd til kurset.
Kurset var åpent for medlemmer i FFM
som ønsker å bli likepersoner, og for eksisterende likepersoner i FFM som ønsket
faglig påfyll.
Likepersonsutvalget
MUSKELNYTT nr. 4 – 2020
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Nytt fra FFM

Det bygger seg
opp en bøyg!
– Korona har gjort at det bygger seg opp en bøyg hos oss. Vi
holder ikke ting gående på samme måte som før. Nå er det
ekstra viktig at vi forteller hverandre at vi også duger!
Tekst: BERNT ROALD NILSEN  foto: privat

T

normalt. Når vi ikke holder ting gående,
mister vi fort rytmen i hva som er viktig
for oss, og glemmer at vi fortsatt er dugelige, sier Tone Torp.

Vi duger fortsatt!
–Vi er gode til å støtte hverandre når det
gjelder å være forsiktig i denne rare tiden.
Men nå må vi huske på å oppmuntre
hverandre for det motsatte etter hvert
som det blir mulig å leve tilnærmet

Frustrerende situasjon
FFM i Agder er en fylkesforening som
pleier å ha to medlemsmøter vår og høst,
en årlig tur med overnatting til et av våre
naboland, og i sommer og høst var det
også planer om grilling og paragliding på
Bygland. Ingen ting ble noe av, arrangementet på Bygland regnet bort. Kanskje
blir det digitalt møte med Arvid Heiberg,
men Tone vil ikke garantere noe. Det er
frustrerende når ting kanskje kan skje i
neste måned, og så i neste og så i neste ...

one Torp gikk av som leder for
FFM for et par år siden. Men Tone
er en kvinne som er vant til å stille
opp for fellesskapet, så det gikk ikke lang
tid før hun var leder i FFM i Agder. Nå
roper hun et varsko til medlemmene i
foreningen. Alle arrangement i FFM i
Agder før jul er avlyst, men vi må passe
oss så det ikke blir altfor behagelig å være
hjemme.

Takk for gaven til
Forskningsfondet

F

ondet mottok i august en stor
arv. Avdøde Heidi Bostad
Trollstøl ønsket at deler av
arven etter henne skulle tilfalle
Fondet og merkes med forskning på
Dystrofia Myotonika (DMY). Dette
er styret dypt takknemlige for, og det
styrker Fondets mulighet til å støtte
forskning og prosjekt for denne
diagnosen.
Store og små gaver kommer godt
med, og er avgjørende for at Fondet
kan tildele støtte til forskning og
ulike prosjekt. For tiden støtter Fondet forskning på Limb Girdle, Myasthenia Gravis, Spinal Muskelatrofi
og «Bruk av hostemaskin for barn og
unge med muskelsykdom».
Tone I. Torp, daglig leder i Fondet
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Ringer nye medlemmer
–Det er jo gjerne den harde kjerne som
stiller opp på arrangementene, men det
er veldig gøy når plutselig nye dukker
opp. Derfor har vi nå gjort det til en vane
å ringe til nye medlemmer for å ta imot
dem med noe mer enn bare et digitalt
infoskriv. Vi er nå cirka 100 medlemmer
i FFM i Agder, og cirka 25% kommer på
arrangementene. Vi ser at praksisen med
å ringe gjør det lettere for nye medlemmer å stille på arrangementer. Ellers er vi
opptatt av at vi både skal gi faglig påfyll
og ha det gøy. Da er det lettere å få med
yngre medlemmer på arrangementer.

Minneord

H

eidi vokste opp på Gråtenmoen i
Skien. Hun var som barn aktiv i
både turn, friidrett og jazzballett.
Hun hadde mange venner og var både
sosial og omgjengelig. Etter skolegang
begynte hun som kontormedarbeider hos
den gang Hus og Hyttebygg. Firmaet byttet navn flere ganger underveis, men var
Heidis arbeidsplass i over 40 år. Og for
den innsatsen fikk hun både utmerkelse
for lang og tro tjeneste, og gullklokke av
firmaet. Hun likte godt å lese, løse kryssord, og var både reflektert og samfunnsorientert, sport på tv likte hun også.
I 1993 fikk hun datteren Synne, og de fikk
mange fine år sammen. Men etterhvert
som årene gikk ble det oppdaget at Heidi
hadde en sjelden muskelsykdom, DMY. I
voksen alder ble Heidi mer og mer preget
av sykdommen, og det kostet henne
stadig mer krefter å gå ut, bruke bilen og
besøke folk.

Hun likte etterhvert best at vi kom på
besøk til henne, og spesielt koselig var
det når hun fikk besøk fra Trøndelag.
Heidi fikk mer og mer behov for tilrettelagt hjelp og hjemmetjenester. De siste
årene var Heidi så heldig å få personlige
assistenter, fire fantastiske damer! Dette
gjorde hverdagen lettere og triveligere for
henne. Heidi ble 63 år.
Som søsken både savner vi og minnes
Heidi som en koselig og humørfylt søster.
Greta, Stein og Geir

Nytt fra FFM

Diagnosekort nå på
papir

D

igitalt lagret informasjon viser
seg uegnet, og FFM går tilbake
til tilbud om papirkort, som
muskelsyke kan fylle ut sammen med
fastlege/nevrolog. Du finner info om
dette her:
https://ffm.no/diagnoser/diagnosekort/
Kritisk informasjon om nevromuskulære sykdommer
NMK-samarbeidet har utarbeidet kritisk
informasjon for flere arvelige nevromuskulære sykdommer. Opplysningene kan
legges inn som nødinformasjon på mobilen, legges i lommeboka eller veska. Man
kan også sammen med lege legge kritisk
informasjon inn i kjernejournalen.
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/nevromuskulertkompetansesenter/kritisk-informasjonom-nevromuskulere-sykdommer

Kommunene Diagnoseraserer fritt evaluering av
brukervalg
CharcotMarie-Tooths
sykdom (CMT)

N

år kommunene setter BPA-ordningen ut på anbud, eller foreslår
at den skal bli helkommunal,
betyr det i praksis at brukerne får færre
valgmuligheter! Den siste tiden har vi sett
at flere kommuner setter ut BPA-ordningen på anbud, og når kommunen da velger
færre leverandører av BPA betyr det i
praksis at brukerne får redusert valgfrihet
til å velge leverandør av ordningen. FFM
mener at hele poenget med BPA er fritt
brukervalg. Vi ser dessverre gang på gang
at kommunene handler i strid med dette
prinsippet. BPA-utvalget ble oppnevnt i
2019, og skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt
personlig assistanse. Utvalget skal levere
sin utredning i form av en norsk offentlig
utredning innen 1. juni 2021. BPAutvalget tar imot innspill fra privatpersoner og organisasjoner. Utvalgsleder
er Marianne Skattum fra Oslo.

N

MK-samarbeidet har i samarbeid
med FFM og brukerrepresentanter satt sammen en arbeidsgruppe
og gjort en systematisk gjennomgang av
tilbudet til personer med CMT.
NMK-samarbeidet har kompetansesenteransvar for CMT og består av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)
ved UNN, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander(EMAN)
ved OUS og Frambu kompetansesenter
for sjeldne diagnoser.
Arbeidsgruppen ble satt sammen i
februar 2020, og består av fagpersoner fra
NMK-samarbeidet, brukerrepresentanter
og FFM.

KASTVOLLEN
KASTVOLLEN
REHABILITERINGSSENTER
REHABILITERINGSSENTER
Kastvollen Rehabiliteringssenter
Kastvollvegen 11, 7670 INDERØY
Telefon: 74 12 46 50
E-post:
post@kastvollen.no
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.
Tilbud om individuelle- og gruppeopphold for personer med
nevromuskulære sykdommer. For nærmere info se vår hjemmeside
www.kastvollen.no. Følg oss også på facebook.
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Likepersonsstoff

Hvordan er det
å være likeperson?
–Jeg har vært likeperson i fem år og vært med i
Likepersonsutvalget (LPU) i to år, og trives veldig
godt med det.
Tekst: Marit J. Hansen
foto: privat

S

om ufør muskelsyk er det godt å
ha noe å fylle dagene sine med. Å
være en likeperson her i FFM er
veldig interessant. Du blir kjent
med mange ulike personer rundt om i
vårt langstrakte land. Du lærer faktisk litt
om deg selv også. FFM trenger alltid nye
likepersoner, så jeg har snakket litt med
Elisabeth Johannessen om hvordan det er
å være likeperson.
Hvorfor ble du likeperson?
–Det var tilfeldig, og jeg har vært det en
god del år. Det startet med at jeg ble spurt
om jeg ville være med og ha kurs for
“Gående muskelsyke”. Det ville jeg, og jeg
lærte så mye av Annie Aune. Det ble et
vellykket kurs, jeg traff så mange hyggelige mennesker. FFM tilbød nye kurs, jeg
meldte meg på, og siden har det blitt flere
kurs, for jeg har alltid noe nytt å lære.
Har du selv hatt behov for en
likeperson?
–Jeg har aldri bedt om noen likeperson,
men gjennom likepersonsarbeidet får vi
delt mange erfaringer med hverandre og
lærer stadig noe nytt. Selv likepersoner
har ingen fasit.
Hva er det beste med å være
en likeperson?
–Jeg føler meg heldig som likeperson,
jeg har snakket med så mange hyggelige
mennesker gjennom årene, hatt kurs og
møtt mange som jeg også har lært av.
Best av alt er at jeg kan være til nytte for
en som skal leve med en diagnose og si at
det ofte går bedre enn du tror.

10
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Har du truffet noen av dem du har
pratet med?
–Jeg har truffet et par stykker, og det var
veldig hyggelig.
Hvordan får du til en god
likepersonssamtale?
–En god samtale handler om å være åpen,
imøtekommende og å dele erfaringer.
For meg har dette vært enkelt. Tror det
har noe med måten du presenterer deg
på, stemmeleie og hvordan du uttrykker
deg. Har opplevd å ikke kunne hjelpe,
men det er på grunn av at fagfolk må inn
i bildet. Når jeg får oppdrag fra Tollef (på
kontoret), skjer det ved telefonsamtaler
og på epost, det er opptil den enkelte. Det
er hyggelig å prate med nye eller noen jeg
har snakket med før.
Hvilke råd vil du gi til en ny
likeperson?
Sett av god tid. Det viktigste er å lytte,
forstå, oppmuntre og prøve å snu det
negative til noe positivt. Tips og råd om
trening, fysikalsk behandling, hvor man
kan søke på et opphold om man ønsker
det, hjelpemidler om man trenger det,
hva er vanskelig og hva fungerer bra. Det
er ikke alt vi kan hjelpe med, vi er jo ikke
fagpersoner.
Hva har likepersonsarbeidet betydd
for ditt liv?
–Det har vært mye, en samtale hos
meg eller hos andre, ute ved et bord, på
telefon, e-post og kurs. At jeg kan være
til nytte for noen, by på meg selv, dele
erfaringer, tips råd, oppmuntring og
ydmykhet. Jeg har lært mye om meg selv
ved å være likeperson.

Likepersonsstoff

Om Likepersonsaktiviteter
skriver Bufetat:
§ 7 Likepersonsaktiviteter:
"Med likepersonskurs menes en
tidsavgrenset aktivitet med pedagogisk innhold. Det gis poeng per dag
kurset gjennomføres, 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 temabasert samling ledet av en
likeperson. Det gis poeng pr. dag
samtalegruppen møtes og aktiviteten gjennomføres."

Dine tanker rundt fremtiden og
likepersonsarbeid?
–Jeg håper likepersonsarbeidet vil fortsette, mange ønsker å treffe andre i samme
situasjon. Det er viktig å ha noen å prate
med. Man skal lære seg å leve med sin
diagnose, og da er likepersonsarbeidet
viktig.
Funker den digitale likepersonstjenesten?
Har meldt meg på likepersonskurs “Digitalt” for nye og gamle likepersoner, så jeg
vil gjerne fortsette. Her i Østfold har vi
digital kaffekopp og digital stoltrim, som
fungerer bra. Jeg får ikke til alt på Google
Meet, men er under opplæring av “guru”
Ada.

person går igjennom. En som er oppegående og usynlig syk, slik som meg selv,
opplever ofte å høre Jammen, du ser jo så
frisk og bra ut eller Bare ta deg sammen,
så blir det mye bedre. Derfor er det viktig
å ha en likeperson, en som ikke dømmer
deg for det du ikke klarer i hverdagen.
Er det noe du lurer på eller ønsker du å
bli en likeperson, er det bare å ta kontakt
med FFM.

”

Lyst til å
bli likeperson?

Har du en morsom historie om ditt
arbeid som likeperson?
Det har vært mange morsomme historier
som likeperson og en god del latter oss
imellom, men jeg kan ikke fortelle om
noen på grunn av min taushetsplikt.
Å være likeperson er interessant, og det
er mange der ute som trenger noen å
prate med. Det er vanskelig for "friske"
mennesker å forstå hva en muskelsyk
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Smarte Ting

Gange på nye måter
Tekst: tone EDVARDSEN
FOTO:   PRODUSENTENE

Active sitwalk 1-2-3

Dette er en ny kombinasjon av rullator og manuell rullestol. Den legger til
rette for at du kan velge om du vil gå,
trille selv eller bli trillet av ledsager.
Dette er en god løsning når du er
usikker på hvor langt du orker å gå
og trenger muligheten til å trille selv
eller å bli trillet. Du kan også velge å
bruke gangfunksjonen på turer der
du før ville valgt rullestol fordi det var
langt å gå.

Knerullator

Dette er et alternativ til krykker – der
du kan legge tyngde på kneet men
ikke på ankel. Den kan gi litt mer
variasjon i måter å komme deg fram
på der du kan veksle på hvilken fot
du har på puta og hvilken du sparker
med. For personer med svekkelser i
armene eller som brekker en ankel er
denne et supert alternativ når du ikke
er sterk nok til å gå med krykker.

Alinker

Dette er et nytt gå-hjelpemiddel som
utfordrer tradisjonelle måter det har
vært løst på tidligere. Du sitter på et
sykkelsete og bruker begge bena til å
gå med. Slik beveger du deg i normal
høyde og kan spare energi samtidig
som du beveger deg og kan komme
lenger. Fordi du har ett smalt hjul
bak og to foran, er det god plass til å
strekke ut føttene og få god fart. Jeg
har ikke sett denne i Norge, men jeg
anbefaler deg virkelig å sjekke ut dette
hjelpemidlet. Konseptet er så unikt at
du bør gå på nett og se video av dette.

12
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Denne gangen presenterer jeg alternative måter å benytte
gangfunksjonen på. Jeg tenker dette er spesielt nyttig når
kreftene avtar, balansen er dårlig eller du ikke klarer å gå
så langt som før.

Min Mening
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 Gabriel Wilhelmsen Hoff slippe til.

–Vi må si ifra når
urettferdighet
rammer oss!
FFMs viktigste oppgave er å stikke seg fram og si ifra
hver eneste gang urettferdighet rammer muskelsyke.
Å ta vare på denne rettferdigheten er utrolig viktig!

G

abriel Wilhelmsen Hoff er
24 år, og ble valgt inn som
varamedlem i Sentralstyret
til FFM på landsmøtet i juni.
Han har Duchennes muskeldystrofi, er
også andre nestleder i NHFs ungdom og
forteller at han har døgnbasert BPA.
Ivareta rettferdigheten
–Å få døgnbasert BPA var ikke så enkelt.
Jeg skrev søknad, men det tok lang før
jeg hørte at de trengte enda mer tid på
søknaden min. Jeg sendte da en melding
til Fylkesmannen om at søknaden ble trenert og at jeg var helt avhengig av å bruke
pustemaske om natten. En flink koordinator på A-Hus hjalp meg med søknaden,
og til slutt fikk jeg den innvilget. Dette er
typisk en oppgave som FFM må involvere
seg i, for å sørge for at rettferdigheten blir
tatt vare på, sier Gabriel.
FFMs viktigste oppgave
Han synes det er provoserende å se og
høre om andre muskelsyke som blir
nektet nødvendig assistanse selv om alle
forstår at de trenger det. Det er her FFMs
viktigste oppgave ligger: Å være et talerør
og si ifra hver gang urettferdigheten
rammer muskelsyke uten grunn. Det kan
ikke være sånn at du i tillegg må bevise

det med dine egne ord når folk som
er spesialister på området har lagt ved
krystallklare faglige uttalelser. Trenger du
denne assistansen, så trenger du den! Ferdig snakka, slår Gabriel klokkeklart fast.
Viktig å føle seg hjemme
–En god grunn til å være medlem av
FFM er at du føler deg hjemme. Forskjellen mellom deg og de andre viskes ut. Du
gjør helt vanlige ting uten å tenke på det,
fordi du vet at de rundt deg har flere av
de samme utfordringene. Da er det ikke
nødvendig å forklare så mye, folk skjønner greia, sier Gabriel, og legger til at han
også har hatt stor nytte av å delta på kurs
og samlinger på Frambu, disse har gitt
han den samme følelsen. Den fikk han
også da han var med på Aktive uker med
FFMU i fjor og forfjor.
Prøve å gi livet en mening
–FFM skal på en måte passe på livskvaliteten til oss muskelsyke, sosialt og
politisk. Vi skal jobbe mot gode løsninger, legge til rette for hyggelige sosiale
fellesskap som er med på å gi livet vårt
en mening, sier Gabriel før han gjerne
kobler på god musikk og ruller en tur ut i
Drøbaks vakre nærmiljø med bikkja for å
illustrere hva livskvalitet handler om.
MUSKELNYTT nr. 4 – 2020
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Aktiv uke gjennomført
digitalt 23.-25. oktober
På grunn av korona måtte FFM avlyse de Aktive ukene i år.
Da det ble bestemt, fikk komiteen for voksenuka en idé. Hva
med å arrangere Aktiv uke digital (AUD)?
Tekst: Tone Torp
foto: Murni Clausen

V

i kontaktet Bufdir som hadde
gitt penger til vanlig aktiv
uke. De innvilget omdisponering, og vi kontaktet Sanden
Media AS så fort vi kunne. De ble med,
og vi startet samarbeidet om innhold og
produksjon. 23.-25. oktober sendte vi fire
sendinger med cirka en times varighet fra

studio i Kristiansand. Programledere var
Gunnhild Aksnes Kristiansen, radiovert til daglig, og Tone Torp fra FFM.
Produksjonsteamet fra Sanden Media
og komiteen for AUD jobbet i kulissene.
Kine Lyngås, FFMU, var konkurransedronning, og presenterte Muskelnøttene.
Bred oppslutning
Vi vil gjerne gi blomster til alle som deltok. Cirka 150 visninger av hver sending
er registrert. I noen hus var det flere som
så på samme skjerm. 109 medlemmer
og 38 ikke-medlemmer var påmeldt. Det
er første gang FFM har gjort en sånn
produksjon. Noe kunne vi vært tydeligere
på, men vi er stolte, glade og godt slitne
nå, rett etter at sendingen er over. Vi ville
ha kontakt med dere som så på. Til det
brukte vi Menti.com. Takk til dere som
var gjester på link og i studio! Takk til
dere som viste Min aktivitet! Takk til dere
fra NMK-samarbeidet!

Komiteen for AUD:
Tone Torp
Marit J. Hansen
Gustav Granheim
Elin Camilla Nilsen
Jon Magnus Dahl
Margrethe Horrisland
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"En sjelden hjerne"
Har vi råd til persontilpasset
medisin for sjeldne tilstander?

F
Tekst: Kristin Ørstavik
foto: privat

orskningsdagene i år handlet om
hjernen. Enhet for medfødte og arvelige
nevromuskulære tilstander (EMAN)
ved Kristin Ørstavik hadde tatt initiativ
til arrangementet «En sjelden hjerne» på
Litteraturhuset 21. september. Arrangementet
var lagt opp slik at både svært spesialiserte fagpersoner og publikum skulle kunne følge med.
Medarrangører var Senter for sjeldne diagnoser
(SSD), Nevsom og Frambu – alle sammen tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne
diagnoser (NKSD) ved Oslo Universitetssykehus. På grunn av den pågående pandemien var
det få som kunne følge arrangementet fysisk,
men rundt 50 deltakere fulgte sendingen «live»
på youtube, og omtrent like mange var til stede
på Litteraturhuset. Opptak av arrangementet
kan ses via sjelden.no
Hva kan gå galt – og hvilke muligheter
finnes?
Kristin Ørstavik, lege og leder av EMAN,
innledet om ulike sjeldne tilstander som kan
affisere hjernen. Dette inkluderer også enkelte
muskelsykdommer som for eksempel Dystrofia
myotonika og Duchenne muskledystrofi. Lasse
Pihlstrøm, lege og forsker ved OUS snakket om
Hva kan gå galt i en sjelden hjerne. Kaja Selmer,
også lege og forsker ved OUS snakket om temaet Klipp, lim og redigering av sjeldne genfeil –
hvilke muligheter finnes? Kaja Selmer gikk langt

i å forklare publikum hvordan forskningen nå
gir mulighet til klippe og lime inn nye gener der
det har skjedd en kopieringsfeil. Med mange
nye terapier og dyre behandlinger er spørsmålet
hvordan vi kan gjøre dette tilgjengelig for dem
som trenger det mest.
Bjørn Morten Hofmann, professor og etiker
ved NTNU, snakket om Prioritering og etikk i et
sjeldenperspektiv. Hofmann snakket blant annet
om hvordan legene kan bli stående i en vanskelig skvis mellom å være pasientens advokat og
helsevesenets portvokter.
Nasjonal strategi – nye metoder – dyre
behandlinger
Debatten dreide raskt fra hjernen og nevrofeltet
spesielt, til prioriteringer og etikk knyttet til
de nye dyre medisinene. En årsak til at dette
temaet er viktig i 2020 er at det jobbes med
en ny nasjonal sjeldenstrategi. Samtidig er det
stadig nye dyre medisiner som ønskes godkjent
av «Nye Metoder», men det er et spørsmål
om helseforetakene og samfunnet har råd til å
finansiere dem. Det ble flere gode debattinnlegg
også fra salen. Dessverre hadde vi ikke lykkes i
å få politikere fra begge fløyer til denne debatten. Kanskje skyldes dette at temaet er vanskelig
og samtidig svært aktuelt fordi flere nye dyre
medikamenter for sjeldne tilstander er forventet
å komme i nær fremtid.

Panelet fv: Kaja Selmer, lege og
forsker ved OUS, Bjørn Morten
Hofmann, professor og etiker
ved NTNU, samt Lasse Pihlstrøm,
nevrolog, forsker og skribent,
OUS utgjorde panelet etter
foredragene.
Til høyre: Debattleder Kristin
Ørstavik og professor emeritus
Arvid Heiberg.
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VT – nytt treningspr
Tekst: prosjektleder Tone Torp
FOTO: PRIVAT og colourbox

Målet for VT – Virtuelle treningskamerater – er å
gi tips til personer med muskelsykdom når koronapandemien hindrer mange fra å trene på institutt
eller i grupper.

D

et er ofte vanlig å ha PT, Personlig Trener. Med dette prosjektet vil vi gjøre det vanlig
å ha VT, Virtuelle Treningskamerater også. Vi i prosjektgruppen ble
ekstra glade da vi fikk denne meldingen
fra Stiftelsen Dam:
"Hei. For ikke lenge siden fikk dere avslag
på følgende søknad til Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten:
• Prosjekttittel: Virtuelle treningskamerater
• Søkerorganisasjon: Foreningen for
Muskelsyke
• Søknadssum: 550.000
I går gjennomførte styringsgruppen for
programmet noen endringer som medfører
at deres søknad likevel blir innvilget."
Målgrupper for VT
Det sies at bevegelse og trening øker
livskvaliteten. Derfor forventer vi at
resultatet blir økt livskvalitet – et resultat
av aktivitet, bevegelse og trening.
Primærgruppen er personer med
muskelsykdom, som kan igjen deles
i tre fokusgrupper:
• personer med lite muskeltap –
kalt sterk
• personer med middels muskeltap –
kalt middels
• personer med sterkt muskeltap –
kalt svak

Sekundærgruppe er fagpersoner og andre
som har nytte av å lære hvordan muskelsyke bør trene. I denne sammenheng har
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vi valgt å trekke spesielt frem fysioterapeuter og assistenter. Målet er å gjøre
det lettere og mer spennende å drive med
fysisk aktivitet hjemme.
Du kan også delta!
Deltakerne er alle som følger sendingene.
Ut fra hvor mye styrke de har kan de
følge Tone som trener sammen med assistentene. Jon Magnus som trener delvis
med hjelpemidler, og Lin Christine som
trener uten hjelpemidler. Deltakerne kan
kommentere, stille spørsmål og publisere
sine treningsråd via den digitale publiseringsplattformen. I alle filmene møter
vi de tre som gjennomfører treningen
alene eller sammen med assistent.
Opptakene av øvelsene gjøres hjemme av
smittehensyn, for å skape nærhet, og for
at det skal være så enkelt som mulig for
alle å gjøre øvelsene.
September 2020 – juni 2021
I denne perioden gjennomfører vi
manusutvikling og innspilling av 15
treningsfilmer, i tillegg til å reklamere,
publisere og diskuterer på FFMs digitale
plattformer. Når filmene publiseres våren
2021, håper vi mange vil legge ut sine
erfaringer når de trener ved hjelp av dem.
Metoden i VT-prosjektet
Vi bruker filmer som publiseres som
inspirasjon til å være hverandres treningskamerater. Sanden Media AS filmer
treningene. En fysioterapeut fra kompetansetjenesten veileder slik at øvelsene
blir optimale. FFMs administrasjon
publiserer på nettside og FB. De som ser
på, kan velge filmer som er tilpasset egen
situasjon og sykdomsbilde.

rosjekt våren 2021!
Våre 5 treningstemaer
1. NAKKE/SKULDRE
løfte/strekke armene mot taket,
presse haka mot brystet/halsen,
kjernemuskulatur i nakke, legge
øret mot skulder.
2. ARMER/FINGRE
knytte og åpne neven, sprike med
fingrene, ta tommel på hver finger,
bevege håndledd, rette ut og bøye
albueledd, løfte armen til munnen,
klemme på ball, boksing.
3. MAGE/RYGG
sit-ups, stor treningsball for ryggøvelser, bøye seg frem og tilbake og
til sidene, trekke navlen inn mot
korsryggen.
4. BEN/FØTTER
sykle, stå-trening, motvirke
kontrakturer, stå på tærne, stå på
helen, knipe og strekke tærne, knebøy, motstand med strikk.
5. PUST/SVELG/SPISE
puste med motstand i sugerør,
grimaser, gape så høyt som mulig,
bite tennene sammen så hardt som
mulig, knipe leppene sammen, åpne
brystkassa for bedre pust, manuell
hostehjelp.

”

Du kan
også delta!

Disse er med:
Tone I. Torp
Jeg er 57 år og bor i Grimstad. Vanligvis
trener jeg korte økter 5 dager i uken og
stå-trening 3, og kjenner at det er godt
for kroppen. Liker å vite at jeg med
hjelp av assistenten kan løfte armen over
hodet. Den tilrettelagte boksetreningen
gjør at jeg får økt puls og holder lungekapasiteten ganske god. Det som inspirerer
meg, er å være i arbeid så lenge som mulig. Jeg trenger et prosjekt for inspirasjon
til å fortsette treningen når muskulaturen
svekkes.
Jon Magnus Dahl
Jeg er 55 år og bor i Kristiansand.
Muskelsykdommen fører blant annet til
vanskeligheter med å gå. Bruker rullestol
til lengre strekninger og som avlastning.
Har i mange år likt å sykle, og føler det
tungt at jeg ikke lenger kan gjøre det på
en vanlig sykkel. Jeg har nylig fått en
hånddrevet 3-hjulssykkel med el-hjelpemotor og håper at det vil bli lettere å
bruke den. Jeg trener til vanlig to ganger
i uka hos fysioterapeut. Trening er ikke
noe som “faller naturlig” for meg, men
det gjør godt for kropp og sinn.
Lin Christine Solberg
Jeg er 32 år og bor i Asker. Har hele livet
vært glad i å prøve nye ting, men har
vært litt redd for å bevege meg og trene
"for mye", da jeg har fått beskjed av leger
og fysioterapeuter at jeg kan bli dårligere
ved både å trene for mye og for lite. Jeg
har derfor i mange år forvekslet følelsen
av stølhet med muskelfatigue. Det har
ført til passivitet og vektoppgang. Jeg har
til tider tatt sterke smertestillende over
lengre perioder på grunn av muskelsmerter. For 4 år siden møtte jeg min
samboer, og vi begynte å trene forholdsvis hard styrke sammen. Flere øvelser er
tilrettelagt slik at de passer meg.
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Leders hjørne

Digital kurs- og
årsmøtedag 2020
Vår tradisjon med å arrangere kurs- og årsmøtehelg i
april kunne dessverre ikke gjennomføres i år.

K

oronasituasjonen satte en stopper for møtevirksomhet for oss,
da vi ikke kunne ta sjansen på å
arrangere noe som kunne utsette våre
sårbare medlemmer for smitte. Vi utsatte
årsmøtet til høsten, slik at vi hadde god
tid på oss til å planlegge et bra arrangement digitalt.

Malin F. Pedersen, Leder FFMU

H

ei, alle sammen!

Nå er det snart jul! Har du tenkt på det?
Snart er det tid for julegaver, og julemiddag og masse julekos. Det gleder jeg meg
til! Vinteren derimot, den kunne vi vel
satt på vent, som alt annet i 2020?
For vi kunne jo ikke unngå å utsette eller
å avlyse ting dette året. I FFMU ble først
årsmøtet utsatt, og deretter ble Aktiv uke
2020 avlyst. Nå håper vi på et bedre år til
neste år.
På tross av utfordringer dette året har
styret i FFMU fått gjort en del. Med mer
tid hjemme får man også mer tid til foreningsarbeid. Alt vi gjør er ikke så synlig,
men vi jobber alltid for at FFMU skal ha
en god fremtid. I tillegg har vi arrangert
quiz for våre medlemmer flere ganger
via videochat, og vi har også holdt kurs
og årsmøte digitalt. Dette har vært både
lærerikt, sosialt og gøy.
Dette året gikk ikke helt som planlagt
for noen av oss, men vi får prøve igjen
til neste år. FFMU-gjengen gir seg aldri!
God jul og godt nyttår, kjære medlemmer!
Hilsen Malin F. Pedersen
leder i FFMU		

Foto: Colourbox
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Nødutgang på Google Meet?
Lørdag 17. oktober startet vi med velkomst klokken 11:30 på Google Meet. Vi
så hverandre på webkamera og snakket
i vei. Her var våre medlemmer i sitt
beste humør, og lederen fikk blant annet
spørsmål om hvor nødutgangene var og
når det ble servert middag. Litt humor er
en bra start på dagen!
Kurs om funksjonsassistanse
Etter velkomst holdt Sadia Jabeen Iqbal
fra Prima assistanse foredrag om funksjonsassistanse. Hun fortalte hvordan
hun bruker det og hvordan man går frem
for å få det. Etter henne ble det foredrag
om brukerstyrt personlig assistanse
(BPA), holdt av Tamarin Varner, også fra
Prima assistanse. Hun snakket om hva
BPA er, hvem som kan få det og hvorfor,
og hvordan du kan bruke BPA til å få en
bedre hverdag. To flotte kurs!

Et ryddig og positivt Årsmøte
FFMUs årsmøte 2020 startet med at
leder Malin åpnet møtet, Ada sa noen
ord på vegne av Sentralstyret, og deretter
overtok nestleder Kine som møteleder.
Strukturert og oversiktlig som Kine er,
ledet hun oss godt gjennom møtet med
Ada som Mentimeter-sjef og ansvarlig
for avstemming. Lederen i valgkomitéen,
Stine Furuhaug, ga også en god presentasjon av valgkomitéens innstilling, det
gjorde det enkelt å vite hva man skulle
stemme under valget.
Gjenvalg av leder – og rollebytte
Leder Malin ble gjenvalgt, Line gikk ut
av styret, Linda gikk fra å være økonomiansvarlig til vanlig styremedlem, Morten
overtok som økonomiansvarlig, Ada
byttet rolle fra varamedlem til styremedlem, og Tonje gjorde det motsatte – gikk
fra å være styremedlem til varamedlem.
Valgkomitéen ble bestående av Stine
Furuhaug som leder og Gustav Granheim
som medlem.
Quiz med Tone som quizmaster
Etter et vellykket årsmøte og en formiddag foran skjermen ble det tid for
hvile og avslapping for dem som hadde
behov for det. Neste arrangement startet

FFMU i farta

Morten – nytt
styremedlem i
FFMU

Foto: Colourbox

klokken 19:00. Da var det tid for quiz
og sosialt. Hun som egentlig skulle arrangere quizen var ikke helt i form, men
vi i FFMU er alltid løsningsorienterte!
Vi spurte derfor Tone Torp om hun ville
holde quizen, og sporty som hun er sa
hun ja. Vi hadde en helt topp kveld, med
høyt konkurranseinstinkt blant deltakerne. Vinneren ble Kine, men det var bare
så vidt, for alle vi andre lå like bak.
Sosiale jenter med munndiaré
Etter quizen var det fem stykker som ble
sittende igjen for å skravle. Fire jenter og
en gutt. Men da jentene begynte å snakke
om mannfolk og dating, forsvant gutten
raskt fra samtalen. Om årsaken var
samtaletemaet eller noe annet er uvisst,
men når fire jenter fra Nord-Norge først
setter i gang med munndiare, ja, da kan
det hende de fleste i mindretall skygger
unna! Jentene hadde det i hvert fall gøy
med sin lille strikkekafé uten strikketøy,
og det ble en perfekt avslutning på en bra
dag med gjengen i FFMU.

Takk til Line

V

i i FFMU vil gjerne takke Line
Nordal for årene hun har vært
i styret og alt arbeidet hun har gjort.
Hun har vært både leder og vanlig
styremedlem, og har bidratt til at
foreningen har holdt seg i gang, med
gode idéer, struktur og orden, i tillegg
til godt humør.
Tusen takk, Line!

Jeg heter Morten, og er nytt medlem i styret i FFMU!
Jeg er valgt som økonomiansvarlig, og ser veldig frem
til å ta fatt på arbeidet.

J

eg er ikke selv muskelsyk, men bor
sammen med Tonje, som flere av dere
kanskje kjenner eller har hørt om.
Hun har SMA, og er blant annet ansvarlig
for FFMUs blogg, og sitter også i styret.
Gjennom henne har jeg blitt kjent med
det viktige arbeidet FFMU gjør. Som
økonomiansvarlig vil fokus være å prøve
å øke inntektene til foreningen, og passe
på at pengebruk er forsvarlig innenfor
rammene til rådighet. Det er utrolig
viktig at FFMU kan legge til rette for at
det finnes fysiske og digitale møteplasser
for ungdom som til tider kan føle seg
annerledes og utenfor. De må vite at de
ikke er alene og at det finnes et felleskap.
Sivilingeniør og fersk huseier
Av utdannelse er jeg sivilingeniør og
jobber til daglig i et IT-firma som datascientist. Dette er utrolig spennende, men
også en krevende jobb som innebærer en
del kvelds- og helgearbeid, til Tonjes
frustrasjon. Heldigvis har jeg siden
utbruddet av koronaviruset i mars hatt en
forståelsesfull arbeidsgiver som har tillatt
mye hjemmekontor. Tonje har også hatt
langt færre assistenter på jobb fordi hun
er påpasselig med at de må ta smittevern
på alvor hvis de skal jobbe for henne, og
jeg har steppet inn. Det har gått bra, vi
har begge holdt oss friske så langt. Nå har
vi i tillegg nettopp kjøpt hus. Etter mye
leting fant vi et hus over ett plan som vi
tror kan bli veldig fint og tilrettelagt etter
litt oppussing. Hus over flere etasjer er
upraktisk siden vi må installere heis, noe

som både tar tid og unødvendig plass.
På fritiden prøver jeg å løpe hver dag
hvis tiden strekker til. Tonje er bekymret
for at jeg skal pådra meg sykdom i det
kalde, regnfulle været som ofte er her på
Vestlandet, men kler man seg godt, skal
det gå bra. I tillegg spiller jeg piano. Vi
fikk tak i et piano som ble gitt bort gratis
på Finn, og det har vi nå i leiligheten.
Vil gjerne øke engasjementet
Til slutt vil jeg si takk for tilliten! Det
var nok få av dem som stemte på meg
som økonomiansvarlig som visste hvem
jeg var, men jeg håper jeg kan vise meg
tilliten verdig i årene som kommer, og at
vi kan øke engasjementet i foreningen så
enda flere får ta del i de arrangementene
og tilbudene FFMU er ansvarlige for.

MUSKELNYTT nr. 4 – 2020

19

FFMU i farta

Tonjes 10 beste tips som
muskelsyk i hverdagen
Å ha en muskelsykdom kan føre til at man trenger
ekstra utstyr i hverdagen. Jeg har muskelsykdommen
SMA type 2, og har etter hvert funnet de beste hjelpemidlene for meg. Kanskje dette kan hjelpe deg også?
1. Robotarm
Robotarmen er noe av det beste moderne
tid har laget etter min mening. Den
lar meg gjøre ting som å drikke, holde
telefon, klø meg på hodet og andre ting
som jeg ikke klarer å gjøre uten hjelp.
Robotarmen styrer jeg via joysticken på
rullestolen, og den gir meg frihet uten å
spørre om hjelp. Robotarmen kan enkelt
tas av, og legges sammen. Jeg har hatt
robotarmen med navn Jaco fra hjelpemiddelsentralen i snart 4 år, og kunne
ikke vært foruten.
2. Skinner og ramper
Å leve i en verden som ikke er spesielt tilrettelagt er ikke alltid like enkelt.
Heldigvis har jeg en superlett rampe!
Rampen kan jeg enkelt henge bak på rullestolen eller legge i bilen uten at den tar
noe plass. Den har gjort at jeg kommer
meg inn steder som ikke hadde vært mulig uten rampe. I tillegg har jeg også noen
lange skinner som jeg kan bruke hvis jeg
skal på besøk hos noen som har en høy
trapp opp til inngangen. Uten disse skinnene kunne jeg ikke ha dratt i julemiddager, bursdager og heller ikke kommet
meg inn til familien til Morten.
3. Trådløs museplate
Å ha en vanlig mus krever mye bevegelighet i armene, men med trådløs museplate
kan du styre pc med én finger. Musen
jeg har er et Apple-produkt, og det finnes mange leverandører. Museplaten er
trådløs, og kan brukes på mange meter
avstand, noe som er praktisk hvis du vil
styre pc-skjermen på TVen. Musen kan
enkelt lades opp, og batteriet varer lenge.
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Tekst: Tonje Larsen
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4. Varmepose og elektrisk
varmeteppe
I Norge er det ikke alltid like enkelt
å holde varmen. Muskelsyke trenger
tilførsel av varme da vi ikke kan holde oss
varme på egenhånd. Risposene fra Clas
Ohlson er de som holder seg best og er
billigst. De varmes noen minutter i mikrobølgeovnen og legges på ønsket sted.
De former seg etter kroppen og du kan
legge dem som du vil. Kjemiske varmeposer er også gull. De starter øyeblikkelig
når de får kontakt med oksygen og varer i
flere timer. Jeg synes det er fint å ha dem
under føttene og på håndledd, hvor jeg
blir mest kald. De fås kjøpt billig på ebay
eller AliExpress, eller du kan kjøpe dem
litt dyrere på sportsbutikkene. Elektrisk
varmeteppe er også deilig. Det fås kjøpt
på elektronikkbutikker, og koster ikke
mye. Jeg synes de er verdt hver krone når
de kan gi deg en varm seng eller få hele
kroppen varm på et par minutter.
5. Madrass med luft
Sliter du med å sove på natten fordi du
har for hard madrass? Da bør du bytte til
en madrass med luft! Etter at jeg byttet
for mange år siden, får jeg sove bedre og
klarer å sove lengre i én stilling. Madrassen kan du få av hjelpemiddelsentralen,
eller så kan du kjøpe luftmadrass som du
fyller på med luft selv. Fyller du på luften
selv, kan du selv kjenne når du har nok
luft til å ligge behagelig. Jeg kjøper alltid
luftmadrass når jeg er ute på reise over
lengre tid og spesielt på sydenferie. Da
pleier jeg bare å kjøpe en billig flytemadrass. Det fungerer nesten like bra.
6. Egenlaget joystick
Det største problemet jeg hadde når jeg
var i varme land, var at joysticken som
er svart ble for varm. Det gjorde at jeg
begynte å svette og joysticken ble så glatt
at jeg ikke klarte å holde den. Jeg prøvde
først å spraylakkere den hvit, men fant
ut at spraylakken var glattere enn selve
joysticken, så jeg malte den med en
veldig ruglete glitterneglelakk og i senere
tid fant jeg også ut at jeg kan lime på små
perler. Dette gjør at joysticken ikke mis-

ter hånden og for meg er det mye lettere
å styre. Ei venninne av meg limte på en
dusk på joysticken, så det er bare å bruke
fantasien og finne det som passer deg.
7. Fjernkontroll via rullestol
Hvis du har problemer med å bruke en
vanlig fjernkontroll, burde du absolutt
få installert fjernkontrollene på rullestolen. De fleste rullestoler har tilgang på
et smartpanel som har innebygd fjernkontroll og du kan bruke joysticken for å
styre. Jeg synes det er fint å kunne justere
volum eller bytte kanal uten å be om
hjelp. I tillegg kan du late som det spøker
når du skal se på nye TV-er i butikken.
Det synes jeg alltid er morsomt.

10. Smoothiemaskin og juicemaskin
Har du dager du føler deg sliten i kjeven
og ikke orker å spise like mye? Da burde
du lage smoothies eller juice. Da får du
i deg masse næring og vitaminer som
er bra for deg. Selv om det er sunt kan
det smake utrolig godt! Jeg liker best å
blande gulrot, eple, appelsin og sitron i
juicen, og i smoothien er det bare å bruke
fantasien. Man kan også lage is av restene
om man lager for mye, slik at det ikke blir
matsvinn.

8. Tastatur på mobilen som skriver
riktig uansett
Når man har muskelsykdom er det
ikke alltid like enkelt å få musklene til å
bevege seg som du vil. Da er det fint å ha
et tastatur på mobilen som hjelper deg
med å skrive riktig og gir deg forslag selv
om du skriver helt feil. Jeg har tastaturet
SwiftKey, som du kan laste ned i AppStore. Det er også fint at du kan velge
bakgrunnsfarge på tastaturet.
9. Assistive touch
Har du problemer med å bruke knappene på utsiden av Iphonen? Aktiver
Assistive touch i innstillinger! Da har du
alle knappene på skjermen istedenfor, og
du slipper å bruke muskler og krefter på
å trykke på knappene. Les mer om
Assistive touch her: https://support.apple.
com/no-no/HT20265

Foto: Colourbox
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Hva med sånne
som meg ...
Et system som i stadig større grad legger opp til at pasienter skal manøvrere
gjennom helsejungelen og klare å skaffe seg kontroller når de synes de trenger
det, er for friske folk, og ikke for dem som strever seg gjennom dagen med en
kropp som tidvis streiker.
Tekst:  Jana Midelfart Hoff, nevrolog
ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved
VID Høgskole
foto:   Tidsskrift for Den norske
legeforening

H

an var opprømt. Jeg ble stadig
mer dempet. Han gledet seg veldig, snakket ivrig. Jeg var sjeleglad
akkurat der og da fordi pc-en min på
poliklinikken ikke har kamera, slik at han
ikke kunne se hvordan jeg vred meg på
stolen. Han gledet seg til å få dra på rehabilitering. Endelig hadde han mulighet på
hjemmebane. Våren, hadde han lest, var
den beste tiden å reise på.
«Mhmm», svarte jeg. For jeg visste at han
ikke hadde fått plass. Fordi plassene våre
ved den aktuelle institusjonen var brukt
opp allerede rett over nyåret, lenge før
koronapandemien. Det sto i avslagsbrevet
jeg hadde fått. Ett av flere, han var ikke
den eneste.

Raskt inn og ut
Veldig mange nordmenn har tilstander
som man ikke blir frisk av, men må leve
med. Dette skulle man ikke tro når man
ser hvordan helsevesenet er innrettet. Og
samfunnet ellers, for den saks skyld. Det
som fremdeles gir best uttelling – både
økonomisk og ellers – er raskt-inn og ut
av sykdom og sykehus. Slik er det også
i primærhelsetjenesten, hvor fysioterapeuter med driftstilskudd har klar
bestilling og kontroll fra kommunene på
at pasienter med kronisk sykdom bare
skal ha fysioterapi en viss periode – og
deretter pause.

Sånne som meg
Til slutt måtte jeg si det: At han ikke
hadde fått plass, at søknaden var avslått.
Fortelle at det er en kvote, og at vi ved
min avdeling antakelig hadde brukt den
opp, lenge før vi visste det var en kvote.
Da ble han helt stille. Jeg prøvde å trøste
med at kanskje han igjen kunne få plass
hos den lokale fysioterapeuten? Han har

De yngste først
I tillegg er det føringer på alle nivå på at
arbeidsføre skal prioriteres, gjerne hvis
de er yngre i tillegg. – Det er ikke mange
som har rom for en ufør dame på 60 med
varig nevrologisk sykdom, sa en dame
bittert til meg. – Men jeg trenger at noen
bryr seg om meg også, for jeg har kroppen min som jobb hele tiden, sa hun.

Jana Midelfart Hoff, nevrolog ved Haukeland Universitetssykehus og professor ved VID Høgskole.
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visst et tak for sånne som meg, han også,
sa pasienten.

Hva koster mest?
Trygge rammer og jevnlig kontakt kan
forebygge mye unødig lidelse og engstelse
hos mennesker med kronisk sykdom
Det minner meg om en satsing for en
del år tilbake, hvor yrkesaktive mennesker skulle prioriteres i køen for å få
utført operasjon for grå stær. Fordi det
var vurdert til å være samfunnsøkonomisk best. Hvordan man kom frem til
det, er fremdeles uklart. En eldre dame
som eksempelvis bor alene, litt ustø og
med stadig dårligere syn på grunn av grå
stær, har jo høy risiko for alvorlig fall
og sykehjemsopphold hvis hun stadig

forbigås i en operasjonskø for grå stær. Og det
er faktisk dyrt, det. Men mest av alt kostet dette
livskvalitet, verdighet og muligheten til å være
selvstendig.
Aktiv veiledning
Satsingen ble etter hvert skrinlagt, og bra er
det. Men fremdeles er det faktisk slik at yngre
og yrkesaktiv trumfer det meste. Til tross for at
kunnskapen vi har i dag ikke berettiger denne
holdningen. Ikke minst hos eldre har det en
frapperende effekt å gå fra å være inaktiv til
litt fysisk aktiv, både på vår fysiske og psykiske
helse. I tillegg bruker denne gruppen ofte mye
medisiner for depresjon og søvnproblemer,
blant annet. Her kan nettopp fysisk aktivitet
virke svært positivt, vist på en glimrende måte
av kollega Ole Petter Hjelle. Studier på multippel sklerose (MS) har vist at jevnlig fysisk aktivitet er med på å redusere betennelsesaktivitet.
Det ordner seg?
Mange eldre spesielt, og en god del med kroniske sykdommer generelt, synes heller ikke det
bare er å møte opp på nærmeste treningssenter
og så ordner det seg. Legens beskjed om å trene
blir hengende i luften når man ikke vet hvordan – og kanskje er litt usikker på hvorfor, også.
Oppfølging og veiledning er avgjørende for å

lykkes – og dette må skje over tid. Å få påfyll
eller en god start, det kan også være avgjørende.
Ingen quick fix
Nevrologi er stort sett ikke et fag for quick fix.
Men som nevrolog mener jeg likevel at det
meste kan fikses litt. Trygge rammer og jevnlig
kontakt kan forebygge mye unødig lidelse og
engstelse hos mennesker med kronisk sykdom,
og utfordringer må tas tak i når de kommer,
ikke spilles vekk. Jeg er rett og slett litt lei av
at mennesker med kronisk sykdom stadig skal
skyves mellom ulike nivå, litt sånn; dette er i
hvert fall ikke mitt bord.
Mest for friske
Et system som i stadig større grad legger opp til
at pasientene skal manøvrere gjennom helsejungelen og selv klare å skaffe seg kontroller
når de synes de trenger det, er mest for friske
folk. Ikke for dem som strever seg gjennom
dagen med en kropp som tidvis streiker. Leger
og andre behandlere, og rehabiliteringsinstitusjoner for den saks skyld, trenger mulighet til å
gi forpliktende og systematisk oppfølging over
tid. Vi bør faktisk bli tydelig oppmuntret. Det
må erkjennes av at livslang kronisk sykdom er
nettopp dette: Livslang og kronisk. Men at det
likevel er et liv som skal leves.

”

Systemet
er mest for
friske folk

Solgården
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.

For mer informasjon og bestilling:

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

Kurs i mindfulness
(oppmerksomt nærvær)
for å mestre stress
Tekst: pasientkoordinator Britt Aas og senterleder Andreas Rosenberger   
FOTO:   PRIVAT

NMK gjennomførte første del av kurset Stressmestring i hverdagen rett før Norge ble stengt ned
i mars, og såkalt søringkarantene ble innført
i Tromsø.

I

nteressen for temaet ble vekket
under Fagkonferansen i 2016,
som arrangeres annet hvert år av
Nevromuskulært kompetansesenter
(NMK). I 2016 hadde brukerparallellen
fokus på at trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness) kan være et nyttig
redskap i hverdagen for personer med
nevromuskulære sykdommer.
Videreføring fra Fagkonferansen
Kurset i oppmerksomt nærvær ble derfor
en videreføring av erfaringene fra brukerparallellen på Fagkonferansen, og
utarbeidet i samarbeid med Lærings- og
Mestringssenteret ved UNN Tromsø
og mindfulness-instruktør Anne Grini.
Kurset ble avholdt på Sydspissen hotell i
vakre omgivelser på sørspissen av Tromsøya. Det ga en flott ramme for ro og
fellesskap. Femten kvinner og menn i alle
aldersgrupper fra hele landet deltok.
Trente på oppmerksomt nærvær
Gjennom de to kursdagene ble det
gitt innføring i oppmerksomt nærvær,
både teoretisk og gjennom sansebaserte
øvelser. Gruppen ble tatt med på fysiske
øvelser med fokus på livsmestring, og det
var en god balanse mellom teori og praksis. Å trene og praktisere oppmerksomt
nærvær handler om å styrke og trene sine
mentale muskler til å se muligheter i egne
ressurser, anerkjenne egne reaksjoner og
orientere seg mot hva du kan gjøre for å
håndtere hverdagen best mulig.
Fokus på hva et godt liv kan by på
Alle kursdeltakerne har en medfødt og
arvelig nevromuskulær sykdom. Vanlige

Torun Vatne, Frambu, Andreas Rosenberger, NMK og mindfulness-instruktør Anne Grini, Vigør
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reaksjoner på sykdom kan blant annet
være usikkerhet, tristhet og sorg, sinne,
endret selvfølelse, utmattelse, ønske om
å skåne andre og kanskje bekymring og
frykt for framtida. Gruppen delte villig av
sine erfaringer. Sammen med forelesere
og deltakere fra programkomiteen ble det
en spennende og sammensveiset gruppe.
Bekymringer skaper og øker stress for
alle mennesker ved en opplevelse av
problemer som både kan og ikke kan
løses. Det kan være smerter, utmattelse,
tankekjør, ubehag og sykdom. Oppmerksomt nærvær gir verktøy for å trene på og
leve med det best mulig ved å jobbe med
å akseptere, og la årsaken til stress tre i
bakgrunnen, for heller å rette fokus mot
det gode som livet fortsatt har å by på.
NMK + Frambu + Vigør + FFM
Andreas Rosenberger, leder på NMK
og Anne Grini som også er tilknyttet
Vigør Rehabiliteringssykehus (tidligere
Kurbadet i Tromsø) var faglig ansvarlige
og ledet oss gjennom teori og øvelser.

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.

Annie Aune fra FFM var en tydelig
brukerstemme, som alltid er en viktig del
av LMS-kursene. Torun Vatne, psykolog
fra Frambu, som var kjent for mange av
deltakerne fra tidligere, innledet med å
snakke om tap, aksept og egne ressurser.
Innledningen førte mange gode tanker
og perspektiver på egen mestring frem i
lyset.
Satser på del 2 i løpet av 2021
Da alle reiste hjem hver til sitt, var ikke
lenger øvelser gjennom nærvær og meditasjon fremmed for deltakerne. Hjemmeoppgaver ble gitt for å fortsette å trene
sine egne mentale muskler fram til siste
del av kurset som skulle arrangeres i mai.
Slik gikk det dessverre ikke grunnet koronapandemien. Kanskje har noen av redskapene som alle tilegnet seg blitt brukt
til å håndtere tanker og bekymringer i
den merkelige tiden som fulgte. NMK
jobber fortsatt for at gruppen på nytt skal
kunne samles. Vi håper å få gjennomført
del 2 av kurset i løpet av 2021.

”

Vi må se
muligheten i våre
egne ressurser

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

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
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Forskning

Pilotprosjekt om fysisk
aktivitet hos personer
med CMT
Studier viser at økt fysisk aktivitet gir nedsatt risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. Dessuten bemerker WHO at det å være fysisk inaktiv er
blant de ledende risikofaktorene for dødelighet i mellom- og høyinntektsland.
Tekst: KRISTIN ØRSTAVIK, PROSJEKTLEDER,
HANNE LUDT FOSSMO, SPESIALFYSIOTERAPEUT OG ARISTOMO ANDRIES,
FORSKER
FOTO: WIKIPEDIA

Cecilie (brukerrepresentant
i prosjektet):
«Jeg elsker min liggesykkel! Den gir tilgang på frisk luft og naturopplevelser
sammen med dem jeg er glad i. Når
jeg sykler, kan jeg bevege kroppen uten
å anstrenge meg for å holde balansen.
Å holde balansen er noe av det vanskeligste med min CMT. Jeg vet at det
er lurt å trene på balanse og stabilitet,
derfor er bordtennis supert. Og veldig
gøy! Mine sykkelturer registrerer jeg i
appen Strava, men andre aktiviteter
har jeg ingen app for. Jeg ønsker meg
en mobilapp som registrerer alle mine
aktiviteter, motiverer meg til trening
og der jeg kan følge med på utviklingen min.»
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Utreder for nevromuskulære
tilstander
Myndighetene anbefaler økt fysisk aktivitet for å fremme bedre helse. Men samfunnet legger i liten grad forhold til rette
for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne trene. Dette gjelder også
fysisk aktivitet hos personer med arvelig
nevropati (CMT). Selv om det kan være
en utfordring for personer med CMT å
være aktive, har mange motivasjon for å
øke sin fysiske aktivitet. Dette er noe vi
i EMAN (Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander) ønsker
å bidra med gjennom et nytt forskningsprosjekt. Vi utreder barn og voksne med
medfødte eller arvelige nevromuskulære
tilstander og gir oppfølging og veiledning
for dem og deres pårørende. Vi samarbeider med flere avdelinger ved OUS,
og er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Ny innsikt om fysisk aktivitet hos
brukere
I en tidligere studie fant vi at mange
med CMT og limb-girdle muskeldystrofi
(LGMD) er inaktive. Andelen inaktive i
vår studie var høyere enn det nasjonale
gjennomsnittet. Hensikten var å lære mer
om deltakernes fysiske aktivitet i dagliglivet. Vi valgte å bruke et spørreskjema
(IPAQ-SF) som enkelt kan fylles ut av
deltakerne. I skjemaet beskrev de fysisk
aktivitet siste uke. Det er imidlertid en
utfordring at et slikt generelt spørreskjema ikke beskriver dagligdagse aktiviteter
for personer med mobilitetsvansker, særlig de med CMT. De som bruker rullestol
(av og til eller fast) kan ha vanskeligheter

med å beskrive en aktiv sittetilstand. For
eksempel når de bruker håndergometer
mens de sitter, eller ved rulling av en
manuell rullestol.
Samarbeid for å bedre kunnskap
og helse
Det aktuelle prosjektet fikk finansiering fra Nasjonal kompetansetjeneste
for sjeldne diagnoser (NKSD) til å
forbedre et verktøy for måling av fysisk
aktivitet tilpasset brukere med CMT.
I dette prosjektet samarbeider vi med
brukerrepresentanter som Cecilie og
pasientorganisasjonen Foreningen for
Muskelsyke (FFM). I referansegruppen
inngår eksperter innen fysikalsk medisin, habilitering og nevrologi fra Norges
idrettshøgskole (NIH) og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Gjennom
samarbeidet vil vi finne bedre tilrettelagte
måleverktøy for å samle informasjon om
fysisk aktivitet hos personer med CMT.
Planlegger å utvikle en tilpasset app
I september startet et pilotprosjekt med
utprøving av et spørreskjema tilpasset
brukere med CMT. Basert på kunnskapen vi får fra denne pilotstudien ønsker vi
å utvikle en app som både kan benyttes
til å registrere fysisk aktivitet tilpasset
funksjonsnedsettelser ved CMT og som
kan minne brukeren på hensiktsmessig
trening i hverdagen. Etter en spørreundersøkelse i FFM er det bekreftet at de
fleste brukerne ønsker en slik tilpasset
app. Utprøvingen av appen vil inngå i en
intervensjonsstudie. Det overordnede
målet er å bedre livskvaliteten og den
fysiske helsen til brukere med CMT.

Gleden over den
gode hverdagen

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 påstå. Er det noe vi kan, så er
det BPA-faget.

Ring BPA-telefonen
974 80 800

Finn ut mer på stendi.no/BPA

assistanse

Ny video om

Limb Girdle
Jeg er med i et Frambu-prosjekt, som skal forklare
for fagfolk hva som er lurt i forhold til hjelpemidler,
behandling, fysioterapi, etc.
Jeg fikk diagnosen muskelsyk i 1985,
senere manifesterte den seg som Limb
Girdle. Nå kan jeg ikke løfte armene lenger, og kommer jeg opp av stolen klarer
jeg å gå – i den typiske vaggende gangen.
Jeg flyttet inn i tilrettelagt leilighet for
10 år siden, kjøpte leiligheten på tegnebrettet, og var med på å skreddersy den.
Jeg søkte Husbanken om tilskudd til
arkitekthjelp og teknisk hjelp. Dette er
med i videoen fra Frambu, det er kanskje
mange som ikke er kjent med ordningen.

”

Frambu
lager en video
om hjelpemidler

Vi skal ofte klare oss uten hjelpemidler
så lenge det lar seg gjøre. Når jeg sier vi,
mener jeg i høyeste grad meg selv. Det var
sårt å få vite at jeg måtte begynne med
rullestol. Nå tenker jeg ikke på det i det
hele tatt, jeg sveiver av gårde og er fornøyd med å få være med på det meste. Jeg
har tre elektriske rullestoler: Balder som
jeg har i bilen, en Permobil som jeg bruker på tur, og liten, lett og sammenleggbar
som heter Eloflex. Ellers bruker jeg en
elektrisk hevbar gåstol inne, helt super
når det gjelder å få rettet opp kroppen.

Kjøkkenbenken kan heves og senkes.
Foreløpig klarer jeg stort sett å stå ved
benken, men må ha den nede fordi jeg
ikke kan løfte armene. Bruker jeg stol ved
kjøkkenbenken, må den litt opp. Ting
står oppe i hyllene, de øverste hyllene er
nå tomme ... for jeg har ikke hev/senk
overskap.
De beste rådene om hjelpemidler har
jeg fått i samtaler med andre, på likepersonskurs og i hyggelige samtaler
under samlinger i FFM. Jeg tror jo på
eksemplets makt, men ser også at vi har
en iboende uvilje til å ta inn over oss at
livet vårt blir fylt av hjelpemidler. Som
av og til streiker. De kan jo få lyter,
de også ...

GZNO.MYOZ.18.10.0249

Tekst: Vibeke Aars-Nicolaysen
FOTO:  PRIVAT

Hva har jeg ellers å snakke om i en video
for fagfolk? Jeg bodde i lag med en fra
Trøndelag på Reumasol en gang. – Har
du ikke sklilaken? spurte Kari ... og det
ble redningen! Sklilaken og søsterhjelp
får meg rundt om natten, og sover jeg hos
andre våkner jeg når jeg famler etter trianglet over hodet. Sklilaken er alltid med.

Sanofi Genzyme støtter
forskning innenfor
sjeldne diagnoser som
Pompe sykdom

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

En sjelden diagnose?
Hvordan
sover du?
Smerter? Over 18 år?
I prosjektet RareSLEEP vil vi se nærmere på sammenhengen mellom søvn og
smerteproblematikk ved diagnosene Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT),
dystrofia myotonika (DM) og Limb Girdle muskel-dystrofi (i tillegg til arvelig
ataksi, arvelig spastisk paraparese og Mastocytose, som er nevrologiske
tilstander og hudsykdommer).

F
Tekst: Emma W. Brørs

Forsker og professor
Krister Fjermestad

orskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Frambu
kompetansetjeneste for sjeldne
diagnoser, Psykologisk institutt
ved Universitetet i Oslo, Nevromuskulært
kompetansesenter (NMK), Senter for
sjeldne diagnoser (SSD), Nasjonalt
kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom),
Oslo universitetssykehus (OUS) og
brukerforeningen NASPA. Kontaktperson og forskningskoordinator er Emma
W. Brørs. Forskningsleder er Krister W.
Fjermestad, spesialist i klinisk psykologi.
Søvn og smerter hos seks diagnoser
Bakgrunnen for ytterligere kartlegging
av søvn og smerter blant disse seks
diagnosene er at det allerede er avdekket en utbredt smerteproblematikk, samt
noe kartlegging av søvnvansker. Vi vet at
søvn er viktig for fysisk og psykisk helse
og at smerter, og andre kroppslige plager,
kan påvirke hvordan man sover. Vi vet
imidlertid lite om de tilfellene der det er
spesielle sammenhenger ved visse sjeldne
diagnoser. Mer kunnskap trengs slik at
vi kan gi bedre og mer tilpasset informasjon til personer med en diagnose, deres
pårørende og helsepersonell, om gode
søvnvaner.
Gå med søvnklokke i fjorten dager
Deltakelse i prosjektet innebærer at du
går med en søvnklokke i 14 dager. I løpet

av disse dagene skal du også registrere
søvn i en søvndagbok to ganger daglig,
samt daglige smerter. På denne måten
er vi i stand til å se hvordan du opplever
din søvn parallelt med et objektivt mål
fra søvnklokken. Deltakelse krever ingen
oppmøte, og både søvnklokker og
skjemaer blir sendt per post.
Nå er vi klare til å starte rekruttering av
deltakere. Ved å presentere prosjektet i
denne utgaven av Muskelnytt håper vi
å nå ut og informere aktuelle deltakere.
Målet er at deltakerne selv tar kontakt og
melder interesse. Her er kriterier for deltakelse i forskningsprosjektet RareSLEEP:
- At du har en medisinsk bekreftet
diagnose, enten CMT, DM, LGMD
(Arvelig ataksi, HSP eller Mastocytose)
- At du er over 18 år

For mer informasjon eller deltakelse
i prosjektet, gå inn på:
https://frambu.no/raresleep/
eller ta kontakt med forskningskoordinator Emma Woldseth Brørs
ewb@frambu.no
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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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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

Foreningsinfo
Sentralstyret

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

Likepersonsleder:
Ian Melsom

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

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: Annie Aune

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

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

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

Økonomiansvarlig:
Morten Grønbech
Tlf.: 900 40 789
E-post:
morten.gronbech@ffm.no

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

Varamedlem:
Tonje Larsen
Tlf.: 948 76 885
E-post: tonje.larsen@ffm.no
Valgkomiteen:
Leder:
Stine Dypfest Furuhaug
E-post:
stine.furuhaug@ffm.no
Medlem:
Gustav Granheim
E-post:
gustav.granheim@ffm.no

Fylkesforeningene
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

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
Tonje Larsen
Myrveien 31 A
4025 Stavanger
Tlf.: 948 76 885
E-post: tonje.larsen@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

